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RESUMO 

 

Este estudo objetiva apresentar as análises de nossa pesquisa, do tipo documental, que 

investiga a construção de identidades culturais de alunos da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), nível III, de uma escola municipal de Natal/RN, por meio de diários pessoais 

produzidos em ambiente escolar. Numa abordagem qualitativo-interpretativista, ancoramo-

nos nos estudos identitários (BAUMAN, 2001, 2005, 2006; HALL, 1987, 1997, 2011, 2012), 

que trazem a ideia de que as identidades são construídas e reconstruídas pelas relações sociais 

que realizaremos. Para tanto, partimos de uma concepção de linguagem que não pressupõe 

categorias pré-estabelecidas, pois essas partem do próprio enunciado. Assim sendo, vamos 

analisar os enunciados produzidos por esses alunos sob a perspectiva do Círculo de Bakhtin 

(BAKHTIN, 1988, 1993, 1998, 2002, 2010, 2012), que trata a construção discursiva 

emergindo de processos intersubjetivos de interação verbal, numa relação dialógica do eu com 

o outro, pela alteridade e pela heteroglossia. Ademais, ainda norteiam nosso estudo as 

orientações sobre gêneros do discurso (BAKHTIN, 2010) e diário pessoal (LEJEUNE, 2008; 

MACHADO, 1998, 2009). Filiamo-nos à Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006, 2009) 

por entendermos que essa pesquisa se debruça sobre uma prática social em que a linguagem 

desempenha papel central e procura demonstrar como os discursos dos sujeitos alunos da 

EJA, em diários pessoais, são instrumentos de construção não só de suas identidades, mas 

também do conhecimento e da vida social, da posição que esse sujeito aluno ocupa. 

Concluímos esse trabalho numa percepção das identidades culturais que são construídas pelo 

sujeito aluno da EJA, pois os resultados sugerem que as identidades desses alunos são 

fluidamente construídas através da representação que o aluno faz da escola, do que é ser 

estudante da EJA e de como ele é estudante da modalidade. Com isso, através de nosso 

trabalho, pretendemos apresentar mais um olhar sobre a(s) identidade(s) do aluno da EJA, 

apontando uma visão sobre esse sujeito. 

 

Palavras-chave: Linguagem. Práticas discursivas. Identidade cultural. Educação de Jovens e 

Adultos. Diário pessoal. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to present analyses of our research, documentary type, which investigates the 

construction of cultural identities of the Youth and Adults Education (Educação de Jovens e 

Adultos – EJA), level III, in a public school in the city of Natal/RN, through personal diaries 

produced in the school environment. In a qualitative-interpretive approach, we anchor our 

identity studies (BAUMAN, 2001, 2005, 2006; HALL, 1987, 1997, 2011, 2012) that bring us 

the idea that identities are built and rebuilt by social relations that we do. To this end, we start 

from a conception of language that does not require pre-conceptions because they are based 

on the utterance itself. Therefore, we have analyzed the utterances produced by these students 

from the perspective of Bakhtin Circle (BAKHTIN, 1988, 1993, 1998, 2002, 2010, 2012), 

which deals with the discursive construction emerging from intersubjective processes of 

verbal interaction, in a dialogical relationship of the self to the other, by the otherness and the 

heteroglossia. Moreover, our study is also guided by the guidance on speech genres 

(BAKHTIN, 2010) and personal journal (LEJEUNE, 2008; MACHADO, 1998, 2009). We 

join to Applied Linguistics (MOITA LOPES, 2006, 2009) because we believe that this 

research focuses on a social practice in which language plays a central role and seeks to 

demonstrate how the speeches of the subject students of EJA, in personal journals, are 

building tools not only of their identities, but also knowledge and social life of the position 

that this subject student takes. We conclude this work in a perception of cultural identities that 

are built by the subject students of EJA, because the results suggest that the identities of these 

students are fluidly constructed by the representation that the student makes of his or her 

school, of being student of EJA and how he or she is a student of this educational modality. 

Thus, through our work, we plan to present another look about the identity or identities of a 

student of EJA, pointing an insight of this subject. 

 

Keywords: Language. Discursive practices. Cultural identity. Youth and Adult Education. 

Personal journal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Sou sempre eu mesma, 

mas com certeza 

não serei a mesma pra sempre. 

Clarice Lispector 

 

 

Em seus versos, Clarice Lispector nos apresenta uma preferência por estar em 

mudança, por não ser sempre a mesma pessoa. Diferente do que já se pensou (ou ainda se 

pensa), a mudança não é um aspecto negativo no ser. Pelo contrário, ela sempre acontece; 

estamos em constante moldagem de nossa identidade. E, longe de sermos considerados fracos, 

volúveis, a construção identitária, sua transformação, é uma característica bem peculiar de 

nossos tempos, a pós-modernidade ou modernidade tardia (HALL, 2011), a modernidade 

líquida (BAUMAN, 2001), pois conforme Bauman (2001), a fluidez ou liquidez são 

metáforas apropriadas para esta nova fase da história da modernidade. 

Pensar a identidade hoje é refletir sobre o papel do sujeito em tempos de fluidez, em 

que tudo é líquido, em constante mudança (BAUMAN, 2001). Não se admite mais o 

posicionamento imutável, paralisado, ser sempre o mesmo em todos os lugares e situações. 

Com esse movimento, observamos uma transformação nos sujeitos da contemporaneidade, 

em sua subjetividade, na constituição de sua identidade. Os sujeitos agora parecem construir 

seus “eus” cada vez mais instáveis, descentrados, numa tentativa de fazer parte – identificar-

se – e atender às exigências impostas pela sociedade, numa criação de identidades culturais
1
, 

que surgem de nossa relação cultural com os outros. 

É pensando nisso que voltamos nosso olhar ao sujeito aluno da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), uma modalidade de ensino que, assim como o conceito de identidade, vem 

modificando seu fazer, seus moldes, seu público, para entrar em consonância com os novos 

tempos, para atender às novas demandas educacionais que surgem, como um maior retorno do 

adulto à escola, a crescente juvenilização de alunos no turno noturno, a procura por 

qualificação, dentre outros fatores. 

                                                 
1
 As identidades culturais são um conceito exposto por Hall (1996, 2012). Conforme o autor, “as identidades 

culturais são pontos de identificação, os pontos instáveis de identificação ou sutura, feitos no interior dos 

discursos da cultura e história. Não uma essência, mas um posicionamento. Donde haver sempre uma política da 

identidade, uma política de posição, que não conta com nenhuma garantia absoluta numa „lei de origem‟ sem 

problemas, transcendental” (HALL, 1996, p. 70). 
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Por participar desse movimento enquanto professora de língua portuguesa em turmas 

de EJA, nossa opção por esse estudo surgiu. A percepção de que há uma clara mudança no 

perfil do público que a modalidade de ensino atende, cada vez mais jovem e com alto índice 

de insucesso escolar por repetência, evasão etc., fez com que houvesse interesse nosso por 

compreender como as identidades culturais desses alunos se constroem. Os sujeitos 

pesquisados chamaram nossa atenção por ser uma turma de faixa etária predominantemente 

jovem (a partir de 14 anos), mas que também apresentava certa heterogeneidade etária (aluno 

com 61 anos), o que nos inquietou enquanto docente e pesquisadora. Dessa inquietação 

surgiram atividades e, de uma delas (produção de diários pessoais), a nossa pesquisa. 

Acreditamos que ao estudarmos como se dá a construção identitária desses alunos, 

apoiamo-nos nos estudos culturais e de identidade, por corroborarmos a ideia de que a cultura 

é um fator determinante na construção identitária dos sujeitos (no nosso caso, o ambiente 

escolar e os alunos da EJA). Conforme nos orienta Hall (2011, p. 13), “[...] A identidade 

torna-se uma „celebração móvel‟: formada e transformada continuamente em relação às 

formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam”. 

Assim, propomo-nos a criar visibilidade para as questões que envolvem a EJA e seus 

atores, bem como fazer com que essa modalidade de ensino tenha uma maior atenção dos 

órgãos educacionais e da academia, para que haja uma maior reflexão e ações que visem 

melhorias, avanços, pois pensar no aluno da EJA é pensar num sujeito que, por motivos 

diversos, não teve seu acesso à escolaridade ou teve esse acesso interrompido. É pensar num 

sujeito à margem, com seus direitos à dignidade e à ascensão social, por vezes, suspensos. Um 

sujeito que constrói sua identidade e procura uma identificação, o fazer parte, o buscar aquilo 

que ainda não o constitui, como nos explica Woodward (2012), há um processo contínuo de 

identificação, pois buscamos nos compreender por meio dos sistemas simbólicos e sabermos 

como os outros nos veem. 

Por meio da busca por essas identidades de alunos da EJA, de como elas se constroem 

na relação com os outros por meio do discurso – “[...] as identidades são construídas dentro e 

não fora do discurso” (HALL, 2012, p. 109) –, filiamo-nos à linha de pesquisa Estudos de 

Práticas Discursivas que, por sua vez, está incorporada aos estudos em Linguística Aplicada 

(LA), do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL), da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por entendermos nossa pesquisa como um estudo 

da linguagem situada na prática social, um estudo “mestiço”, conforme os dizeres de Moita 

Lopes (2006), pois usamos a interdisciplinaridade ao considerarmos questões das Ciências 
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Humanas e Sociais, levando em conta o sujeito e sua fluidez, suas mutações. Assim, apoiamo-

nos aos estudos da LA, criando “inteligibilidade sobre problemas sociais” (MOITA LOPES, 

2009, p. 19) em comunicação com outras áreas do conhecimento (Ciências Sociais, Educação, 

Pedagogia), tendo a linguagem como centro. Esperamos integrar à LA a perspectiva dos 

estudos culturais e de identidade (BAUMAN, 2001, 2005, 2006; HALL, 1987, 1997, 2011, 

2012) e apresentar “novas formas de politizar a vida social” (MOITA LOPES, 2009, p. 23), 

particularmente, a vida escolar. 

Quanto à análise dos discursos produzidos pelos alunos da EJA em seus diários 

pessoais, vinculamo-nos aos estudos do Círculo de Bakhtin
2
 (1988; 1993; 1998; 2002; 2010; 

2012), com sua concepção dialógica do discurso e ao seu entendimento de que “todos os 

diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem” (BAKHTIN, 2010, 

p. 261), pois os enunciados refletem a individualidade do sujeito, seu estilo, sua 

responsividade, estabelecendo o elo na cadeia comunicativa.  

Além do mais, comungamos o conceito de gêneros discursivos (BAKHTIN, 2010) 

como meios de materialização do projeto de dizer e optamos pela análise do gênero discursivo 

diário pessoal (LEJEUNE, 2008; MACHADO, 1998, 2009) por ser uma escrita de si, numa 

forte comunicação do eu com seu outro e com os outros. Com isso, esperamos identificar 

como as identidades culturais dos sujeitos alunos da EJA são construídas, que relações ativas 

e responsivas mantêm em relação ao outro, como essas relações se estruturam e os 

movimentos que produzem. Ao estudarmos os conceitos que permeiam as relações dialógicas 

– com suas vozes sociais, relação de alteridade e de exotopia – em um contexto singular, o 

escolar, tentaremos compreender a construção identitária do sujeito aluno da EJA. 

Com isso, e para alcançar nosso objetivo maior, como se dá a construção identitária 

cultural de alunos da EJA por meio de seus diários pessoais, analisaremos os discursos 

presentes em cinco diários de cinco alunos, as relações que daí emergem e que nos auxiliarão 

a responder às seguintes questões que orientam nossa pesquisa: 

1. Quais são as identidades culturais construídas pelos alunos da EJA III de uma 

escola municipal de Natal por meio de seus diários pessoais? 

2. Quais as relações dialógicas entre os discursos produzidos por esses alunos em seus 

diários pessoais? 

Em resposta a essas questões, temos como objetivos: 

                                                 
2
 O Círculo de Bakhtin trata-se de “um grupo de intelectuais que se reuniu regularmente de 1919 a 1929”, na 

Rússia. Era um grupo com componentes de formação diversificada (“grupo multidisciplinar”), com destaque 

para Valentin N. Voloshinov, Pavel N. Medvedev e Mikhail M. Bakhtin, que dá nome ao Círculo. Tinham 

paixão pela filosofia e pela linguagem (FARACO, 2009, p. 13). 
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1. Identificar como as identidades culturais dos alunos da EJA III de uma escola 

municipal de Natal são construídas em seus diários pessoais; 

2. Analisar as relações dialógicas entre os discursos construídos pelos alunos da EJA 

em seus diários pessoais. 

Delineados nossos objetivos, este trabalho será apresentado em cinco seções, além da 

Introdução e das Considerações Finais.  

Na Introdução, permeamos nosso objeto de estudo, discorremos, brevemente, sobre o 

referencial teórico em que nos apoiamos, apresentamos a justificativa teórica e social de nosso 

tema, estabelecemos as questões de pesquisa e os objetivos. 

Na segunda seção, EJA: caminhos percorridos, caminhos que se abrem, fazemos um 

breve percurso histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, no Rio Grande do Norte 

e em Natal. Na terceira seção, Identidade e Diálogo: caminhos que se cruzam, 

problematizamos as questões de identidade sob a ótica de Stuart Hall, Zygmunt Bauman, 

Kathryn Woodward e Tomaz Tadeu da Silva. Também dialogamos com o conceito de relação 

dialógica do Círculo de Bakhtin e como esse conceito se entrecruza ao de identidade cultural 

na compreensão dos enunciados. Na quarta seção, Querido diário: (re)conhecendo os 

caminhos do gênero discursivo, tratamos de como o Círculo de Bakhtin compreende os 

gêneros discursivos e como o gênero que fundamenta nosso corpus, o diário pessoal, é 

constituído. Na quinta seção, Caminhos metodológicos, apresentamos as escolhas 

metodológicas que organizam e identificam nossa pesquisa e contextualizamos nossos 

sujeitos de pesquisa. Na sexta seção, Identidades que se constroem, caminhos que se 

entrecruzam: análise do corpus, realizamos a análise dos dados, isto é, apreciaremos os 

discursos produzidos nos diários pessoais, bem como intencionamos responder às questões de 

pesquisa. Num primeiro momento, identificamos as identidades culturais construídas pelos 

alunos, a partir das categorias que surgem do próprio enunciado. No segundo momento, 

analisamos essas identidades culturais buscando compreender como ocorrem as relações 

dialógicas entre elas. 

Nas Considerações finais, explicitamos nossas constatações ao objetivo proposto e 

verificamos se nossas questões foram satisfatoriamente respondidas. Por último, seguem os 

Anexos, que incluem os diários analisados nesta pesquisa e o Apêndice que traz o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) que foi utilizado com os sujeitos da pesquisa. 
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2 EJA: CAMINHOS PERCORRIDOS, CAMINHOS QUE SE ABREM 

 

 

Acreditamos que a educação sozinha não 

transforma a sociedade, sem ela tampouco a 

sociedade muda. 

Se a nossa opção é progressiva, se estamos a 

favor da vida e não da morte, da equidade e 

não da injustiça, do direito e não do arbítrio, 

da convivência com o diferente e não de sua 

negação, não temos outro caminho se não 

viver a nossa opção. Encarná-la, diminuindo, 

assim, a distância entre o que dizemos e o que 

fazemos. 

Paulo Freire 

 

 

Nesta seção, para compreendermos o contexto em que nossa pesquisa foi realizada, 

convém conhecer sucintamente como se deu o percurso histórico da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) em nosso país, em nosso estado e em nosso município, destacando os 

momentos históricos mais relevantes nesses caminhos percorridos. Com esse percurso, 

pretendemos apontar os avanços e dificuldades, os caminhos trilhados pela EJA. 

Refazendo o percurso histórico, trilhando caminhos já atravessados, constatamos a 

importância de conhecer o passado numa melhor compreensão do presente, pois notamos que 

os sujeitos alunos da EJA têm enfrentado preconceito e descaso, mas não desistem de fazer 

valer seu direito à educação, à cidadania, a uma vida mais digna e justa. 

Ao realizarmos essa caminhada, ao conhecermos um pouco de como essa modalidade 

foi construída/constituída, poderemos entender os muitos desafios que a educação de adultos 

tem enfrentado ao longo do tempo e que ainda enfrenta. Os caminhos estão sempre em 

construção. 

Iniciamos nosso caminhar verificando que a educação voltada a adultos ocorre antes 

mesmo de datas documentadas, pois os adultos sem alfabetização sempre demonstraram 

interesse em assinar seu próprio nome e ler. No Brasil, já no período colonial, com o fim do 

regime de capitanias hereditárias, temos o início de um ensino regular e relativamente 

institucional, como nos diz Ghiraldelli Jr. (2006, p. 24), 

 

[...] a educação escolar no período colonial, ou seja, a educação 

regular e mais ou menos institucional de tal época, teve três fases: a de 
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predomínio dos jesuítas; a das reformas do Marquês de Pombal, 

principalmente a partir da expulsão dos jesuítas do Brasil e de 

Portugal em 1759; e a do período em que D. João VI, então rei de 

Portugal, trouxe a corte para o Brasil (1808-1821). 

 

Com os jesuítas, a educação não só intentava alfabetizar o adulto, como também (e 

principalmente) catequizá-lo, numa propagação da fé cristã. Com a entrada do Marquês de 

Pombal, os jesuítas foram expulsos e as escolas eram organizadas de acordo com o interesse 

do Estado. Já com a chegada da família real portuguesa, a educação perdeu seu foco e não era 

tratada como prioridade. 

Com a proclamação de nossa Independência (22 de abril de 1822), o Brasil outorgou a 

constituição brasileira de 1824 que, em seu artigo 179, concebia que a “instrução primária era 

gratuita para todos os cidadãos”. No entanto, na prática, as camadas menos favorecidas da 

população não tinham acesso às escolas, ao ensino. E, sendo assim, a educação aos adultos 

não resultou em grandes avanços, pois só trinta anos após a lei, registra-se o surgimento de 

uma escola noturna voltada aos adultos. 

É preciso destacar que os caminhos trilhados acerca da importância da educação e de 

sua propagação não é algo atual. Em 1882, Rui Barbosa já denunciava a precariedade do 

ensino para o povo e apresentava propostas para ampliação de escolas e de melhoria do 

ensino. O que notamos é que desse tempo até o nosso, muita coisa parece igual. 

A partir de década de 1930, a Constituição de 1934 não obteve êxito devido o golpe 

militar e a instauração do Estado Novo. Nova Constituição foi criada em 1937, por Francisco 

Campos. O que havia em nosso sistema educacional era a consolidação de um sistema público 

de educação elementar, motivado por transformações no processo de industrialização e pela 

concentração populacional nos centros urbanos. Porém, essa Constituição de 1937 não firmou 

uma atenção à educação, conforme Ghiraldelli Jr. (2006, p. 78) nos apresenta, 

 

[...] a constituição de 1937 fez o Estado abrir mão da responsabilidade 

para com educação pública, uma vez que ela afirmava o Estado como 

quem desempenharia um papel subsidiário, e não central, em relação 

ao ensino. O ordenamento democrático alcançado em 1934, quando a 

letra da lei determinou a educação como direito de todos e obrigação 

dos poderes públicos, foi substituído por um texto que desobrigou o 

Estado de manter e expandir o ensino público. 

 

O que ocorreu no sistema educacional brasileiro foi a clara intenção de não fortalecer 

o pensamento e posicionamento crítico da população para assim tornar o povo mais passível a 
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aceitar o que era determinado pelos políticos. Houve, nesse período, um fortalecimento da 

educação profissionalizante, que visava qualificar os jovens e adultos para o mercado de 

trabalho, notadamente para as indústrias. 

Com o fim da Ditadura Vargas e o término da Segunda Guerra Mundial, a educação de 

adultos se ampliou consideravelmente na década de 1940, pois era urgente aumentar as bases 

eleitorais, integrar as massas populacionais de imigração e incrementar a produção com 

capacitação profissional e desenvolvimento comunitário. 

Ainda percorrendo os caminhos da década de 1940, detectaram-se um número 

alarmante de analfabetismo no país. Isso fez com que o governo criasse um fundo destinado à 

alfabetização de adultos. Algo que fortaleceu essa iniciativa foi a criação da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 16 de novembro de 

1945, que incitou os países membros (entre eles, o Brasil) a criarem meios de alfabetizar tal 

clientela. Daí surgiu, em 1946, a Lei Orgânica do Ensino Primário, a qual instaurava o ensino 

supletivo e, em 1947, o Programa Nacional de Serviço de Educação de Adultos (SEA), que 

durou até o final da década de 1950. 

Nesse período, o Brasil, pressionado internacionalmente por ainda ter um grande 

número de analfabetos e ser uma “nação atrasada”, lançou a 1ª Campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos (CEAA), em 1947, numa perspectiva de solucionar a causa (e não o 

efeito) de nosso desenvolvimento tardio. Provocados pela 1ª Campanha, a Associação de 

Professores do Ensino Noturno e o Departamento de Educação realizaram o 1º Congresso 

Nacional de Educação de Adultos, com a participação de dois representantes de cada estado, o 

que gerou uma mobilização nacional para discutir a educação de jovens e adultos. Como 

resultado dessas ações, temos o aspecto positivo de dirimir a visão preconceituosa de que o 

adulto analfabeto era considerado incapaz e marginal, comparado psicológica e socialmente 

com a criança.  

Também foi a partir daí que trabalhos sobre a alfabetização de adultos começaram a 

ser publicados com maior frequência. Os resultados não foram de todo alcançados e logo 

houve o enfraquecimento da 1ª Campanha, devido às condições precárias do funcionamento 

das aulas, à baixa frequência dos alunos, ao curto período de formação, à má remuneração dos 

professores e à inadequação do material didático utilizado.  Destacamos que o papel de 

alfabetizar poderia ser realizado por qualquer pessoa alfabetizada que desejasse, de forma 

voluntária, realizar a atividade. 

Com tudo isso, o entusiasmo educacional nessa área diminuiu nos anos de 1950, uma 

vez que os resultados não alcançaram o patamar pretendido de erradicação do analfabetismo. 



21 

 

No entanto, as discussões realizadas no 1º Congresso deram destaque a uma delegação 

estadual, a delegação de Pernambuco, com as críticas e soluções do professor Paulo Reglus 

Neves Freire
3
. Dentre as muitas contribuições de Paulo Freire, temos a aproximação da 

educação às vivências do educando adulto, sem desconsiderar o que ele aprendeu em suas 

experiências de vida. O analfabetismo, que era tratado como causa da pobreza e 

marginalização no país, passou a ser visto como efeito dessa problemática social. Os adultos 

analfabetos deveriam ser reconhecidos como produtivos e possuidores de uma cultura. Freire 

via o adulto educando como sujeito de sua aprendizagem e “propunha uma ação educativa 

que não negasse sua cultura, mas que a fosse transformando através do diálogo” (RIBEIRO, 

2001, p. 23). 

Além da visão educacional, Paulo Freire percebia que a estrutura social do Brasil 

precisava ser modificada, pois como estava não traria nenhuma mudança às vidas dos sujeitos 

alunos adultos. Ele criou, então, um novo jeito de caminhar, um novo paradigma pedagógico: 

o processo educativo deveria interferir na estrutura social, pela educação de base, examinando 

a realidade dos educandos. 

Em 1958, foi realizado o II Congresso Nacional de Educação de Adultos, no Rio de 

Janeiro. Nesse Congresso, fortaleceram-se as discussões acerca de novos métodos 

pedagógicos de alfabetizar os adultos, de modo que as necessidades dos sujeitos fossem 

levadas em consideração, numa educação “com eles” e não “para eles”. Numa resposta ao II 

Congresso, ainda em 1958, foi criada a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo 

(CNEA) com uma nova visão sobre a educação de adultos, mas priorizando crianças e jovens, 

pois neles a educação ainda poderia realizar alguma mudança de vida. A CNEA foi extinta em 

1963, juntamente com outras campanhas existentes. 

Caminhos difíceis de serem percorridos ocorrem com o golpe militar de 1964. Os 

diversos movimentos sociais criados (Movimento de Educação de Base, Movimento de 

                                                 
3
 Paulo Freire nasceu em 1921 em Recife, numa família de classe média. Com o agravamento da crise 

econômica mundial iniciada em 1929 e a morte de seu pai, quando tinha 13 anos, Freire passou a enfrentar 

dificuldades econômicas. Formou-se em direito, mas não seguiu carreira, encaminhando a vida profissional para 

o magistério. Suas idéias pedagógicas se formaram da observação da cultura dos alunos - em particular o uso da 

linguagem - e do papel elitista da escola. Em 1963, em Angicos (RN), chefiou um programa que alfabetizou 300 

pessoas em um mês. No ano seguinte, o golpe militar o surpreendeu em Brasília, onde coordenava o Plano 

Nacional de Alfabetização do presidente João Goulart. Freire passou 70 dias na prisão antes de se exilar. Em 

1968, no Chile, escreveu seu livro mais conhecido, Pedagogia do Oprimido. Também deu aulas nos Estados 

Unidos e na Suíça e organizou planos de alfabetização em países africanos. Com a anistia, em 1979, voltou ao 

Brasil, integrando-se à vida universitária. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores e, entre 1989 e 1991, foi 

secretário municipal de Educação de São Paulo. Freire foi casado duas vezes e teve cinco filhos. Foi nomeado 

doutor honoris causa de 28 universidades em vários países e teve obras traduzidas em mais de 20 idiomas. 

Morreu em 1997, de enfarte. Disponível em <http://revistaescola.abril.com.br/formacao/mentor-educacao-

consciencia-423220.shtml?page=3>. Acesso em 03 mai 2015. 
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Cultura Popular do Recife, Centros Populares de Cultura, Campanha de Pé no Chão Também 

se Aprende a Ler, 40 horas de Angicos) sob a influência da pedagogia freireana, que 

reconheciam a cultura popular e viam os adultos enquanto sujeitos produtores de 

conhecimento, foram encerrados, pois foram considerados subversivos. O governo só permitia 

a realização de programas de alfabetização de adultos que fossem assistencialistas e 

conservadores, lançando em 1967, o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) que 

propunha experiências consagradas, esvaziando-as do sentido problematizador e crítico, 

preparando os adultos apenas para ler e escrever. 

Na década de 1970, ocorreu a expansão do Mobral, que objetivava a conclusão do 

curso primário. Em 1971, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 5692/71, foi 

criado o Ensino Supletivo, tendo um capítulo dedicado à educação de adultos. Essa Lei fazia 

com que o Estado criasse, em 1974, os Centros de Estudos Supletivos (CES), com o objetivo 

de alfabetizar um grande número de pessoas para atender às demandas do mercado de 

trabalho que se tornavam mais exigentes. Organizados na tríade tempo/custo/efetividade, com 

forte cunho tecnicista, os CES adotavam módulos instrucionais, com atendimento 

individualizado e autoinstrução. Esse modelo não funcionou por muito tempo, pois ocorreram 

evasão e superficialidade na certificação.  

Os anos seguintes – segunda metade da década de 1980 – foram de retomada do 

modelo de alfabetização dos anos 1960, mas com uma preocupação com a continuidade e 

sedimentação do processo educativo. Além disso, incorporou-se como conteúdo ou ponto de 

partida a cultura e a realidade vivencial dos alunos adultos. O Mobral, desacreditado política e 

pedagogicamente (tanto que virou sinônimo desqualificante), foi extinto em 1985, dando 

espaço a Fundação Educar. 

Não podemos deixar de destacar que nesse caminhar, há um trecho de reconhecimento 

a educação de adultos, pois com a República Nova, os direitos dos cidadãos que não foram 

alfabetizados na idade própria ficam explícitos na Constituição de 1988, conforme nos diz 

Oliveira (2007, p. 3 - 4), 

 

[...] o inciso I do artigo 208 indica que o Ensino Fundamental passa a 

ser obrigatório e gratuito, “assegurada, inclusive, sua oferta gratuita 

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

Em seu artigo 214, a Carta Magna indica também a que legislação 

“estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, 

visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus 

diversos níveis e à integração das ações do poder público que 

conduzam à 
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• I – erradicação do analfabetismo, 

• II – universalização do atendimento escola.” 

 

Nos anos 1990 foi lançado o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania 

(PNAC) com o objetivo de terminar com 70% do analfabetismo em quatro anos. Entretanto, 

essa iniciativa nunca saiu do papel e o governo incumbiu os municípios de articularem uma 

política nacional para a EJA. Com isso, parcerias entre municípios, Organizações não 

governamentais (ONG‟s) e universidades criam os Fóruns de EJA que pretendem trocar 

experiências e promover diálogo entre instituições e interessados na modalidade. 

A criação dos Fóruns foi muito importante, mas ocorreu de modo diferente em cada 

estado, fazendo com que as ações não fossem equivalentes. Como o Ministério da Educação 

(MEC) se ausentou na articulação de medidas para a EJA, os Fóruns foram os responsáveis 

por realizar ações de socialização, articulação e intervenção. 

Ainda na década de 1990, ressurge o Movimento de Educação de Base (MEB) que 

junto do Programa de Alfabetização em Parceria (PROMAP) envolve segmentos da sociedade 

civil para pensar a EJA. 

Em 1996, a Lei nº 9.425 regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), mas os alunos do ensino 

supletivo são excluídos da contagem nas redes municipais e estaduais do Ensino 

Fundamental. Com isso, as verbas para a modalidade vêm apenas de instituições privadas e 

públicas. Para amenizar, são criadas linhas de crédito que possam garantir a formação docente 

e a impressão do material didático via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE). O Ministério do Trabalho também colabora no sentido de promover cursos 

profissionalizantes em parceria com o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Reforçando a lei que orienta que todos tenham acesso à educação e dando a devida 

relevância à educação de adultos, em 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) nº 9.394/96, orienta, 

 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de: 

IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para 

todos os que não os concluíram na idade própria; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando; 
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VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e 

disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as 

condições de acesso e permanência na escola; 

[...] 

Seção V 

Da Educação de Jovens e Adultos 

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

não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 

e médio na idade própria. 

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

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

oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

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

trabalho, mediante cursos e exames. 

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

permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 

complementares entre si. 

§ 3o  A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 

preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 

regulamento.  

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, 

que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando 

ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de 

quinze anos; 

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito 

anos. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por 

meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

 

Com a homologação dessa Lei, atentemos para a inclusão do termo Educação. Ao 

utilizarmos Educação de Jovens e Adultos, amplia-se a atuação na área, garantindo uma ideia 

de transformação do sujeito aluno e não apenas de repasse de conhecimentos a eles. Um 

avanço em meio a caminhos tortuosos. 

No ano de 1997, o governo federal atribuiu à ONG Comunidade Solidária a 

responsabilidade de desenvolver ações para a EJA, surgindo, assim, o Programa 

Alfabetização Solidária. O Programa foi financiado com recursos do MEC e de empresas 

privadas, atendendo os municípios com maior número de analfabetismo, principalmente, no 

Norte e Nordeste brasileiros. A proposta organizava-se em módulos semestrais que deveriam 

preparar o aluno adulto para a continuidade dos estudos no ensino supletivo. Críticas ao 

Programa são feitas, pois o alto investimento não foi equivalente aos resultados obtidos. Em 
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1998, é criado o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) para 

alfabetizar adultos nas áreas de assentamento. 

Em 2000, através da Resolução CNE/CEB (Conselho Nacional de Educação/Câmara 

de Educação Básica) Nº 1, de 5 de julho de 2000, há o estabelecimento de Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos. Assim, a EJA passa a ser uma 

modalidade de ensino e tem garantidas ações que visam suas especificidades. Sem dúvidas, 

um importante passo para o reconhecimento da modalidade. 

 

Art. 1º Esta Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação de Jovens e Adultos a serem obrigatoriamente 

observadas na oferta e na estrutura dos componentes curriculares de 

ensino fundamental e médio dos cursos que se desenvolvem, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias e 

integrantes da organização da educação nacional nos diversos sistemas 

de ensino, à luz do caráter próprio desta modalidade de educação. 

Art. 2º A presente Resolução abrange os processos formativos da 

Educação de Jovens e Adultos como modalidade da Educação Básica 

nas etapas dos ensinos fundamental e médio, nos termos da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em especial dos seus artigos 

4º, 5º, 37, 38, e 87 e, no que couber, da Educação Profissional. 

[...] 

Parágrafo único. Como modalidade destas etapas da Educação Básica, 

a identidade própria da Educação de Jovens e Adultos considerará as 

situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos 

princípios de eqüidade, diferença e proporcionalidade na apropriação 

e contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na 

proposição de um modelo pedagógico próprio, de modo a assegurar: 

I - quanto à eqüidade, a distribuição específica dos componentes 

curriculares a fim de propiciar um patamar igualitário de formação e 

restabelecer a igualdade de direitos e de oportunidades face ao direito 

à educação; 

II- quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da 

alteridade própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu 

processo formativo, da valorização do mérito de cada qual e do 

desenvolvimento de seus conhecimentos e valores; 

III - quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas 

dos componentes curriculares face às necessidades próprias da 

Educação de Jovens e Adultos com espaços e tempos nos quais as 

práticas pedagógicas assegurem aos seus estudantes identidade 

formativa comum aos demais participantes da escolarização básica 

(Resolução CNE/CEB Nº 1/2000, p. 1 - 2). 

   

Destacamos também que, em 2003, o governo federal colocou como meta o fim do 

analfabetismo. Para isso, criou a Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo, 

que pretendia alcançar sua meta em quatro anos. Para cumprir tão difícil tarefa, foi lançado 
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pelo governo federal o Programa Brasil Alfabetizado (PBA) que almejava atender 20 milhões 

de pessoas. Com a mudança no ministério da Educação, em 2004, o Programa foi 

reformulado, com projetos de duração de oito meses e direcionando seus trabalhos ao 

desenvolvimento de projetos para a alfabetização de jovens e adultos e para a formação 

docente. 

Caminhando ainda pelos anos 2000, destacamos os programas que o governo federal 

implantou em nosso país. Percebemos que os programas têm uma preocupação com a 

qualificação profissional como resposta às questões de empregabilidade que assolam o Brasil. 

Os principais programas são: 

a) Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Humano: tendo como público-alvo 

jovens entre 15 e 17 anos que estivessem fora da escola e/ou em situação de vulnerabilidade, 

o Projeto tinha como principal objetivo integrar o jovem no sistema escolar para que o mesmo 

seja inserido no mercado de trabalho. Visava também uma integração desse jovem à família, à 

comunidade, à sociedade, tornando-o um agente de transformação na erradicação da 

violência, do uso de drogas e da gravidez indesejada. 

b) Programa Brasil Alfabetizado (PBA): voltado à alfabetização de jovens, adultos e 

idosos, objetivava o acesso à cidadania e a elevação da escolaridade, através da formação de 

alfabetizadores e da alfabetização de jovens e adultos. Em 2007, há uma ampliação de sua 

faixa etária, o que garantirá uma maior participação juvenil e, assim, uma continuidade nas 

ações desenvolvidas. 

c) Programa Escola de Fábrica: lançado em 2004, pretendia elevar a formação 

profissional nas próprias empresas, de jovens de baixa renda, entre 15 e 21 anos. Sua principal 

meta era expandir a formação profissional de modo a envolver as organizações empresariais 

na formação de recursos humanos qualificados para o exercício da profissão e atendendo às 

necessidades das empresas envolvidas no Programa. 

d) Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem): instituído pela Lei nº 11.129, 

em 2005, o Projovem é destinado aos jovens de 15 a 29 anos para reintegrá-los ao sistema 

educacional e promover sua qualificação profissional. É executado pela Secretaria-Geral da 

Presidência da República, em parceria com os Ministérios da Educação, do Trabalho e 

Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com a participação das prefeituras 

municipais. Foi desenvolvido em quatro modalidades: Projovem Adolescente – Serviço 

Socioeducativo, Projovem Urbano, Projovem Campo – Saberes da Terra e Projovem 

Trabalhador, levando em conta as especificidades e necessidades de cada faixa etária e de 

cada perfil da modalidade. 
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e) Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA): em 2006, foi instituído, em 

âmbito federal, através do Decreto n.º 5840/2006. Seu direcionamento é a oferta de cursos e 

programas de educação profissional, ofertando formação inicial e continuada de trabalhadores 

e a educação profissional técnica de nível médio. Assim, os cursos e programas podem 

atender tanto ao ensino fundamental quanto ao ensino médio, podendo ser adotado por 

instituições públicas dos sistemas de ensino estaduais e municipais e também pelas entidades 

privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e formação profissional vinculadas ao 

Sistema S. 

f) Programa Nacional de Segurança Pública (PRONASCI): tendo uma preocupação 

com jovens de 15 a 24 anos que estão em situação de criminalidade ou em conflito com a lei, 

o PRONASCI atua nas áreas de prevenção, controle e repressão qualificada à criminalidade, 

reunindo União, estados, municípios e comunidade, por meio da celebração de convênios, 

contratos e consórcios. A reinserção desses jovens é proposta por meio da participação em 

programas sociais que auxiliam na recuperação da cidadania. 

Em 2009, o PRONASCI priorizava a efetivação do Proeja e dos cursos preparatórios 

para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), intensificando ações junto ao público-alvo 

do programa. Priorizou, também, a reintegração de jovens presos ao mercado de trabalho e 

ampliação do projeto de Economia Solidária, para desenvolver alternativas de geração de 

trabalho e renda e fortalecer a inclusão social. 

Com essa breve descrição, percebemos que há uma crescente preocupação com a 

educação de jovens e adultos, com a inserção desses sujeitos no mercado de trabalho, com a 

apropriação de sua cidadania. No entanto, a EJA, enquanto modalidade de ensino, ainda é 

considerada um grande desafio pedagógico, pois além da necessidade de uma política de 

ensino que atenda às especificidades da modalidade, temos uma variação do público, antes 

formado exclusivamente por adultos, hoje é constituído cada vez mais por jovens e, até 

mesmo, adolescentes. Desse modo, lidar com essas novas realidades, tendo estrutura física 

humanizada e acolhedora, com profissionais qualificados, especializados na modalidade, 

entendedores das necessidades e preparados para lidar com as especificidades, não é fácil, já 

que demanda tempo, recursos financeiros e interesse político. Será que nossa “pátria 

educadora
4
” está disposta a assumir essa responsabilidade?  

                                                 
4 

Expressão utilizada como lema governamental pela presidenta da República, Dilma Rousseff, em seu discurso 

durante Compromisso Constitucional perante o Congresso Nacional, em 1º de janeiro de 2015. Disponível em: 

<http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-
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2.1 Conhecendo um pouco de nossas veredas 

 

  Após caminharmos um pouco pela história da EJA em nosso país, vamos trilhar a 

trajetória da modalidade em nosso estado e município. Assim como fizemos anteriormente, 

não nos debruçaremos nas minúcias da história, mas nos principais acontecimentos que 

marcaram esta caminhada. 

 Igualmente ao que ocorreu com a trajetória da EJA no Brasil, no Rio Grande do Norte 

e em Natal teremos caminhos tortuosos, difíceis de serem percorridos e outros em que a 

caminhada ocorre de modo mais ameno, facilitado.  

Em nosso estado, no final da década de 1950 e nos anos da década de 1960, 

destacamo-nos em experiências pioneiras na educação popular e de adultos. Dentre as 

realizações destacam-se: as Escolas Radiofônicas, em 1958, que junto ao Serviço de 

Assistência Rural (SAR), da igreja católica, foram precursoras na criação do Movimento de 

Educação de Base (MEB); a Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, em Natal, 

entre os anos de 1961 e 1964; o Centro Cultural Popular; as 40 horas de Angicos, no 

município de Angicos, entre 1962 e 1963; o Curso de Madureza, pelo rádio; o Projeto SACI, 

conveniado com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Secretaria Estadual de 

Educação.  Todas essas iniciativas tinham como objetivo atender ao adulto e ao jovem que 

estavam fora do sistema educacional formal. 

Assim como ocorreu no país, com o golpe militar de 1964, essas ações foram 

interrompidas, reprimidas e censuradas devido ao seu caráter problematizador e crítico, já que 

eram baseadas na pedagogia de Paulo Freire. Como substituição, em 1970 foi implantado no 

estado o MOBRAL, em parceria com municípios. Ainda na década de 1970, a Secretaria de 

Educação e Cultura (SEC) assume o Projeto Minerva, num convênio com o MEC. Em 1971, a 

SEC promoveu curso preparatório aos exames da madureza de 1º grau. No ano de 1972, numa 

parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e o Instituto Nacional 

de Pesquisas Educacionais (INPE), promoveu um curso via rádio e televisão. Nos demais 

anos da década de 1970, convênios foram firmados e os exames supletivos tornaram-se 

destaque, com a inauguração, em 08 de novembro de 1974, o Centro de Estudos Supletivos 

Professor Felipe Guerra, em Natal, que preparava os alunos com ensino personalizado, de 

modo individual e a distância. 

                                                                                                                                                         
da-republica-dilma-rousseff-durante-compromisso-constitucional-perante-o-congresso-nacional-1>. Acesso em: 

03 mai 2015. 
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Na década de 1980, foi lançado o Projeto Conquista. Um curso de suplência a 

distância, via TV, para as séries de 5ª a 8ª, do 1º grau. No entanto, devido ao alto índice de 

evasão, o Projeto foi extinto, dando lugar, em 1981, ao Centro de Estudos Supletivos de 2º 

Grau Professora Lia Campos, na capital Natal. Nessa década, a Secretaria Estadual de 

Educação, Cultura e Desportos do RN (SECD/RN) não implantou novas iniciativas, apenas 

sistematizou as que já existiam. 

Os anos de 1990 já trazem uma ação, pois em 1994, o estado implementou o Programa 

de Erradicação do Analfabetismo, que durou apenas seis meses. Nessa década também foi 

lançado o Projeto Esperança. Seu objetivo era de alfabetizar os jovens e adultos das zonas 

periféricas da capital potiguar. 

Nos anos 2000, a SECD/RN reorganiza seus setores e, em 2002, cria a 

Subcoordenadoria de Educação de Jovens e Adultos (SUEJA) que se define por: 

 

[...] uma política voltada para a universalização da educação básica e 

erradicação do analfabetismo. [Para isso] vem adotando várias 

iniciativas no âmbito de sua abrangência [...] para elevar a 

produtividade do sistema educacional, aumentando nível médio de 

escolarização dos jovens e adultos brasileiros propiciando a sua 

integração no sistema produtivo. Na perspectiva de adequar-se ao 

vertiginoso processo de mudanças ocorridas na sociedade 

contemporânea, ocasionada pelo avanço tecnológico, globalização da 

economia e novos padrões de organização do trabalho, assim como 

atender às exigências da reforma educacional em implantação [...] 

vem redimensionando suas funções tendo em vista as novas 

competências que passam a ser exigidas para a qualificação dos 

profissionais e a preparação de cidadãos aptos a conviver e a trabalhar 

na complexidade da vida cotidiana (RIO GRANDE DO NORTE, 

2002, p. 5 apud ALBINO, 2010, p. 38). 

 

Tendo essa atribuição, a SUEJA realizou capacitações para profissionais que 

trabalham com o público da EJA, através do Programa Recomeço e instituiu os Centros de 

EJA (CEJA), responsáveis por realizar bancas de avaliação e certificação na capital e em 

cidades-polo do estado. Também reestruturou e publicou as Diretrizes Orientadoras para o 

Ensino Fundamental da EJA, em 2006, e para o Ensino Médio, em 2007. 

Ademais, em consonância com o Programa Brasil Alfabetizado, do MEC, a SUEJA 

criou o Programa RN Alfabetizado, que comungava dos mesmos objetivos: dar à população 

jovem e adulta acesso à cultura letrada, garantindo a continuidade e a conclusão dos estudos.  

De modo geral, percebemos que as ações destinadas à educação de jovens e adultos no 

estado do RN, não difere muito do que ocorreu no país: criação de programas pontuais que 
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não tiveram continuidade, marcados muito mais pelo empenho dos profissionais de educação 

que desenvolvem seus trabalhos nas escolas. 

Trilhando os caminhos do município de Natal, começamos nossa caminhada em 1987, 

quando foi criado o Programa Municipal de Educação Popular (PROMEP) que atuava junto 

ao Grupo Veredas, ao qual pertencia Paulo Freire. Esse programa atuou com professores 

bolsistas e suas aulas eram ministradas em organizações comunitárias. Em 1990, a EJA em 

Natal foi incorporada à rede de ensino municipal e suas aulas passaram a ocorrer em escolas 

da rede, com professores do município. 

No ano de 1996, a cidade de Natal sedia um encontro nacional que objetivou levantar 

questões a serem debatidas na Conferência Internacional de Jovens e Adultos (CONFINTEA), 

que ocorreria na Alemanha, em 1997. Nesse encontro foram criados os fóruns de discussão 

que existem até hoje e são importantes enquanto espaço de troca de experiências, proposições, 

reivindicações para a modalidade. 

Ainda nos anos de 1990, temos algumas iniciativas da rede municipal de Natal, no 

intuito de desenvolver novas práticas para a EJA. Dentre elas, destacamos o Projeto Acreditar; 

o convênio com a UFRN para a realização de capacitação docente. 

Como novas ações, temos a elaboração dos Referenciais Curriculares do 1º e 2º 

segmentos; a realização do I Congresso Municipal da EJA, em 2009 e do II Congresso 

Municipal da EJA, em 2010. 

Destacamos também, a criação, em 2010, do Núcleo de Referência da História e 

Memória da Educação de Jovens e Adultos do Rio Grande do Norte (NUHMEJA), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O NUHMEJA tem como objetivo “reconstruir 

a memória da educação de jovens e adultos no Rio Grande do Norte” (GALVÃO, 2013, p. 2). 

Para isso, os pesquisadores do Núcleo buscam arquivos e documentos, registram-nos e 

organizam-nos para que o público interessado possa ter acesso às informações.  

As ações do NUHMEJA incluem a participação nos eventos que marcam os momentos 

relevantes da EJA em nosso estado, como o cinquentenário, em 2011, da “Campanha De Pé 

no Chão Também se Aprende a Ler” e, em 2013, das “40 horas de Angicos”. As atividades 

são integradas por participantes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

e Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA).  

Após essa caminhada e percebendo todas essas dificuldades que o sujeito aluno da 

EJA enfrenta, 
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[...] o grande desafio pedagógico, em termos de seriedade e 

criatividade, que a educação de jovens e adultos impõe é: como 

garantir a esse segmento social, que vem sendo marginalizado nas 

esferas socioeconômicas e educacionais, um acesso à cultura letrada 

que lhe possibilite uma participação mais ativa no mundo do trabalho, 

da política e da cultura (BRASIL, 1997, p. 34). 

 

Apesar de tudo isso, percebemos que há avanços no desenvolvimento da modalidade. 

No entanto, muito ainda há de ser feito, pois a estrutura precária das escolas públicas é um 

problema, a evasão de alunos é uma realidade e o fechamento de turmas no turno noturno, 

especialmente, ocorre. Em 2015, a rede municipal deve elaborar ou atualizar seu Plano 

Municipal de Educação (PME). Ademais, não pode ser deixado de lado o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) das escolas, pois é ele que indica os fazeres que podem redirecionar as 

práticas. Este é um momento propício para levantar os dados dos problemas que assolam a 

rede escolar, suas causas e elaborar o plano de ações para combatê-los. Novos caminhos 

precisam ser abertos, pois há muitos caminhantes que precisam trilhar veredas. 



32 

 

3 IDENTIDADE E DIÁLOGO: CAMINHOS QUE SE CRUZAM 

 

 

Interessa-nos estudar essa problemática na 

área dos Estudos da Linguagem, buscando 

apreender, em práticas discursivas, o 

“movimento do eu” em direção à 

singularidade do outro que lhe é diferente, 

desigual, estranho, enfim, das múltiplas 

maneiras de como o eu percebe e endereça-se 

ao outro, sua cultura, sua visão de mundo. 

Maria Bernadete Fernandes de Oliveira 

 

 

Caminhar, falar acerca da linguagem é uma tarefa complexa, pois a mesma, conforme 

metáfora de Rajagopalan (2008) é o Santo Graal da Linguística, objeto de definições 

múltiplas e muitas vezes contrastantes. E é nesse cenário desafiador que comentaremos a 

linguagem enquanto prática discursiva e como formadora da subjetividade, em contextos 

diversos, na modernidade líquida
5
 (BAUMAN, 2001). 

Ao longo do tempo, a linguagem já foi tida como representação e expressão do 

pensamento, como uma atividade do espírito. Mas a trataremos aqui enquanto prática 

discursiva, por entendermos a linguagem como constituidora dos fatos, das práticas sociais e 

culturais, conforme corrobora Hall (1997, p. 33): 

 

Toda prática social tem condições culturais ou discursivas de 

existência. As práticas sociais, na medida em que dependam do 

significado para funcionarem e produzirem efeitos, se situam “dentro 

do discurso”, são “discursivas.” 

 

Assim sendo, temos de olhar atentamente para o papel que a cultura desempenha na 

constituição dos sujeitos na modernidade líquida, pois o modo como a cultura é modelada, 

controlada e regulada exerce sobre os sujeitos um governo que perpassa a dimensão 

discursiva das ações humanas, de suas significações, de seus conhecimentos, normas, 

conceituações e usos da linguagem. Como toda ação é cultural, todas as práticas sociais 

expressam ou comunicam um significado, são práticas de significação. A cultura constitui, 

                                                 
5
 Utilizaremos o termo “Modernidade Líquida” que, segundo Bauman (2001, p. 9), traz as metáforas da 

“fluidez”, da “liquidez” tão apropriadas para “captar a natureza da presente fase, nova de muitas maneiras, a 

história da modernidade” (grifo do autor). 
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assim, a vida social e traz mudanças no que se entende que seja a linguagem humana, 

relacionando-a com a realidade e dando à linguagem uma valoração, destacando a relação de 

alteridade. 

Pensar na relação do eu com o outro na perspectiva cultural é pensar, comumente, em 

semelhanças que unificam, como nos expõem Duschatzky e Skliar (2001, p. 127): 

 

O estudo das culturas primitivas deu origem ao mito do arquétipo 

cultural que sustenta que cada cultura se funda em um padrão que 

outorga sentido pleno à vida de todos os seus membros, como se se 

tratasse de redes perfeitamente tecidas que tudo capturam. 

 

No entanto, a cultura é espaço das diferenças, de diversidade. Não a falsa diversidade 

que encara as diferenças como entidades essencialmente constituídas, fechadas e que usam o 

termo para encobrir uma ideologia de assimilação. Esse “reconhecimento” do outro, do 

diferente, coloca-o numa distância segura e assegura a consistência interna da cultura. Só que 

a cultura é um espaço da diversidade que leva em conta e respeita a alteridade, não fazendo do 

outro o culpado nem tentando reorientá-lo. A questão é tratar o outro no “caráter de indivíduo 

igual e não no caráter de sujeito diferente” (DUSCHATZKY; SKLIAR , 2001, p. 134). 

Ao encontro dessa perspectiva, nos orientam os estudos de Bakhtin (2010), por 

conceberem a linguagem como representativa do mundo e das interações que os sujeitos 

realizam, numa cadeia ativa e responsiva, como prática discursiva, constituindo um saber 

dialógico que é produto de um sujeito social e historicamente localizado. Daí pensarmos a 

alteridade como processo em que o sujeito se constitui e fundamenta a construção de sua 

identidade nas relações dialógicas e valorativas com outros sujeitos, suas opiniões e dizeres. 

Para respaldar e fundamentar ainda mais nossa compreensão, recorremos à Linguística 

Aplicada (LA), que mesmo sendo uma área de conhecimento nova (cerca de 70 anos), traz 

para os estudos da linguagem uma visão de linguagem em contextos situados, que atravessa 

qualquer esfera da atividade humana, mais próxima de nossos tempos, a pós-modernidade
6
, 

em que as mudanças são constantes, tudo é fluido, líquido (BAUMAN, 2001), incluindo o 

sujeito e suas relações com a linguagem, dando “voz” a todos, não ignorando questões de 

gênero, raça, sexualidade, classe social, identidade, política, ideologia etc. Daí a LA trabalhar 

na fronteira e, unida a outras disciplinas, trazendo uma importante contribuição para a ciência 

e, principalmente, para a sociedade. 

                                                 
6
 Além de utilizarmos a expressão “Modernidade líquida” (BAUMAN, 2001), também vamos empregar os 

termos “Pós-Modernidade” e “Modernidade tardia” oriundos de Hall (2011), em seu livro “A identidade cultural 

na pós-modernidade”. 



34 

 

É nessa perspectiva que discutiremos as práticas discursivas em contextos que se 

intercomunicam: as construções identitárias, bem como a linguagem e o discurso para o 

Círculo de Bakhtin. Ainda traremos uma revisão das pesquisas que se comunicam com nosso 

objeto de estudo, pois a construção de identidades culturais pode ser tratada percorrendo 

diferentes caminhos. 

 

3.1 (Re)construindo os caminhos da identidade 

 

A questão da identidade vem sendo discutida de modo cada vez mais constante ao 

longo do tempo. A discussão se dá, dentre vários aspectos, pela mudança no que 

consideramos identidade. E essa mudança ocorre relacionada à visão contemporânea que 

temos do mundo e dos sujeitos. A “crise de identidade”, em seu conceito, põe em xeque a 

estabilidade e fixação que há tanto tempo é difundida, trazendo à tona uma ideia de fluidez, de 

mudança, de instabilidade.  

Um importante fator que vem mudando o que se compreendia por identidade é a 

globalização. Conceituar globalização não é uma tarefa simples, pois segundo 

Kumaravadivelu (2006, p. 131), “tem significados diferentes para pessoas diferentes em 

épocas diferentes”. Mas para tentarmos aclarar, optamos pelo conceito dado por Steger 

(STEGER, 2003, p. 76 apud KUMARAVADIVELU, 2006, p. 133), 

 

[...] uma série multidimensional de processos sociais que criam, 

multiplicam, alargam e intensificam interdependências e trocas sociais 

no nível mundial, ao passo que, ao mesmo tempo, desenvolve nas 

pessoas uma consciência crescente das conexões profundas entre o 

local e o distante. 

 

Esses processos sociais provocados pela globalização têm mudado a maneira como os 

sujeitos vêm se relacionando consigo e entre si, pois as distâncias (espacial, temporal) e as 

fronteiras, que antes mantinham particularidades, hoje estão cada vez menores, daí ouvirmos 

falar em uma grande aldeia global em que todos estão conectados, em que costumes, hábitos, 

culturas e normas se dissolvem. 

A dissolução do que antes era visto como fortalecimento de uma identidade tem 

provocado o que se chama de “crise de identidade”, pois não há, como dissemos, uma rigidez 

nos comportamentos, hábitos e costumes. Pelo contrário, por vezes, espera-se que o sujeito 

seja mutável, adaptável às constantes mudanças que fazem parte do cotidiano de tantos. 
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Com isso, podemos perceber o que Hall (2011, p. 8), apresentou: “as identidades 

modernas estão sendo „descentradas‟, isto é, deslocadas ou fragmentadas”, gerando uma crise 

de identidade, por descentrar o sujeito de seu lugar no mundo social e cultural. 

Como dissemos, a concepção de identidade vem mudando e Hall (2011) a distinguiu 

os sujeitos e suas identidades em três momentos: 

- sujeito do Iluminismo: destinado a ser o mesmo; indivíduo unificado, centrado e 

individualista; 

- sujeito sociológico: considerado interativo, mudava (de forma controlada) seu eu em 

interação como a sociedade que mediava os valores, sentidos e símbolos – a cultura; 

- sujeito pós-moderno: sua identidade é móvel, “formada e transformada continuamente em 

relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 

nos rodeiam” (HALL, 1987). 

Pela globalização, o sujeito da pós-modernidade vive a “celebração móvel” da 

identidade, que se define historicamente, segundo Hall (2011, p. 13), 

 

[...] o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. 

Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 

diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 

continuamente deslocadas. 

 

O deslocamento identitário e essa construção contínua da identidade provocam o 

descentramento que é marcado pela diferença. A identidade se faz pela diferença. E, tanto 

uma quanto outra, são criações sociais e culturais. “Somos nós que as fabricamos, no contexto 

de relações culturais e sociais” (SILVA, 2012a, p. 76). Com isso, reforçamos que tanto a 

identidade quanto a diferença só se fazem através das práticas com atos de linguagem porque 

é por meio da linguagem que demonstramos o que somos (nossas identidades) e o que não 

somos (a diferença).  

Segundo Hall (2011), o descentramento da identidade do sujeito pós-moderno tem 

particular relação com o processo de globalização, que é caracterizado por um processo de 

rupturas, fragmentações. Com isso, novas identidades são continuamente criadas e para que 

isso ocorra é crucial que haja a marcação da diferença. “A identidade, pois, não é o oposto da 

diferença: a identidade depende da diferença” (WOODWARD, 2012, p. 40 - grifo do autor). 

Como cada sujeito é singular, esse descentramento, sua instabilidade não deve ser afastada, 
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pois como ela muda de acordo como é representada, interpelada, a identidade tornou-se 

politizada, orientada para a política da diferença. 

Contrariamente ao que muitas vezes pensamos, as diferenças entre os sujeitos – suas 

identidades – são necessárias. Com e pelo outro vamos construindo nossas consciências e 

dando sentido ao que nos rodeia e constitui. O que abala a alteridade não é a diferença, mas o 

silenciamento imposto. A recusa na relação com a alteridade produz desigualdades e não 

podemos esquecer:  

 

[...] diferença não é sinônimo de desigualdade. Com diferenças muitas 

vezes escondemos desigualdades. Diferenças só são percebidas nas 

familiaridades compartilhadas; desigualdades são recusas de partilha 

(GERALDI, 2007, p. 50). 

 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do discurso 

que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e institucionais 

específicos, no interior de formações e práticas discursivas específicas, por estratégias e 

iniciativas específicas. Além disso, elas emergem no interior do jogo de modalidades 

específicas de poder e são, assim, mais o produto da marcação da diferença e da exclusão do 

que o signo de uma unidade idêntica, naturalmente constituída (HALL, 2012). 

Para compreendermos como se dá a construção identitária de alunos da EJA, partimos 

de seus atos com a linguagem por meio de seus enunciados em diários pessoais. Pretendemos 

assim, analisar seus discursos, seus posicionamentos e como suas identidades são construídas, 

como a diferença é marcada discursivamente, em meio a um local institucional específico, 

com seu jogo de poder, o ambiente escolar. 

 

3.2 Os caminhos da linguagem pelo círculo de Bakhtin 

 

Conforme vimos, entre os homens sempre existiram diferenças, como línguas, 

religiões, hábitos cotidianos, etnia, gênero, que podiam (e podem) aproximar os sujeitos 

quando possibilitam a formação de uma identificação entre eles. Mas, ao longo da história, as 

diferenças foram usadas para afastar os indivíduos. 

Entretanto, temos notado que esses sujeitos estão cada vez mais combativos aos 

regimes e discursos totalitários e a afirmação de uma identidade/identificação vem se 

acentuando. Assim sendo, nada mais oportuno que trazer à tona as discussões propostas pelo 
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Círculo de Bakhtin
7
 acerca da concepção dialógica de linguagem nos discursos e suas 

reflexões sobre cronotopo, axiologia e heteroglossia. 

O Círculo de Bakhtin vê o dialogismo como um modo de existência do ser humano. A 

interação verbal, o dialógico, se constitui entre pensamento e linguagem, que se 

autoconstituem. Pela linguagem se constrói, se age e se representa o mundo da vida 

(realidade), que emerge em processos intersubjetivos de interação verbal. Ou seja, para que 

haja diálogo – palavra muitas vezes mal interpretada e, como diz Faraco (2009, p. 60), “mal-

dita” – é imprescindível que haja interação, para que a consciência individual se construa, a 

realidade semiótica se manifeste e se produza texto. Para não mais maldizermos a palavra, 

entendamos diálogo de acordo com o que nos diz Bakhtin/Voloshinov
8
 (2012, p. 127),  

 

[...] o diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão 

uma das formas, é verdade de que das mais importantes, da interação 

verbal. Mas pode-se compreender a palavra “diálogo” num sentido 

amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de 

pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de 

qualquer tipo que seja. 

 

Para que o diálogo ocorra, a presença do outro, sua existência e relevância, tem de ser 

reconhecida pelo “eu”. A alteridade é, assim, um dos princípios básicos para que a relação 

entre os sujeitos ocorra, pois só com o outro, o eu poderá ter em relação a si, uma experiência, 

uma imagem de si que só é possível porque o outro junta-a, torna-a um todo graças a um 

excedente de visão que só ele, o exterior, possui. Esse excedente de visão, essa experiência do 

eu que ele mesmo não possui, mostra o quanto o eu é incompleto e o outro é, como nos diz 

Geraldi (2007, p. 44), “o único lugar possível de uma completude sempre impossível”. 

Sabendo que a presença dos sujeitos – o eu e o outro – é caráter essencial no 

dialogismo, é preciso ter em mente que a relação dialógica, tão essencial na constituição 

desses sujeitos, nem sempre ocorre de modo harmônico. Isso se dá porque cada sujeito produz 

enunciados constituídos histórica, social e culturalmente, com signos sociais complexos e 

variados, perpassados por axiologia e interações verbais vivenciadas, tão bem metaforizados 

por Bakhtin em O discurso do romance (1988, p. 87), na figura do raio de luz: 

 

 

                                                 
7
 Ver nota de rodapé 2. 

8
 Utilizaremos as referências relativas ao Círculo de Bakhtin de acordo com a edição do material a que tivemos 

acesso.  
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Se imaginarmos a intenção de uma palavra, isto é, seu direcionamento 

ao objeto, na forma de um raio de luz, então o jogo vivo e irrepetível 

de cores e luz nas facetas de uma imagem que ele constrói pode ser 

explicado como uma dispersão espectral de uma palavra-raio, não 

dentro do objeto nele mesmo, [...], mas como sua dispersão espectral 

em uma atmosfera cheia de palavras alheias, julgamentos de valor e 

sotaques através dos quais o raio passa em sua direção ao objeto; a 

atmosfera social da palavra, a atmosfera que envolve o objeto, faz 

com que as facetas da imagem se dispersem. 

 

É por isso que o Círculo diz que os signos refletem e refratam o mundo. Refletem na 

medida em que demonstram a materialidade do mundo, em sua realidade externa, 

descrevendo-a. Mas, sobretudo, refratam o mundo, pois cada sujeito apresenta diversas 

interpretações desse mundo; interpretações marcadas por valorações e interesses sociais 

inúmeros que, muitas vezes, são confrontantes, contraditórios. Ou seja, “a refração é o modo 

como se inscrevem nos signos a diversidade e as contradições das experiências históricas dos 

grupos humanos” (FARACO, 2009, p. 51). Partindo dessas experiências múltiplas e 

heterogêneas, temos signos plurívocos, vivos, móveis, dando às significações dinamicidade: 

 

[...] os processos semióticos só refletem o mundo refratando-o, os 

signos são espaços de encontro e confronto de diferentes índices 

sociais de valor plurivalência que lhes dá vida e movimento, 

caracterizando o universo da criação ideológica como uma realidade 

infinitamente móvel (FARACO, 2009, p. 54). 

 

Por ser espaço de encontro e confronto das verdades sociais, o signo, sua significação, 

é aberto e infinito, sendo regido por forças: uma centrífuga, de expansão, que pode ser 

provocada em vários processos dialógicos pelo riso, pela ironia, pela paródia, pela 

sobreposição de vozes, pela hibridização etc. De encontro a essa força, temos a força 

centrípeta, que atua, através das vontades sociais de poder para estancar, submeter a 

heterogeneidade discursiva, tornar monovalente o signo, finalizar o diálogo. É por isso que 

Bakhtin considera: “qualquer enunciado é uma unidade contraditória e tensa de duas 

tendências opostas da vida verbal, as forças centrípetas e centrífugas” (FARACO, 2009, p. 

69). 

Assim, o diálogo vira arena de luta entre as vozes sociais, pois cada voz social terá sua 

particularidade por ser constituída de axiologias, resultando daí várias semânticas, várias 

verdades, inúmeros discursos. E a luta se dá porque cada enunciação, dependendo da voz 
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social em que se ancora, determina o grupo humano a que o eu pertence e que vem com 

índices sociais de valor estratificados (geográfica, temporal, social e axiologicamente). 

O encontro sociocultural dessas vozes e sua dinâmica criam fronteiras – o 

plurilinguismo dialogizado – num entrecruzamento multiforme que cria uma cadeia de 

responsividade, pois 

 

[...] não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o 

contexto dialógico [...]. Não existe nada absolutamente morto: cada 

sentido terá sua festa de renovação. Questão do grande tempo 

(BAKHTIN, 2010, p. 410). 

 

A compreensão desse caráter responsivo, ativo em que a transmissão e o exame dos 

discursos de outrem passam por uma assimilação, pode apresentar uma dinâmica de 

multissonâncias e dissonâncias, resultando embate, questionamento, desacordo, recusa – a 

luta, enfim. E esse combate, que é tenso, ideológico e ocorre nas fronteiras, dá-se porque os 

enunciados não são alheios, mas numa constante interação (FARACO, 2009, p. 69): 

 

De fato, qualquer enunciado concreto, de um modo ou outro ou em 

um grau ou outro, faz uma declaração de acordo ou desacordo com 

alguma coisa. Os contextos não estão apenas justapostos, como se 

alheios uns aos outros, mas encontram-se num estado de tensão 

constante, ou de interação e conflitos ininterruptos. 

 

Assim, o Círculo (principalmente Voloshinov) percebe que nessa heteroglossia 

dialogizada há embates de forças, há jogos de poder. A classe social se serve da língua, 

atravessa-a, e faz isso com diferentes índices de valor. Daí o signo virar a arena de luta de 

classes, pois a classe dominante (para continuar nesse lugar) é fundamentalista e usa da força 

centrípeta para monologizar, querendo dar a última palavra. A assimilação de sua palavra se 

dá de forma autoritária, exigindo um destaque, uma reverência, em que não são necessárias 

aspas, pois a palavra já exala seu próprio poder. 

Até então nenhum problema. A problemática dessa assimilação se dá quando há 

valoração negativa no enunciado autoritário. Alguns grupos sociais carregam silêncios e, com 

isso, a alteridade fica comprometida por esse olhar desvalorativo (o que ocorre muito no 

ambiente escolar, não é mesmo?). 

 Por isso, trazermos à tona a palavra do sujeito aluno da EJA. Conforme vimos nos 

caminhos históricos da modalidade, o silenciamento tem se dado de modo quase que 

constante. É preciso fazer com que suas vozes sejam ouvidas e possamos, pelo embate, mas 
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sem desvalorização, adentrar nas identidades culturais que esses sujeitos constroem em seus 

diários pessoais e quais as relações dialógicas existentes entre esses discursos. Quem sabe 

assim esses caminhos não se ampliam? 

Mas antes de ouvirmos as vozes dos sujeitos alunos da EJA, vamos (re)conhecer 

alguns conceitos do Círculo de Bakhtin que nos auxiliarão na compreensão das vozes que 

queremos que se façam ouvir. 

  

3.2.1 Alguns conceitos bakhtinianos que caminham junto a nós 

 

 Para percorrermos os caminhos de nossa pesquisa precisamos compreender alguns 

conceitos produzidos/refletidos pelo Círculo de Bakhtin que orientam nossa concepção de 

linguagem, de sujeito, de discurso. Assim, vamos trilhar os caminhos das práticas discursivas 

pelo cronotopo escolar, pelos posicionamentos axiológicos e pela heteroglossia, num embate 

de vozes que se entrecruzam com as nossas, que atravessam nosso caminhar. 

 

3.2.1.1  Práticas discursivas e cronotopo escolar 

 

Segundo Bakhtin (2010, p. 261), “todos os diversos campos da atividade humana estão 

ligados ao uso da linguagem”. Desse modo, não podemos dissociar a vida da linguagem, já 

que ambas integram-se através de práticas discursivas concretas. 

Pensar no cronotopo, segundo os estudos bakhtinianos, é pensar na relação 

tempo/espaço como constituidora e constituinte dos sujeitos. O cronotopo revela uma imagem 

dos sujeitos por ser construído por ele. 

É muito comum considerarmos o tempo/espaço como elementos do contexto. Só que a 

noção de cronotopo não se preocupa apenas com a exterioridade, mas com particularidades 

determinadas pelas ações, relações, construções e conflitos que marcam as atividades de 

sujeitos historicamente situados. 

Ao concebermos a noção de cronotopo, Bakhtin (1998) analisou os textos literários. 

No entanto, o conceito pode se estender para a esfera não literária e ser aplicado ao 

tempo/espaço da escola, já que possui ampla aplicabilidade. Conforme Casado Alves (2012, 

p. 313), devemos ter em mente que  

 

[...] o cronotopo, enquanto potencialmente histórico, não pode ser 

retirado das relações dialógicas e do axiológico sob o risco de se 
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tornar apenas e tão-somente uma referência a um determinado espaço 

e a um tempo específico, concebidos como exteriores ao indivíduo, 

não constituintes e constitutivos do sujeito histórico em sua 

eventicidade como fora pensado por Bakhtin. 

 

Para compreendermos como se dá o cronotopo na escola, temos que ver a sala de aula 

como um cronotopo em que os eventos da vida seguem diferentes ritmos, como são diferentes 

os sujeitos que nele atuam: sujeitos inacabados e constituídos na relação com o outro, sujeitos 

de linguagem. E, sendo sujeitos, seres de linguagem, sua herança cultural, seu vivido deve ser 

levado em conta. Quando pensamos nos alunos da Educação de Jovens e Adultos esse aspecto 

não pode ser jamais desconsiderado, pois suas experiências no mundo do trabalho, no mundo 

da escola, no mundo da vida, tornam-nos sujeitos singulares, que (re)significam, 

(re)constroem, (re)afirmam espaço e tempo. Daí a importância que devemos dar ao cronotopo 

escolar e  

 

[...] conceber a escola como cronotopo singular onde se gestam as 

práticas de leitura e de escrita para o mundo da vida é o primeiro 

movimento para um ensino mais significativo para o aluno [...] um 

ensino de uma língua na qual esse sujeito se reconheça e reconheça 

cronotopicamente a voz do(s) outro(s) (CASADO ALVES, 2012, p. 

320). 

 

Conceber o cronotopo na sala de aula da EJA, a qual pesquisamos, é considerar as 

relações que os sujeitos alunos mantêm, suas interações localizadas e datadas, com suas 

maneiras de compreender e responder, com seus posicionamentos axiológicos, conforme 

veremos a seguir. 

 

3.2.1.2 Práticas discursivas e posicionamentos axiológicos 

 

 Para compreendermos a posição axiológica precisamos compreender como o Círculo 

de Bakhtin trata de algo muito relevante e presente em seus escritos, a autoria. Inicialmente, 

não podemos confundir o autor pessoa com o autor criador. O autor pessoa é o escritor, o 

artista. Já o autor criador “é entendido fundamentalmente como uma posição estético-formal 

cuja característica básica está em materializar certa relação axiológica com o herói e seu 

mundo” (FARACO, 2009, p. 89).  

 As relações axiológicas não são uniformes, homogêneas, pois as posições do autor 

criador são sempre valoradas na construção do todo, no acabamento estético da obra. 
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 No texto “O problema do conteúdo, do material e da forma na arte verbal” (1998), 

Bakhtin explora o posicionamento axiológico indo além da questão do autor criador, 

incluindo o herói, a forma composicional e o conteúdo enquanto marcadores desses 

posicionamentos. 

 O domínio da cultura está na fronteira que passa em todo lugar e é isso que o torna 

significativo, com sentido, refletindo tudo. A obra de arte, ser cultural, é viva, tensa e ativa, 

identificada pelo ato. “A obra de arte é viva e significante do ponto de vista cognitivo, social, 

político, econômico e religioso num mundo também vivo e significante” (BAKHTIN, 1998, 

p. 30). Com isso, Bakhtin nos lembra que não podemos opor a arte à realidade, pois todo ato é 

axiológico. Logo, “pode-se opor a realidade à arte somente como algo bom ou verdadeiro 

pode ser oposto ao belo” (BAKHTIN,1998, p. 31). 

Ao tratar dos fenômenos da cultura (os atos), ele nos diz que cada um é concreto e 

sistemático, além de se realizarem de modos distintos. Sobre o conhecimento, há um 

afastamento deste da avaliação ética e da formalização estética. O conhecimento não é 

acabado e ignora os valores. Por ter esse modo de se relacionar com a realidade, o 

conhecimento leva em conta apenas o trabalho, não há atos e obras separadas. 

Sobre o ato estético, a maior diferença em relação aos anteriores é seu caráter 

acolhedor e receptivo. A realidade, a vida, está fora e dentro da obra com seu peso axiológico. 

Não cria uma nova realidade, mas enriquece e completa a natureza e a humanidade: 

“humaniza a natureza e naturaliza o homem” (BAKHTIN, 1998, p. 33). É a arte que 

humaniza. A arte, para o ato estético, cria novas relações axiológicas. Tudo é novo desde o 

início, mas não em um novo sentido, é a definição que é nova. 

 Quanto ao material, tendo a palavra como material cultural por excelência, Bakhtin 

nos orienta para a importância de a tratarmos enquanto enunciado
9
, ou seja, de forma 

axiológica, num contexto cultural, semântico e dotado de valor. E é desse modo que a 

linguística deveria concebê-la. É assim que devemos proceder em nossa pesquisa, com os 

enunciados produzidos pelos sujeitos alunos da EJA. 

 Em relação à forma, Bakhtin vai explorar a forma arquitetônica e logo nos apresenta 

um questionamento: “como a forma, sendo inteiramente realizada no material, torna-se, no 

entanto, a forma de um conteúdo e relacionar-se axiologicamente com ele?” (1998, p. 57).  

Para compreendermos melhor essa questão, precisamos tomar consciência da forma 

artística, pois é nela que a presença do autor-criador se faz notar e, assim, ele experimenta a 

                                                 
9
 Para Bakhtin e Círculo, enunciado “é algo individual, único e singular, e nisso reside todo o sentido (sua 

intenção em prol da qual ele foi criado)” (BAKHTIN, 2010, p. 310). 
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relação axiológica ativa com o conteúdo, para prová-lo esteticamente. Com isso, temos que 

constituir o autor criador como aquele que 

 

[...] dá forma ao conteúdo: ele não apenas registra passivamente os 

eventos da vida (ele não é um estenógrafo desses eventos), mas, a 

partir de certa posição axiológica, recorta-os e reorganiza-os 

esteticamente. 

O ato criativo envolve, desse modo, um complexo processo de 

transposições refratadas da vida para a arte (FARACO, 2009, p, 90). 

  

Além do mais, o apreciador da obra só será ativo com ela se também estabelecer uma 

relação axiológica, se “ingressar como criador no que vê, ouve e pronuncia, e desta forma 

superar o caráter determinado, material e extra-estético da forma, seu caráter de coisa” (p. 59). 

Essa relação, do autor-criador e do co-criador, fora do conteúdo, torna o acabamento possível 

e realiza as funções estéticas da forma no que concerne à forma. 

 Com isso, olhar mais axiológico devemos dar à palavra, notadamente aos enunciados 

que vamos analisar em nossa pesquisa, olhar mais atento para a forma arquitetônica, que 

marca o posicionamento do autor-criador, no nosso caso, o sujeito aluno da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), que em seus diários pessoais assinala seu lugar no mundo, seu 

projeto de dizer. 

 

3.2.1.3 Práticas discursivas e heteroglossia 

  

Diferente do que normalmente se entende acerca de diálogo (como comunicação face 

a face, conversa), para o Círculo, é arena de luta entre as muitas vozes sociais que constituem 

os sujeitos, é espaço de consonâncias e dissonâncias, de trocas e silêncios. 

 

[...] A palavra diálogo, ao contrário, é bem entendida, no contexto 

bakhtiniano, como reação do eu ao outro, como “reação da palavra a 

palavra de outrem”, como ponto de tensão entre o eu e o outro, entre 

círculos de valores, de forças sociais. A essa perspectiva, interessa não 

a palavra passiva e solitária, mas a palavra na atuação complexa e 

heterogênea dos sujeitos sociais, vinculada a situações, a falas 

passadas e antecipadas (MARCHEZAN, 2010, p. 123). 

 

Orientando-nos a partir desse conceito de diálogo, percebemos que todo sujeito ao se 

declarar (ou silenciar-se) acerca de algo, assume sua responsividade, o que implica uma ativa 
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posição responsiva, já que toda compreensão da fala viva é prenhe de resposta; resposta que 

virá nos discursos subsequentes ou pelo comportamento do sujeito interlocutor. 

Sobre esse movimento do discurso de retomar e apontar que observamos nos 

enunciados, Bakhtin, em um de seus últimos ensaios “Metodologia das ciências humanas”, 

presente em Estética da Criação Verbal (2010, p. 401), nos diz: 

 

O texto só tem vida contando com outro texto (contexto). Só no ponto 

desse contato de textos eclode a luz que ilumina retrospectiva e 

prospectivamente, iniciando dado texto no diálogo. Salientemos que 

esse contato é um contato dialógico entre textos (enunciados) e não 

um contato mecânico de “oposição”, só possível no âmbito de um 

texto (mas não do texto e dos contextos) entre elementos abstratos (os 

signos no interior do texto) e necessário apenas na primeira etapa da 

interpretação (da interpretação do significado e não do sentido). Por 

trás desse contato está o contato entre indivíduos e não entre coisas 

(no limite). 

 

 Para tratarmos da heteroglossia, precisamos ter claro o conceito de vozes sociais. Para 

o Círculo, as vozes sociais estão presentes nos enunciados e fazem com que um discurso seja 

composto por outros discursos, ou seja, é permeado por várias vozes sociais, pontos de vista 

sobre o mundo, sobre as pessoas.  

 

As relações de sentido entre os diferentes enunciados assumem índole 

dialógica (ou, em todo caso, matriz dialógico). Os sentidos estão 

divididos entre vozes diferentes. A importância excepcional da voz, 

do indivíduo (BAKHTIN, 2010, p. 320). 

 

 É pelo contato entre as vozes sociais que ocorre a dialogicidade do dizer, que 

apresenta três dimensões (FARACO, 2009, p. 59 – 60): “a) todo dizer não pode deixar de se 

orientar para o já dito; b) todo dizer é orientado para a resposta; c) todo dizer é internamente 

dialogizado”. Com isso, podemos compreender que os enunciados pertencem a uma rede, uma 

cadeia responsiva, pois sempre respondemos a algo, sempre esperamos uma réplica e sempre 

estamos, pelos enunciados, em contato com o outro. 

 

Para o autor, a heteroglossia não significa somente uma multiplicidade 

de vozes no discurso, mas, principalmente, uma heteroglossia 

dialogizada, no sentido de que possui uma carga de valor. Bakhtin 

privilegia a dialogização das vozes sociais, afirmando que o 

verdadeiro lugar de um enunciado está nas fronteiras, no espaço onde 

ocorrem os encontros entre as vozes sociais (FARIA, 2007, p. 53). 
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 É, justamente, nessa perspectiva da heteroglossia dialogizada que percebemos a 

construção dos enunciados nos diários pessoais produzidos pelos sujeitos alunos da EJA. Em 

suas construções há o ecoar de vozes, o encontro, o cruzamento com outros caminhos que nos 

levarão às suas construções identitárias. 

 

3.3 A ponte lançada entre o eu e os outros: o estado da arte 

 

Como vimos no tópico anterior, os enunciados têm a presença de outras vozes, que se 

cruzam e estabelecem, assim, uma cadeia ativo/responsiva. Numa forma de sistematizar nosso 

caminhar pelas produções acadêmicas que cruzam nossa pesquisa, apresentaremos, 

inicialmente, o trabalho que mais proximamente caminha com o nosso, pois trata da 

construção identitária de alunos da EJA em cadernos-diário e outro que mesmo não tratando 

das identidades culturais, trata das vozes sociais, numa perspectiva bakhtiniana, em diários de 

leituras. Em seguida, ampliando nossos caminhos, traremos pesquisas que apresentam as 

identidades de alunos da EJA produzidas em outros gêneros discursivos. Por fim, os trabalhos 

que trazem a construção de identidade de alunos, independente de seu nível/modalidade 

escolar. Com isso, percebemos a relevância dos estudos culturais e de identidades no 

panorama da pós-modernidade e no contexto educacional brasileiro. 

Conforme dissemos, iniciaremos pelo trabalho que mais se aproxima do nosso. O 

artigo “Vida em folhas de papel: os cadernos-diário na educação de jovens e adultos do 

município de Florianópolis” (FERREIRA; SASSO, 2013), apresenta a importância do 

caderno-diário como recurso didático utilizado na Educação de Jovens e Adultos (EJA), do 

município de Florianópolis, estado de Santa Catarina. Seu objetivo é o de demonstrar que a 

escritura dos diários estabelece vínculos entre professores e alunos numa contribuição para o 

desenvolvimento das práticas educativas. As autoras fundamentaram seu estudo nas 

identidades a partir de que 

 

[...] os alunos criam um vínculo com seu caderno-diário e que, ao 

permitirem-se falar mais abertamente através destas linhas, foi 

possível ampliar nossa discussão. Sabendo da implicação do 

preconceito na imagem que um sujeito tem de si mesmo e perante o 

conjunto, vemos o quanto isso pode refletir-se numa situação de 

desigualdade social, pois ele precisa sentir-se identificado em seu 

contexto para sentir-se livre, precisa sentir-se pertencente ao seu meio 

social (FERREIRA; SASSO, 2013, p. 78). 
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Com esse estudo, as autoras apontaram que os sujeitos alunos da EJA sentem-se 

segregados no ambiente escolar, sofrendo o preconceito de não estar na “idade certa” para os 

estudos. Além do mais, puderam constatar que,  

 

[...] Um dos desafios da EJA é o de problematizar estas identidades e 

diferenças, questionar a diversidade de culturas, indagar se trata-se da 

multiculturalidade de fato, ou apenas reproduz-se a cultura dominante, 

que se mantém homogeneizando as demais culturas. O que foi 

proposto aqui é que, através destes cadernos-diário, pudéssemos 

encontrar algumas pistas relacionadas à identidade destes alunos, 

pistas essas que incorporassem sentidos no decorrer das linhas escritas 

e das confissões não ditas pela fala – ditas apenas nas folhas dos 

diários (FERREIRA; SASSO, 2013, p. 85).  

 

Mesmo não tratando da construção de identidades culturais, a dissertação de Lima 

(2013), “Vozes sociais em diálogo: uma análise bakhtiniana dos diários de leituras produzidos 

por alunos do ensino médio” aponta-nos posicionamentos de sujeitos alunos através de um 

gênero discursivo que propicia ouvirmos outras vozes desses alunos. 

 

[...] apesar de a voz do sujeito aluno já possuir espaço no meio 

acadêmico, o diário trazia outras vozes, ou seja, posicionamentos 

produzidos por um sujeito menos envolto pelas amarras dos 

direcionamentos das atividades avaliativas convencionais (LIMA, 

2013, p. 15). 

 

Com esse estudo, Lima (2013) aponta como as vozes sociais demonstram seus 

posicionamentos frente à diversidade e à diferença e nos leva a problematizar e refletir como 

os educadores ouvem essas vozes que muitas vezes são silenciadas no ambiente escolar. 

 

[...] procuramos, com este trabalho, discutir as vozes apresentadas nos 

diários, ouvindo-as com cautela, e refletir sobre sua existência, em vez 

de apenas mostrar que elas orientavam para um pensamento que foge 

à ética e ao politicamente correto. Essa atitude não demonstra que não 

reconhecemos os problemas sociais em que podem incorrer 

pensamentos como os que foram materializados nos enunciados dos 

diários, mas sim que precisamos repensar o nosso olhar para 

determinadas vozes que nos incomodam (LIMA, 2013, p.151). 

 

Ampliando nossas veredas, traremos pesquisas que tratam da identidade de alunos da 

EJA. No artigo “Uma viagem ao perfil e a identidade dos alunos e do professor da Educação 
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de Jovens e Adultos (EJA)”, Fonseca (2010), aproxima-se de nosso trabalho na perspectiva 

identitária e destaca que  

 

[...] O aluno da EJA, está situado num mundo, onde, constantemente, 

suas identidades coletivas e individuais estão sendo fragmentadas, 

com o propósito de serem reconstituídas sob a influência dos aspectos 

culturais, sociais, políticos, econômicos e históricos. 

E, com a necessidade de elevar sua escolaridade, o aluno da EJA, 

tenta inserir-se e/ou manter-se no mercado de trabalho, pelo processo 

de constituição identitária, já que ele tenta (re) assumir sua identidade 

estudantil e, consequentemente, para (re) constituição da sua 

identidade cultural (FONSECA, 2010, p. 3). 

 

 Paim (2005), motivada pelo desconhecimento docente acerca do aluno da EJA, 

apresenta um perfil do aluno, “procurando compreender as relações sociais que fundamentam 

a constituição de sua identidade” (p. 6). Para tanto, ela caracteriza um grupo, estabelecendo 

seu perfil. Em seguida, escolhe um sujeito e, através da narrativa de sua história de vida, traz à 

tona compreensão sobre sua constituição como sujeito e a construção de sua identidade. Ela 

conclui em sua pesquisa que o aluno da EJA em “seus relatos sobre a escola e sobre a 

expectativa que tem dela mostram a necessidade da compreensão do educador sobre os 

sentimentos que os alunos possuem acerca de suas aprendizagens” (PAIM, 2005, p. 93). 

 Já Viana, Sanches e Miranda (2011), traçam uma identidade do aluno da EJA e 

chamam a atenção para a escola que “deve ser um espaço de sociabilidade, de transformação 

social e de construção de conhecimentos” (VIANA; SANCHES; MIRANDA, 2011, p. 1). 

Além do mais, tratam do perfil docente que deve valorizar a diversidade de culturas, com a 

pluralidade. Também destacam a importância de uma formação continuada. Sobre a 

identidade do aluno da EJA, concluem seu artigo percebendo que 

 

[...] com o passar do tempo, notamos que a identidade do aluno da 

EJA vem sofrendo modificações dentro da proposta apresentada nos 

estudos da contextualização histórica da EJA. Hoje, segundo estudos e 

experiências vivenciadas, já encontramos educando adolescente (15 

anos) com defasagem série-idade e regularização do fluxo escola nas 

dependências do ensino da EJA.  

Por isso, a identidade do aluno da EJA apresenta uma diversidade 

muito grande porque são alunos trabalhadores na sua grande maioria, 

sem tempo para estudar e com autoestima baixa. Ao chegar à escola, 

deparam-se com diferentes culturas, etnias, religiões e crenças, isso às 

vezes faz com que eles não consigam socializar-se e continuar os 

estudos, ou seja, esses alunos são diferentes entre si, tanto que diz 

respeito aos seus ciclos de vida. São alunos que têm uma cultura 
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própria. Contamos com nossas ações pedagógicas para mediar esses 

conflitos existentes entre eles, sensibilizando-nos sob o fato que o 

estudo vai proporcionar um leque de oportunidades para o 

crescimento intelectual e profissional de cada um deles (VIANA; 

SANCHES; MIRANDA, 2011, p. 3). 

 

 Em seu artigo, Mello (2009) analisa “o processo em curso de redefinição da identidade 

dos cursos de Educação de Jovens e Adultos na periferia urbana de Porto Alegre/RS”. Com 

esse estudo, ele nos traz a crescente juvenilização que tem ocorrido na EJA e como isso traz 

grandes impactos nas propostas curriculares, bem como nas políticas públicas da modalidade. 

A juvenilização, segundo seu estudo, provoca a descaracterização da identidade da EJA e isso 

vem sendo tratado ora com permissividade, ora com recusa ao ingresso adolescente, conforme 

se constata nos Fóruns da EJA. A identidade da Educação de Jovens e Adultos é uma 

“identidade em reconstrução” (MELLO, 2009, p. 5), pois está ocorrendo uma profunda 

transformação no perfil do aluno que é atendido pela modalidade. Com isso, não se pode ficar 

mais preso a uma abstrata homogeneidade e, sim, permitir-se “a uma necessária abertura para 

trabalhar com a heterogeneidade – de culturas, de idades, de interesses, de traços e perfis 

individuais” (MELLO, 2009, p. 6). 

 Traremos agora um trabalho que trata da identidade discente num outro nível de 

escolaridade, o ensino superior. Também apresentaremos pesquisas que apontam as histórias 

de vida e as representações sociais como outros caminhos acerca do aluno da EJA. Com isso, 

ampliamos nosso caminhar para podermos vislumbrar outros caminhos que se cruzam com o 

de nossa pesquisa. 

Em sua tese, Soares (2006) apresenta a construção identitária de alunos da graduação 

em Letras Inglês, em diários que relatam suas experiências no processo de aprendizagem da 

língua estrangeira. Em sua análise, três relações contribuíram na composição das identidades 

discentes: “as interações que vivem ou buscam com o professor ou colegas; com os materiais 

e atividades propostos; e com as próprias experiências (presentes e passadas) de 

aprendizagem da língua estrangeira” (SOARES, 2006, p. 6). Ao fim de sua pesquisa, Soares 

constata que também sua identidade enquanto docente foi constituída através dos olhares do 

outro. 

Reolon (2009) traz em seu trabalho as histórias de vida de alunos da EJA, pois “[...] 

essas histórias podem e devem, ser melhor aproveitadas, no sentido de que os alunos possam 

se apropriar de sua própria experiência para que se percebam como sujeitos que se constituem 

a partir do que vivem, da história que constroem ao longo de sua trajetória de vida” 



49 

 

(REOLON, 2009, p. 5). Através de entrevistas que resgataram as vivências de alunos da EJA, 

a pesquisadora acredita que essa prática “deve ser mais um elemento a favor da valorização 

dos sujeitos que frequentam nossas classes na EJA1/FUMEC” (REOLON, 2009, p. 21). 

Fundamentada na teoria das representações sociais desenvolvida por Moscovici e 

Jean-Claude Abric, Lima (2010) procura “desvendar as representações sociais de escola 

construída por alunos e alunas da EJA, buscando identificar como se organiza e se estrutura o 

conteúdo da representação social de escola e verificar se a representação social de escola 

contribui ou não para o afastamento ou retorno dos jovens e adultos à Escola” (LIMA, 2010, 

p. 1). De acordo com sua pesquisa, as evocações mais presentes – professor, aprender, 

educação – formam a representação social que alunos e alunas da EJA fazem da escola. 

“Professor, aprender e educação interagem entre si quando os alunos destacam a importância 

do professor no processo ensino aprendizagem, [...] sem aprender e sem educação não se é 

nada nessa vida, que para ser alguém é preciso aprender e ter educação” (LIMA, 2010, p. 13).  

Outra pesquisa que trata da representação social que alunos da EJA fazem da escola é 

o trabalho de Ponte (2012). Sob a perspectiva da Teoria da Representação Social, de Gilly, 

aponta as representações que os alunos possuem da escola e como essas “podem interferir nas 

suas atitudes perante o seu próprio processo de aprendizagem” (PONTE, 2012, p. 8). Seus 

resultados mostraram que os alunos da EJA veem a escola como “um lugar que propicia a 

interação social bem como a aprendizagem, gerando novas oportunidades de conhecimento” 

(PONTE, 2012, p. 8). Revela também que os mesmos se preocupam com a falta de 

professores e o ensino desmotivador, mas que têm uma visão positiva sobre escola e que essas 

representações “retratam as práticas, os discursos, e a forma que ela é avaliada e reforçada 

pelo sistema escolar e, consequentemente, pela comunidade” (PONTE, 2012, p. 8). 

Sabemos que nossa amostra é um pequeno trecho dentro dos inúmeros caminhos de 

pesquisa que tratam da construção identitária de alunos da EJA. No entanto, procuramos 

identificar os trabalhos que travam diálogo com o nosso, seja pela semelhança, num caminhar 

paralelo, seja pela diferença, ao indicar novos caminhos. As pesquisas apontadas trazem em 

comum a ideia de que a modalidade e seu aluno devem ter um olhar diferenciado, com um 

currículo que atenda às expectativas discentes, pois o aluno acredita e quer estar na escola. 

Nosso estudo diferencia-se dos que foram apresentados por trazermos à tona as vozes sociais 

que ecoam nos diários de sujeitos alunos da EJA e por analisarmos os discursos que são 

produzidos oriundos da tensão enunciativa, pela axiologia e heteroglosia, propiciando, assim, 

a construção identitária cultural dos sujeitos alunos. Com isso, desejamos que esses estudos e 
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o nosso possam fazer com que as perspectivas de mudanças e melhorias para a EJA e seus 

sujeitos não fiquem apenas nos caminhos da teoria, mas percorram a prática escolar. 
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4 QUERIDO DIÁRIO: (RE)CONHECENDO OS CAMINHOS DO GÊNERO 

DISCURSIVO 

 

 

O que é dito (o todo do enunciado) está 

sempre relacionado ao tipo de atividade em 

que os participantes estão envolvidos.  

[...] Temos que nos ocupar dos tipos de dizer 

(dos gêneros do discurso) que emergem, se 

estabilizam e evoluem no interior daquela 

atividade, porque eles constituem parte 

intrínseca da mesma. 

Carlos Alberto Faraco 

 

 

Não poderíamos caminhar pelos enunciados produzidos pelos sujeitos alunos da EJA 

sem conhecermos o gênero discursivo a que esses enunciados estão vinculados. Para tanto, 

nesta seção, discutiremos a noção de gêneros do discurso sob a perspectiva do Círculo de 

Bakhtin (2010), bem como a caracterização do gênero diário pessoal. Com essa compreensão, 

poderemos trilhar esses caminhos realizando nosso encontro discursivo com os diários 

pessoais escritos pelos nossos sujeitos alunos da EJA. 

 

4.1 O gênero discursivo como instrumento de ensino  

 

Há algum tempo, no Brasil, tem sido comum termos o estudo dos gêneros discursivos 

nas formações voltadas aos docentes de línguas, principalmente, aos de língua materna. Esse 

enfoque ao estudo dos gêneros ganhou destaque com as orientações presentes nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais
10

 (PCN) em sua edição de 1998, que trazem uma proposta para o 

ensino de língua que seja orientado pelos gêneros: 

                                                 
10

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais nascem da necessidade de se construir uma referência curricular 

nacional para o ensino fundamental que possa ser discutida e traduzida em propostas regionais nos diferentes 

estados e municípios brasileiros, em projetos educativos nas escolas e nas salas de aula. E que possam garantir a 

todo aluno de qualquer região do país, do interior ou do litoral, de uma grande cidade ou da zona rural, que 

frequentam cursos nos períodos diurno ou noturno, que sejam portadores de necessidades especiais, o direito de 

ter acesso aos conhecimentos indispensáveis para a construção de sua cidadania.  

Para tanto, é necessário redefinir claramente o papel da escola na sociedade brasileira e que objetivos devem ser 

perseguidos nos oito anos de ensino fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais têm, desse modo, a 

intenção de provocar debates a respeito da função da escola e reflexões sobre o que, quando, como e para que 

ensinar e aprender, que envolvam não apenas as escolas, mas também pais, governo e sociedade.  

São essas definições que servem de norte para o trabalho das diferentes áreas curriculares, que estruturam o 

trabalho escolar: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Arte, Educação Física 
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Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza 

temática, composicional e estilística, que os caracterizam como 

pertencentes a este ou àquele gênero. Desse modo, a noção de gênero, 

constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de ensino 

(BRASIL, 1998, p.23). 

 

Essa orientação vem didatizar o estudo do gênero, que não entrou na escola a partir 

dessa indicação dada pelos PCN, mas se faz presente, por exemplo, nos capítulos de estudo de 

produção de textos ou redação presentes na maioria dos livros didáticos de Língua 

Portuguesa, que muitas vezes organizam capítulos tendo por base o gênero discursivo para, 

então, estudar sua composição estrutural e realizar um exercício de produção escrita do 

gênero em destaque. 

Não podemos deixar de perceber que a didatização do estudo do gênero deu-se com a 

ampliação das discussões propostas pelo Círculo de Bakhtin (1929, 1952, 1953), que mesmo 

não sendo explicitamente citado nos PCN, é quem organiza a teoria ali exposta. 

Segundo Bakhtin, os gêneros são “tipos relativamente estáveis de enunciados” (2010, 

p. 262), enunciados que são tidos como unidade da comunicação socioverbal, como unidade 

real da comunicação verbal, pois o Círculo entende que todas as esferas da atividade humana 

estão perpassadas pela utilização da linguagem. 

Atentemos que Bakhtin nos orienta para o caráter estável e mutável dos gêneros, o que 

poderia ser entendido como algo improvável, contraditório. No entanto, temos que levar em 

consideração que por estarem presentes nas esferas, em ambientes sócio-históricos, os gêneros 

“obedecem” a certa cristalização de formas, pois não são necessariamente reinventados a cada 

novo uso. Só que essa “obediência”, encontra-se em constante tensão, pois a estabilidade é 

relativa, os gêneros estão em constante mudança, assim como os ambientes em que são 

produzidos/circulam e como os sujeitos que os produzem (SOBRAL, 2009). 

Para aclarar nossa explanação, Sobral (2009, p. 117) nos aponta quatro principais 

aspectos do caráter estável-dinâmico dos gêneros: 

 

1. O gênero é dotado de uma lógica orgânica, isto é, não há algo 

que venha de fora se impor a ele, mas uma ação generificante, 

criadora de suas características como gênero. 

2. Protótipos e fragmentos de gênero permitem “dominá-lo”, ou 

seja, o gênero tem um certo “tom”, certa “linguagem”, que não devem 

                                                                                                                                                         
e Língua Estrangeira. Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam também a importância de discutir, na 

escola e na sala de aula, questões da sociedade brasileira, como as ligadas a Ética, Meio Ambiente, Orientação 

Sexual, Pluralidade Cultural, Saúde, Trabalho e Consumo ou a outros temas que se mostrem relevantes. 

Disponível em: <http:// http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/introducao.pdf> Acesso em: 07 mar 2015. 
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contudo ser confundidos com fórmulas fixas (embora alguns gêneros 

possam ser “formulaicos”). 

3. Sua lógica não é abstrata, porque se manifesta em cada 

variedade nova, em cada nova obra e, portanto, o gênero não é rígido 

em sua normatividade, mas dinâmico e concreto. 

4.  O gênero traz o novo (a singularidade, a impermanência) 

articulado ao mesmo (a generalidade, a permanência), porque não é 

uma abstração normativa, mas um vir-a-ser concreto cujas regras 

supõem uma dada regularidade e não uma fixidez (grifos do autor). 

 

Através desses aspectos, temos clareza de que a tensão em que os gêneros discursivos 

encontram-se é a tensão vivenciada pelos sujeitos quando vão fazer uso de um ou outro 

gênero. Como produzimos enunciados nas esferas nas quais circulamos, é preciso perceber 

que tais enunciados (orais e escritos) têm conteúdo temático, organização composicional e 

estilo, correlacionados às condições e finalidades da esfera. E que a compreensão desses 

elementos são os responsáveis por termos um motivo, um porquê, que tornam nossa interação 

significativa, direcionada.  

 

[...] Mesmo porque cada gênero do discurso pressupõe um lugar e um 

tempo legítimos para serem enunciados e recebidos pelo 

ouvinte/leitor. Assim, o lugar onde o ouvinte/leitor tem acesso ao 

gênero textual é, muitas vezes, fundamental para que ele possa 

compreender sua estruturação e a forma de sua recepção. Ademais, 

esses lugares não são externos aos gêneros, mas constituintes de sua 

forma e conteúdo, como também de seu modo de produção e de 

recepção (CASADO ALVES, 2014, p. 25). 

 

Acerca da relevância do ato sócio-histórico para os gêneros, Medviédev (2012), 

aponta-nos duas faces: uma voltada à exterioridade (tempo, espaço e esfera ideológica) e 

outra voltada à interioridade (forma, estrutura e conteúdo temático). Essas duas faces fundem-

se enquanto unidades de comunicação que nos orientam enquanto visão de mundo, na relação 

com a realidade e com o outro que a constitui. “O processo de ver e conceitualizar a realidade 

não deve ser separado do processo de corporificá-lo em formas de um gênero particular” 

(MEDVIÉDEV, 1928, p. 134 apud FARACO, 2009, p. 131). E esse processo faz com que 

estar numa esfera cultural implique em saber os gêneros discursivos que nela circulam. Com 

isso, a relação entre sujeitos se estabelece e, por isso, é preciso adequar, orientar nosso dizer 

às atividades as quais fazemos parte, as esferas nas quais circulamos. 

É nessa perspectiva que o estudo dos gêneros discursivos deve ser tratado na escola, 

como meio imprescindível ao entendimento de que para dar conta das demandas da vida, para 
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exercer a cidadania, é preciso expressar a linguagem e seu funcionamento como um 

instrumento dinâmico e criativo, em que as relações sociais se estabelecem. No entanto, por 

vezes, é distorcida a ideia de gênero discursivo pensada por Bakhtin e Círculo, pois o gênero 

passa a ser apenas um pretexto para análise linguística perdendo seu caráter ativo, responsivo, 

sócio-histórico. Conforme corrobora Casado Alves (2014, p. 24), 

 

[...] Contudo, muitas das aplicações de seus conceitos desconsideram 

tal preocupação e os reduzem a categorias imóveis, fechadas, 

repetíveis, descarnadas e desbastadas de concretude e historicidade. 

[...] E isso pode acontecer, também, com os gêneros do discurso que 

modismos, aplicações mecânicas, necessidades de classificação e 

enquadramento ou desconhecimento da concepção de linguagem, de 

sujeito e da perspectiva histórica que atravessa a obra bakhtiniana e 

que dão suporte ao redimensionamento que ele imprimiu à concepção 

de gêneros discursivos, podem levar ao enrijecimento ou ao 

teoreticismo tão criticado pelo próprio Bakhtin. 

 

Estudar a língua e a linguagem orientadas pelos gêneros do discurso “favorece um 

tratamento mais flexível da forma e do estilo e o diálogo entre linguagens e vozes na 

construção dos sentidos situados ou contextualizados” (ROJO, 2008, p. 92), fazendo com que 

o sujeito aluno leia e produza textos tendo em vista que essas atividades são orientadas e não 

um simples cumprimento de tarefa e, o mais importante, que em seu dia-a-dia, essas 

atividades facilitarão as interações nas esferas em que estarão inseridos, em que circulam. 

Por essa razão, conforme nos diz Petroni (2008, p. 13), 

 

[...] Cabe à escola propiciar ao aluno o contato com a diversidade 

textual que circula na sociedade, inclusive dentro da própria escola, 

com os textos/discursos de diferentes áreas, diversidade à qual ele 

nem sempre tem acesso, ou com a qual ele não sabe lidar, por falta de 

um trabalho sistemático de exploração dos diferentes tipos de textos e 

gêneros discursivos. 

 

E foi numa tentativa de cumprir este objetivo pedagógico – propiciar ao sujeito aluno 

da EJA um contato com o gênero discursivo, no caso, o diário pessoal – que orientamos nosso 

trabalho, pois acreditamos que pelo gênero podemos refletir sobre a esfera escolar, sobre 

nosso papel de sujeito inserido nessa esfera, dialogando com as muitas vozes que nela estão 

presentes e com as identidades aí (re)construídas. 
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4.2 O gênero discursivo diário pessoal 

 

Ler diários pessoais é uma atividade que interessa a muitos, pois é como entrar no 

mundo interior e, por vezes, secreto de quem o produz, é caminhar junto a esse sujeito. 

Quando aliamos a essa nossa curiosidade um contexto sócio-histórico que envolve um cenário 

de perseguição e terror, o interesse se acentua e a obra ganha notoriedade. Acreditamos que 

isso ocorreu com “O diário de Anne Frank”, mesmo a autora não acreditando que fosse 

possível, conforme veremos (FRANK, 2008, p. 16), 

 

Sábado, 20 de Junho de 1942. 

Escrever um diário é uma experiência realmente estranha para alguém 

como eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes, mas também 

porque acho que mais tarde ninguém se interessará, nem mesmo eu, 

pelos pensamentos de uma garota de treze anos. Bom, não importa. 

Tenho vontade de escrever, e tenho uma necessidade ainda maior de 

tirar todo tipo de coisas de dentro de meu peito. 

 

A adolescente judia Annelies Marie Frank
11

 enganou-se quando pensou que ninguém 

se interessaria por sua história, pois até hoje sua vida relatada em seu diário pessoal é 

inspiração para muitas pessoas repensarem seus medos e vencerem seus desafios. Os 

caminhos tortuosos vividos pela jovem Anne Frank, na Alemanha, são revisitados e estão 

presentes ainda hoje em obras que infundem transformações. Foi o que aconteceu como 

nossos sujeitos alunos da EJA, nível III, de uma escola municipal de Natal, Rio Grande do 

Norte, após assistirmos ao filme “Escritores da Liberdade
12

” (FREEDOM WRITERS, 2007). 

No referido filme, jovens de uma turma “problemática” conseguem ascensão pessoal e escolar 

com a produção de diários pessoais, inspirados na história de Anne Frank, produtora de um 

diário. 

                                                 
11

 Anne Frank (1929-1945) foi uma jovem judia vítima do nazismo. Morreu no campo de concentração de 

Bergen-Belsen, na Alemanha, deixando escrito um diário, que foi publicado por seu pai, sobrevivente do campo 

de concentração de Auschwitz (Polônia), intitulado "O Diário de Anne Frank". [...] Anne Frank relatou em seu 

diário os conflitos de uma adolescente e a tensão de viver escondida sobrevivendo com a comida armazenada e 

com a ajuda de amigos. O sofrimento da guerra e os bombardeios que aterrorizavam a família, e com a 

possibilidade de o “anexo secreto” ser descoberto e serem mortos a tiros. [...] Anne Frank morreu de tifo em 

março de 1945, com apenas 15 anos, mas seu pai foi libertado pelos russos. Os escritos de Anne foram 

publicados por ele em 1947 com o título “O Diário de Anne Frank”. O livro foi traduzido em mais de 30 

idiomas. O local do esconderijo de Anne Frank, em Amsterdã, é hoje um museu. Disponível em: <http://www.e-

biografias.net/anne_frank/>. Acesso em: 25 jan. 2015. 
12 

Baseados em fatos reais, conta a história da professora Erin Gruwell (HILARY SWANK) que precisa vencer 

as barreiras da violência, da repetência e da baixa autoestima de seus alunos e, para isso, realiza um projeto de 

produção escrita de diários que muda as perspectivas dos alunos, da comunidade e dela mesma. 
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O gênero discursivo escolhido por Anne, pela professora retratada no filme e por nós, 

o diário pessoal, é um espaço usado para narrar experiências particulares, cujo autor insere 

posicionamentos, críticas, adesões, reflexões, questionamentos, num movimento de 

autorreconhecimento, de forte cunho subjetivo. 

Conforme a teoria bakhtiniana, é um gênero discursivo adaptável à situação 

comunicativa, sendo usado em diversas áreas (psicologia, antropologia, história, filosofia, 

ciências sociais, pedagogia, linguística etc.) e com diversas finalidades, o que torna o gênero 

variável, criando novos a partir dele, por exemplo, o diário de leituras, diário de 

aprendizagem, diário dialogado, diário de campo, para citar alguns. 

Estima-se que a produção diarista teve maior desenvolvimento a partir do século XIX, 

num movimento de afirmação dos ideais de igualdade e liberdade vivenciados pelos sujeitos 

(MACHADO, 1998). O diário pessoal (também denominado diário íntimo, diário pessoal 

íntimo) é escrito preferencialmente para si ou para alguém próximo e isso se dá pelo tom 

confessional que o mesmo costuma apresentar. Conforme nos diz Machado (2009, p. 64), 

 

[...] diários íntimos, que escrevemos aparentemente para nós mesmos, 

é uma prática social bastante desenvolvida por um número muito 

significativo de escritores, filósofos e cientistas, que não se cansam de 

elencar as vantagens de sua utilização para o desenvolvimento de sua 

escrita, de seu trabalho intelectual, de seu desenvolvimento pessoal. 

 

Apesar de ser escrito inicialmente e preferencialmente numa esfera privada, cercado 

de cuidados por parte do sujeito autor para que sua autobiografia, suas confissões, seus 

desejos e fantasias não sejam divulgados, percebemos que na atualidade, na modernidade 

tardia, é comum termos diários pessoais publicados em blogs
13

, com a possibilidade de serem 

lidos por inúmeras pessoas, numa difusão do intimismo, na historização de si mesmo, o que 

nos leva a refletir sobre a tensão existente entre o secreto e o desejo (talvez inconsciente) de 

tornar a escrita do eu pública. 

Segundo Lejeune (2008), os diários pessoais são datados e prospectivos, pois são 

escritos no presente, mas com vistas no futuro, apontam ao momento vindouro. Se 

                                                 
13

 Segundo a Wikipedia, blogger é "uma palavra criada pela Pyra Labs e é um serviço que oferece ferramentas 

para indivíduos publicarem textos na Internet" sem a necessidade de ter domínio técnico, de programação ou 

software. Esses espaços individuais disponibilizados pelos bloggers receberam o nome de blogs. O blog, 

ou weblog, é uma das ferramentas de comunicação mais populares da internet. A pessoa que administra o blog 

é chamada de blogueira(o). Uma das características dos blogs é que, em geral, eles têm um aspecto muito 

parecido, isto é, o usuário é limitado no que diz respeito a alterações visuais. Outra característica dos blogs é a 

frequência de atualização. Alguns são atualizados diariamente, outros semanalmente, mensalmente e, em alguns 

casos, até várias vezes por dia. Cada atualização ou publicação no blog é chamada de post (postagem). 

Disponível em: <http://www.infoescola.com/informatica/o-que-sao-blogs/>. Acesso em: 25 jan. 2015. 
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observarmos a forma composicional dos diários pessoais, perceberemos que mesmo tendo 

toda uma liberdade criativa, é comum encontrarmos a presença da datação, que é um aspecto 

importante quando se pensa que o diário será lido no futuro, seja pelo próprio sujeito autor ou 

por um outro leitor (autorizado ou não). Além das marcas de data e localização (em um 

cabeçalho ou não), alguns diários apresentam relato/reflexão de fatos cotidianos e/ou ainda 

uma saudação (vocativo) e uma despedida. Lembremos que, enquanto gênero discursivo, o 

diário é “relativamente estável”, ou seja, essa estrutura pode (e normalmente é) ser 

desconstruída, reinventada pelo sujeito autor, como marca de seu estilo. 

 

[...] podemos afirmar que as restrições que recaem sobre o diário não 

abrangem o domínio estético, permitindo elaborações muito 

diferenciadas, o que faz dele um receptáculo para todos os tipos de 

escritura, praticamente sem limites. 

Em suma, fragmentação, descontinuidade, heterogeneidade de 

conteúdos e de tratamento dos parâmetros da situação de 

comunicação, ausência de modelos fixos, tais parecem ser os 

conceitos-chave que caracterizam os textos diaristas (MACHADO, 

1998, p. 29). 

 

De acordo com Lejeune (2008), normalmente, o diário pessoal apresenta como 

funções (ou utilidades): conservar a memória, sobreviver, desabafar, conhecer-se, deliberar, 

resistir, pensar e escrever. Por constituir-se como escrita autobiográfica, que não é um mero 

discurso sobre si, mas um movimento de deslocamento e autocontemplação em que o autor se 

posiciona axiologicamente sobre a própria vida e o que o cerca, é preciso que, segundo Faraco 

(2009, p. 95), 

 

[...] para isso, o escritor precisa dar a ela certo acabamento, o que ele 

só alcançará se distanciar-se dela, se olhá-la de fora, se tornar-se um 

outro em relação a si mesmo. Em outros termos, ele precisa se auto-

objetificar, isto é, precisa olhar para si com certo excedente de visão e 

conhecimento. 

 

Por essas características e por ser versátil, amplo e dotado de uma escrita ativa e 

reflexiva, acreditamos que o diário pessoal é um gênero deveras importante para introduzir, 

iniciar, quem sabe retomar as atividades de produção de textos com os alunos, pois os 

mesmos, notadamente os da EJA, com alto índice de baixa autoestima, costumam apresentar 

certa resistência às atividades que são consideradas “difíceis” e não se acham capazes de 

produzir textos.  
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Os diários pessoais que compõem nosso corpus escapam das classificações que 

normalmente são dadas às produções diaristas e isso se dá por mudarmos a esfera de 

circulação desses enunciados, que não são de domínio íntimo, particular, pois tem outro 

sujeito interlocutor, a professora pesquisadora. O cronotopo escolar com suas especificidades, 

tendo no professor como aquele que detém o poder, muda significativamente o 

posicionamento do sujeito aluno da EJA ao produzir seu enunciado nos diários. Essa mesma 

percepção norteia outros trabalhos com o gênero, como nos confirma Machado (1998, p. 10), 

 

[...] os gêneros, embora relativamente estáveis, estariam sujeitos a 

transformações decorrentes das transformações sociais e das 

realizadas, dentre outras modificações, através da aplicação de novos 

procedimentos de organização e de conclusão do todo verbal e de uma 

modificação do lugar atribuído ao ouvinte. Assim, segundo o autor 

(Bakhtin), quando se passa o estilo de um gênero para outro, não 

apenas modificamos o efeito desse estilo, mas também contribuímos 

para a destruição ou a renovação do próprio gênero. Essa observação 

de Bakhtin nos traz subsídios fundamentais para compreendermos a 

questão do diarismo em situação escolar, pois parece-nos que é 

exatamente a transposição de um estilo de gênero para outro que 

ocorre. 

 

Conforme veremos a seguir, num exemplo de diário pessoal produzido por uma aluna 

da EJA III (aqui denominada Anne
14

), o gênero discursivo é “relativamente estável”, ou seja, 

conseguimos identificar características pertinentes ao diário (indicação de data, escrita que 

relata o cotidiano, tom confessional, reflexão sobre cronotopo escolar) e também percebemos 

que é uma escrita marcada pela autoria. Há marcas de estilo que vão ao encontro do cronotopo 

em que o sujeito (aluna autora) está inserido: uma sala de aula, respondendo a uma atividade 

proposta pela professora. Daí não seguir uma forma, um padrão, é da ordem do irrepetível. 

 

Anne 

16/08/2012 

 

Vou falar sobre a escola 

Eu acho que a minha escola 

É muito bagunçada e os 

Menino gosta muito de pichar 

A escola é eu não achor serto e As 

Meninas gosta muito de namora muito 

                                                 
14

 Utilizamos esse pseudônimo para não indicar a verdadeira identidade do sujeito aluno participante da 

pesquisa. As razões pelas quais o pseudônimo Anne foi utilizado estão explicitadas na próxima seção que trata 

das nossas escolhas metodológicas. 
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Sim é a escolaé muito boa mais os 

Menino bagunsa a escola é a escola  

A muito bom pra a prende mais tem 

Gente que não que aprende ai os 

Professor não tem culpa de não consengiu 

Da aula sim é a professora é muito 

Legal pra os alunos mais eles pensa que 

A professora que fazer o mal 

Como o menino dissi que o professor 

De iglens e muito chato é ele deu o  

Coroão só porque a menina foi jogar 

O chiclete no lixo assi é di mais 

Assi ninguei vai passar de ano só 

Por causa de mais eu vou tenta que 

A escola e de mais é é muito bom 

Aprende eu acho que não acha não 

Si dar valor porque estuda é muito 

Bom sim na escola tem muitas 

Meninas que gosta de fumar na 

Escola isso e fauta de respeito com 

A escola e com os professor eu 

Achar é imoral levar drogas pra 

Escola é muito mais isso o diretor 

Apóia porque si ele não apoiasse 

Ele espusava todos eles essa 

Escola é muita bagunsa. 

  

É nesse caminho do “novo” e do “mesmo” que vamos, pelo gênero diário pessoal, 

identificar como as identidades culturais dos alunos da EJA são construídas em seus diários 

pessoais, analisando como ocorrem as relações dialógicas entre seus discursos. 
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5 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 

Para executar a pesquisa, sem pudor e com 

rigor, existe um conjunto de fórmulas e de 

procedimentos suficientemente testados pela 

prática científica, que denominamos métodos. 

Serrano 

  

 

Depois de caminharmos por estradas que nos levaram a discutir/refletir sobre a 

Educação de Jovens e Adultos, sobre a questão das identidades na modernidade líquida, sobre 

nossa concepção de linguagem e sujeito do Círculo de Bakhtin e, por fim, sobre os gêneros do 

discurso/diário pessoal, vamos, nesta seção, apontar os caminhos percorridos, nossas escolhas 

metodológicas, que vão explicar e explicitar como se dá nosso estudo.  

Iniciamos este caminho pela área na qual se insere nosso trabalho: a Linguística 

Aplicada (LA). Fundamentamos nosso estudo à LA por entendermos que os estudos da 

linguagem devem ir além de suas fronteiras, devendo, sim, aceitar as contribuições das 

diversas áreas do conhecimento que compreendem a linguagem como relevante na construção 

do conhecimento e da vida social. Concordamos, assim, com a ideia de uma LA mestiça e 

nômade (MOITA LOPES, 2009), que mesmo sendo uma área de conhecimento nova 

(MOITA LOPES, 2009), com cerca de 70 anos, introduz aos estudos da linguagem uma visão 

mais próxima de nossos tempos, em que tudo é fluido, líquido (BAUMAN, 2001), incluindo o 

sujeito e sua relação com a linguagem. Por trabalhar na fronteira e, unida a outras disciplinas 

(Psicologia, Geografia, Sociologia etc.), a LA traz uma importante contribuição para a ciência 

e, principalmente, para a sociedade, como nos confirma Brait (2006, p. 255), 

 

[...] esse movimento interdisciplinar de empréstimo é fundamental 

para a emergência de muitos dos enfoques atuais da LA, que vão 

buscar em outras disciplinas seus fundamentos e métodos. 

 

É nessa perspectiva de contribuição que nossa pesquisa se firma. Vinculamo-nos a LA 

por considerarmos a linguagem o centro das atividades humanas, como mediadora do fazer 

dos sujeitos. Além do mais, achamos que por refletirmos a linguagem no contexto escolar, 

podemos contribuir com os estudos da LA nessa área, mas também à sociedade, por 

compartilharmos com a orientação de Celani (2000, p. 31), que nos diz que a LA pode dar 
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importantes contribuições ao sistema educacional brasileiro, tanto na formação de 

professores, quanto no aperfeiçoamento destes, fazendo com que o ensino da linguagem e o 

trato com os sujeitos que com ela interagem possam garantir relação de igualdade, quiçá de 

ascensão social, o que, no caso da modalidade EJA, é imprescindível. 

Continuando nosso caminhar, vamos reconhecer a abordagem e o tipo de pesquisa aos 

quais nosso estudo se vincula. Nossa abordagem é qualitativo-interpretativista e elegemos 

esse caminho por nossa natureza de pesquisa não-experimental (MOREIRA; CALEFFE, 

2006, p. 73), já que pretendemos descrever e explicar, interpretativamente, como se dá a 

construção das identidades culturais pelos alunos da EJA em diários pessoais. Nossa escolha 

vai ao encontro de que tudo o que compõe o ser humano, em suas relações sociais por meio da 

linguagem, deve ser objeto de estudo. Essa escolha ratifica nossa abordagem qualitativo-

interpretativista, pois como nos explica Celani (2005, p. 106), 

 

[...] o paradigma qualitativo, ao contrário, particularmente quando de 

natureza interpretativista, nos remete ao campo da hermenêutica, no 

qual a questão da intersubjetividade é bastante forte. 

 

Partindo da subjetividade desses sujeitos, não podemos interpretar suas crenças, 

sentimentos, valores, sem compreender como isso se dá. E, para adentrar nesse mundo 

particular, analisaremos os documentos produzidos pelos alunos da EJA, seus diários 

pessoais. Por essa escolha, nosso estudo é do tipo documental, pois consideramos os 

documentos produzidos pelos alunos da EJA um meio singular de análise de suas identidades, 

possibilitadores da compreensão do contexto, da historicidade, fundamentais em nossa 

investigação.  

 

[...] o uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e 

valorizado. A riqueza de informações que deles podemos extrair e 

resgatar justifica o seu uso em várias áreas das Ciências Humanas e 

Sociais porque possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja 

compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural. 

Por exemplo, na reconstrução de uma história vivida (SÁ-SILVA; 

ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 2). 

 

Considerando documento como um material escrito usado como fonte de informação 

sobre o ser humano e seu comportamento (PHILLIPS, 1974, p. 187), os documentos 

analisados por nós são fonte primária (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 6), pois 

ainda não foram analisados por nenhum pesquisador, nenhum tratamento analítico foi dado 
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até então. Esse ineditismo de nosso corpus agrega valor ao nosso trabalho, ao mesmo instante 

que possibilita o estudo de outros pesquisadores que venham a se interessar por esses 

documentos. 

Percorrendo os caminhos metodológicos de nossa pesquisa, vamos conhecer o corpus 

que a compõe. Como dissemos, vamos analisar as identidades culturais construídas pelos 

alunos da EJA em diários pessoais. Os diários surgiram de uma atividade escolar sugerida 

pelo próprio alunado à professora pesquisadora que, angustiada com a disparidade etária da 

turma, com o desrespeito entre os alunos e sua negativa em produzir textos, resolveu assistir 

com a turma ao filme “Escritores da liberdade”
15

, na perspectiva de refletir junto aos alunos as 

implicações da violência no ambiente escolar, bem como a ascensão que o estudo pode 

proporcionar. No entanto, motivada pelo filme, uma aluna sugeriu a prática de produção 

diarista como atividade avaliativa. Consultada a turma, decidimos que toda semana 

reservaríamos um momento para discussão e escrita dos diários, que os mesmos teriam sigilo 

mantido pela professora (não seriam lidos pelos colegas da turma) e integrariam a avaliação. 

A referida turma pertencia a uma escola municipal de Natal, que se situa na Zona 

Norte
16

 da cidade. A escola já está presente no bairro Pajuçara
17

, no conjunto Parque das 

Dunas, desde 1998, e atende alunos dos níveis fundamental II (turnos matutino e vespertino) e 

EJA (turno noturno). A turma pesquisada compunha a EJA, nível III, no primeiro semestre 

letivo do ano de 2012. Possuía cinquenta e um alunos matriculados. No entanto, trinta e 

quatro alunos, frequentaram todo o semestre letivo. Desses, quinze foram aprovados na 

disciplina de língua portuguesa e dezenove foram retidos. A turma, conforme informamos, era 

composta por alunos moradores do bairro, de faixa etária extremamente heterogênea, com 

idades compreendidas entre 14 e 61 anos. 

                                                 
15

 Ver nota de rodapé 12. 
16

 Conforme Lei Ordinária Nº 3.878/89, a cidade de Natal está dividida em quatro Regiões Administrativas: 

Norte, Sul, Leste e Oeste. A Região Administrativa Norte é composta por sete bairros (Lagoa Azul, Pajuçara, 

Potengi, Nossa Senhora da Apresentação, Redinha, Igapó, Salinas). Limita-se ao Norte com o município de 

Extremoz, ao Sul com o Rio Potengi, a Leste com o Rio Potengi e o Oceano Atlântico e a Oeste com o 

município de Extremoz. De acordo com o censo 2010 do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

a Região possui 303.543 habitantes, correspondendo a 37,77% da população de Natal, que ocupam 86.484 

domicílios e auferem um rendimento nominal médio mensal de 0,92 salários mínimos. Disponível em: 

<http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-102.html> Acesso em: 07 mar 2015.  
17

 Segundo Cascudo (1968, p.109): “Lugar na margem esquerda do Rio Potengi, diante da cidade do Natal. De 

ipajuçara, lagoa da palmeira Juçara [...] Denomina comumente locais de lagoas e alagadiços”. A ocupação e 

formação do bairro Pajuçara, ocorreu principalmente a partir da década de 1990, quando aconteceu a construção 

de diversos conjuntos habitacionais. 

Existem registros, deste topônimo, datados de meados do século XVIII. Conforme Medeiros Filho (1991, p.93), 

em uma carta de doação de 05/06/1731 a senhora Joana de Freitas recebeu por título uma área da “Redinha até a 

Pajuçara”. Disponível em: <http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-102.html> Acesso em: 07 mar 2015. 
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Ao todo, conseguimos realizar a atividade por três semanas consecutivas e foram 

produzidos 61 diários, por 23 alunos. Como recorte para análise, inicialmente, escolhemos 16 

diários que trataram da escola/educação pois, por terem uma temática comum, ajudariam a 

perceber como se dá a construção identitária de alunos da EJA III de uma escola municipal de 

Natal na discussão de um mesmo tema. Mas para delimitarmos o corpus a 5 diários, optamos 

por observarmos apenas os diários que apresentavam maior pluralidade em seus 

posicionamentos ao falar da escola, apontando seus aspectos positivos e negativos num 

mesmo enunciado, pois, com isso, podemos perceber como o aluno da EJA III avalia a escola 

a que pertence e como ele se coloca enquanto sujeito que é parte dessa escola. 

Os diários foram digitados pela professora pesquisadora que não realizou nenhuma 

correção ortográfica/gramatical, obedecendo, inclusive, à translineação de cada diário. Ou 

seja, os diários estão transcritos ipsis litteris, pois nosso objetivo não é avaliar suas 

competências de escrita/gramaticais, mas identificar como as identidades culturais dos alunos 

da EJA são construídas por eles nos enunciados produzidos. Ademais, para compor nosso 

estudo, os sujeitos alunos assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), cientes de que seriam colaboradores da pesquisa e que teriam suas identidades 

preservadas. Para tanto, atribuímos-lhes pseudônimos, nomeando os sujeitos com o primeiro 

nome de autores e autoras que produziram diários pessoais e/ou ficcionais: Anne (Frank), 

Maria (Mariana), Paulo (Coelho), Rubem (Fonseca), Virginia (Wolf). Esses nomes serão os 

pseudônimos de nossos sujeitos alunos, sendo nomeados com pseudônimos femininos as 

discentes e, com pseudônimos masculinos, os discentes.  

Por estarmos apoiados em uma concepção de linguagem que não pressupõe categorias 

pré-estabelecidas e se tratar de uma pesquisa de abordagem qualitativo-interpretativista, os 

instrumentos de análise do corpus partem da análise e interpretação dos dados que emergem 

dos diários e que compõem a construção identitária dos alunos. Por isso, as categorias partem 

dos próprios textos, são dadas pelo próprio corpus. 

 

5.1 Conhecendo nossos parceiros na caminhada: os sujeitos de pesquisa 

 

Já que começamos a citar nossos sujeitos de pesquisa, vamos trilhar os caminhos ao 

lado deles, nossos parceiros na caminhada. Para tanto, precisamos conhecer o cronotopo em 

que a professora pesquisadora e sujeitos alunos estavam inseridos e como se deu a 

constituição do trabalho. 
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 Conforme já dissemos, nossa pesquisa surgiu após a atividade realizada em sala de 

aula, numa turma de EJA, nível III, turno noturno, de uma escola municipal de Natal. 

Enquanto docente da turma, ainda dispúnhamos dos trabalhos produzidos pelos alunos 

quando vislumbramos nos inserir no mestrado. Inseridos no Programa de Pós-graduação em 

Estudos da Linguagem, na área de Linguística Aplicada, na condição de aluno especial, 

interessamo-nos pelos estudos culturais e de identidades ao cursar, em 2013, a disciplina 

“Práticas Discursivas e Subjetividade”. Com o desafio de propor um projeto, percebemos que 

os textos produzidos pelos alunos, os diários pessoais, os quais ainda possuíamos, eram uma 

fonte riquíssima de dados que poderiam nos fazer investigar como se dá a construção de 

identidades de alunos da EJA. O interesse pela EJA não foi por acaso. Uma de nossas 

primeiras experiências enquanto docente se deu em uma turma de EJA, numa escola estadual 

de Natal. Desde então, nossos caminhos sempre se cruzaram, pois, por vários anos, 

ministramos disciplinas na modalidade, seja na rede pública e/ou privada. E foi esse contato 

que nos trouxe inúmeras inquietações, que iam desde a crescente juvenilização na 

modalidade, à evasão, aos conteúdos curriculares ministrados, dentre outros aspectos. 

 A turma que nos proporcionou o corpus de pesquisa integrava, como dissemos, uma 

escola municipal situada na zona norte da cidade de Natal. A escola foi criada sob decreto nº 

5.729, em 23 de agosto de 1995 e está presente na comunidade desde 1998. É uma escola de 

porte I
18

, ou seja, possui grande número de alunos matriculados (cerca de 1500), funciona em 

três turnos e aderiu ao projeto Mais Educação
19

.  

Nossa EJA III C (como chamávamos a turma) era composta por cinquenta e um alunos 

matriculados. Desses, trinta e quatro alunos frequentaram com alguma regularidade. Ao final 

do semestre letivo do ano de 2012, quinze alunos foram aprovados e dezenove foram retidos 

na disciplina de Língua Portuguesa. Esse dado é muito relevante e preocupante, pois podemos 

notar que mais da metade da turma, trinta e seis alunos, apenas se matriculam, evadiram-se no 

meio do processo escolar ou não conseguiram êxito no final do período letivo, interrompendo 

                                                 
18

 Uma escola de porte I é aquela que possui mais de 1200 alunos matriculados. Isso implica em valores 

repassados à escola, bem como as gratificações pagas aos gestores. Mais informações em: 

<http://www.mineiropt.com.br/media/uploads/lib/89Mensagemn089PLCDefineoscritriosparaaclassificaodasesco

laspblicasestaduais.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2015. 
19

 “O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo 

Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada 

escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. 

As escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal fazem a adesão ao Programa 

e, de acordo com o projeto educativo em curso, optam por desenvolver atividades nos macrocampos de 

acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e 

artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da 

natureza e educação econômica”.  Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16690&Itemid=1115>. Acesso em: 28 jan. 2015. 
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mais uma vez sua progressão educativa. Em nossa disciplina, observamos que a reprovação se 

deu pela baixa frequência e não acompanhamento das atividades propostas. Isso nos trouxe 

apreensão. Em conversa com colegas docentes, constatamos que a problemática não foi 

pontual, mas ocorreu em quase todas as turmas da referida escola, o que causa preocupação e 

pesar. 

Mais um aspecto que merece nossa atenção se dá pela juvenilização que a turma 

apresentava, mas também pela disparidade etária entre os alunos. A idade da turma variava 

entre os catorze anos (aluna mais nova) aos sessenta e um anos (aluno mais velho). A maioria 

dos alunos estava na faixa entre dezesseis e dezenove anos, mas também havia um número 

considerável de alunos na faixa dos trinta anos. Os alunos mais novos, normalmente já 

estudaram na escola, mas pela repetição, desistência e/ou indisciplina, foram transferidos para 

o turno noturno. Os discentes de mais idade, os adultos, retornaram à escola pela necessidade 

de completar os estudos e, assim, melhorar sua qualificação profissional ou poder entrar de 

forma mais efetiva no mercado de trabalho. Sabemos disso a partir da leitura de outros diários 

produzidos pelos discentes na atividade. 

A diferença etária e a mistura de adolescentes, jovens e adultos na mesma sala tornava 

o processo educativo difícil de ser realizado. Eram comuns as conversas paralelas, as saídas 

durante a aula e a troca de agressões verbais entre os alunos, notadamente os mais novos. 

Outro obstáculo era a recusa em realizar atividades de produção textual. Dentre as muitas 

queixas, a mais comum era a de que “não sabiam escrever”, pois “produzir texto é algo 

difícil”. Para tentar minimizar essas duas dificuldades, propomos aos alunos assistir ao filme 

“Escritores da Liberdade”
20

, pois esse filme traz um contexto social que se aproximava do 

vivenciado pela turma: violência, descrença nos próprios potenciais, resistência à atividades 

de escrita. Houve uma ótima aceitação do filme. Os alunos gostaram da trilha sonora (Hip 

Hop) e da superação demonstrada, ainda mais quando souberam que o filme é baseado em 

fatos reais. Podemos arriscar que houve uma forte identificação, tanto que partindo de uma 

aluna, houve a sugestão de que se produzissem diários pessoais, como o filme retratou.  

A sugestão não agradou a todos, principalmente, aos alunos homens, porque eles 

relacionam a atividade diarista ao universo feminino. No entanto, a aluna que sugeriu a 

atividade defendeu tão bem sua proposta que conseguiu convencer os colegas resistentes. E 

com a concordância de todos e todas, pudemos explicar como se daria a atividade. 

Escolhemos um dia da semana para nos dedicarmos à produção, sextas-feiras, e juntos fomos 

                                                 
20

 Ver nota de rodapé 12. 
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elaborando a estrutura do diário que eles escreveriam. Decidimos que haveria um cabeçalho, 

um vocativo, a exposição dos acontecimentos mais importantes da semana e/ou de um dia 

específico. As alunas perguntaram se poderiam decorar a folha em que escreveriam e 

acertamos que sim. Desenhos, gravuras e adesivos poderiam ser utilizados. Assim, na semana 

posterior ao filme, iniciamos as produções.  

A atividade conseguiu ser realizada por aproximadamente um mês e só foi 

interrompida porque houve greve docente na rede municipal de educação. Em nosso retorno, 

com o pouco tempo que nos restava para cumprir as atividades previstas, encerramos a 

produção dos diários. 

Como dissemos, o tema para cada diário era a escrita de algo considerado relevante na 

semana e/ou em um dia específico. No entanto, em uma semana de produção, um dos alunos 

sugeriu que escrevessem sobre a escola. Consultada a turma e com aprovação da mesma, 

houve essa variação. E foi justamente essa produção que escolhemos para nossa pesquisa, 

pois através dela poderemos apreender como os sujeitos alunos da EJA apresentam a escola 

que frequentavam, em seus aspectos positivos e negativos. Nesse dia de produção, tivemos a 

escrita de dezesseis diários. Eles seriam, inicialmente, nosso corpus de análise. No entanto, 

reduzimos, conforme dissemos, a cinco diários (dois produzidos por alunos, três produzidos 

por alunas) que trazem a temática da escola e formam nosso corpus para que possamos, 

através de seus enunciados, pesquisar como se dá a construção de identidades pelos alunos da 

EJA. Os diários estão analisados em dois grupos. No primeiro grupo, trazemos os 

posicionamentos otimistas em relação à escola. No segundo grupo, os mesmos sujeitos 

autores posicionam-se negativamente, denunciando aspectos da escola com os quais não 

concordam. Em um terceiro momento, realizamos o encontro dessas vozes sociais, numa 

relação dialógica. 

 Ao trabalhar com esses enunciados, nosso olhar de pesquisadora procurou 

fazer uso da exterioridade e, assim, dar um acabamento possível ao dito nos diários. [...] “eu 

não posso me arranjar sem um outro, eu não posso me tornar eu mesmo sem um outro; eu 

tenho de me encontrar num outro para encontrar um outro em mim” (BAKHTIN apud 

FARACO, 2009, p. 76). Sem perder de vista o material – a palavra – e suas muitas 

possibilidades, sempre voltada ao contexto e ao valor que carrega consigo, para criar com 

meus autores-criadores a co-criação, para dar um acabamento e, desse modo, poder 

estabelecer uma relação dialógica com um olhar ativo-responsivo ao que nossa pesquisa 

pretende: identificar a construção das identidades culturais de alunos da EJA em seus diários 

pessoais. 
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6 IDENTIDADES QUE SE CONSTROEM, CAMINHOS QUE SE 

ENTRECRUZAM: ANÁLISE DO CORPUS 

 

 

O senhor... Mire veja: o mais importante e 

bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não 

estão sempre iguais, ainda não foram 

terminadas — mas que elas vão sempre 

mudando. Afinam ou desafinam. Verdade 

maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me 

alegra, montão. 

João Guimarães Rosa 

  

 

Nossos caminhos agora nos levarão à análise do corpus de pesquisa cuja orientação 

baseia-se na concepção bakhtiniana de linguagem (BAKHTIN, 2010), analisando os 

enunciados concretos de sujeitos situados, respondentes e ativos no gênero discursivo diário 

pessoal. Respaldamo-nos ainda nos estudos de Bauman (2001, 2005) no que concerne à 

modernidade líquida e nos estudos de Hall (2011, 2012) acerca das construções identitárias, 

tendo em vista que as identidades são líquidas, fluidas e móveis, estando em um constante 

processo de (re)construção. 

Ademais, tentaremos responder às questões de pesquisa: quais são as identidades 

culturais construídas pelos alunos da EJA III de uma escola municipal de Natal por meio de 

seus diários pessoais? Quais as relações dialógicas entre os discursos produzidos por esses 

alunos em seus diários pessoais? Para tanto, analisaremos os diários que foram agrupados de 

acordo com os posicionamentos apresentados em seus enunciados, orientando-nos pela teoria 

exposta nos capítulos anteriores. 

Realizaremos essa tarefa agrupando os enunciados que apresentam traços comuns de 

posicionamento, localizados através dos possíveis campos semânticos
21

. Por conseguinte, 

marcaremos esses posicionamentos destacando as marcas linguísticas com negrito e 

sublinhado simultaneamente. Ressaltamos que se precisarmos reportar algum trecho do diário, 

o faremos através do uso das aspas. Lembramos que, por motivos de ética na pesquisa, 

conforme expusemos na metodologia (seção 4) preservamos os nomes dos sujeitos alunos que 

produziram os diários usando pseudônimos e reproduzimos ipsis litteris o que cada discente 

                                                 
21

 Entendemos campo semântico como um conjunto de palavras unidas pelo sentido, considerando tanto sua 

relevância em termos de atributos semânticos do léxico quanto sua construção.   
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escreveu. Nesse contexto, pretendemos evidenciar as construções de identidades culturais de 

alunos da EJA, nível III de uma escola municipal de Natal. 

 

6.1 Primeiro grupo 

 

 Neste primeiro grupo, podemos observar que há uma associação muito peculiar entre 

os cinco enunciados. Como veremos a seguir, as escolhas linguístico-discursivas dos alunos 

entrelaçam-se estabelecendo relações otimistas, positivas em relação à escola, aos sujeitos que 

a fazem e ao que a constitui. 

 

DIÁRIO 1: ANNE (16 ANOS) 

 

16/08/2012 

 

Vou falar sobre a escola 

[...] 

Sim é a escola é muito boa [...] é a escola  

A muito bom pra a prende [...] é a professora é muito 

Legal pra os alunos [...] 

A escola e de mais é é muito bom 

Aprende eu acho que não acha não 

Si dar valor porque estuda é muito 

Bom [...] 

 

 No diário 1, Anne escreve a respeito da escola e da professora positivamente. Para 

tanto, ela emprega os adjetivos “boa”, “bom”, “legal” e o advérbio “de mais” (demais). 

Podemos notar que a aluna ao valorizar a escola, valoriza também a professora e o ato de 

aprender, de estudar, numa integração desses elementos. Ao realizar essa valoração positiva, 

Anne apresenta seu posicionamento axiológico acerca do cronotopo em que está inserida, 

constituindo, assim, um sujeito situado que avalia o tempo/espaço em seu projeto de dizer. 

 Sobre a valoração positiva que Anne dá à professora, lembramos que os enunciados 

foram produzidos tendo em mente que a professora pesquisadora seria leitora dos diários e, 

sendo assim, podemos pensar que por pertencerem a uma relação de poder própria do 

cronotopo escolar, as considerações positivas podem estar orientadas para a avaliação da 

atividade. Conforme Dolz e Schneuwly (2011), quando modificamos a esfera de circulação de 

um gênero discursivo (neste caso, do íntimo para o compartilhado), ele deixa de ser apenas 

um instrumento de comunicação para se tornar objeto de ensino-aprendizagem. Assim, não 
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podemos desconsiderar que a valoração positiva dada à docente pode ter sido orientada para 

agradá-la e ter uma melhor avaliação da atividade. 

 No diário 2, a seguir, veremos que a discente Maria corrobora as ideias que Anne nos 

apresentou. 

 

DIÁRIO 2: MARIA (35 ANOS) 

 

Escola 

 

[...] tem gente interesada 

A crescer e ser um bom cidadão. [...] 

 

Em seu diário, Maria destaca que na escola em que estuda há “gente interesada”. O 

uso desse adjetivo (“interesada”) e o objetivo que o sujeito aluno destaca em relação ao ir à 

escola (“crescer e ser um bom cidadão”) marcam um encontro dialógico que acontece quando 

pensamos nas vozes sociais que perpassam enunciados que circulam no cronotopo escolar, 

como, por exemplo, o pensamento do pesquisador Paulo Freire, “Se a educação sozinha, não 

transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” (FREIRE, 2000, p. 67), em que 

a escola (educação) é o ambiente favorável à transformação social, que leva ao crescimento e 

a plena cidadania. Acerca desse encontro enunciativo, Bakhtin (2010, p. 320) nos afirma: 

 

Dois enunciados alheios confrontados, que não se conhecem e toquem 

levemente o mesmo tema (ideia), entram inevitavelmente em relações 

dialógicas entre si. Eles se tocam no território do tema comum, do 

pensamento comum. 

 

Por isso, não podemos desconsiderar o cronotopo em que esse sujeito estava inserido, 

pois esse espaço constitui esses sujeitos, em um posicionamento axiológico repleto de valores 

que advêm das vozes sociais e das relações dialógicas que ecoam em seus discursos, 

conforme também perceberemos no diário do sujeito aluno Paulo: 

 

DIÁRIO 3: PAULO (61 ANOS) 

 

Diário 

 

 Hoje eu gostei muito, pois a noite estava com o tempo 

Muito fechado como fosse chover, [...] a sala estava em 

Silencio e muito boa de raciosinar, [...] eu por  

Exemplo gostaria que todos tivesse o interesse de aprender como 

Alguns que tem na turma, pois os professores ensinam bem 
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[...], hoje 

Gostei muito do lanche que foi chocolate com rosquinhas 

Muito bom, [...], eu sou grato a Deus por esse colégio e 

Pelo seu quadro de educadores aqui existente e por todas 

Outras coisas que são oferecido para os alunos dessa 

Escola. 

  

Paulo inicia seu diário destacando como o tempo (clima) influencia a harmonia na sala 

de aula, tendo em vista que a mesma fica silenciosa. Com essa fala, temos como inferir que 

quando não chove e os alunos não faltam, há barulho e dificuldade para raciocinar. 

Percebamos que Paulo não parece se incomodar com a falta dos colegas na aula, pelo 

contrário, aparenta gostar dessa ausência. Esse posicionamento de Paulo revela-nos uma 

relação de alteridade, relação que, segundo o Círculo de Bakhtin, constitui os sujeitos, pois 

Paulo se constitui e se elabora correlacionando-se aos outros sujeitos que compõem a turma, 

em uma valoração que Paulo faz de como deveriam ser todos os colegas “[...] gostaria que 

todos tivesse o interesse de aprender como alguns que tem na turma”.  

 Essa fala de Paulo também nos revela uma identidade centrada no interesse em 

aprender, em raciocinar. Podemos notar que essa identidade se constrói pela diferença que ele 

marca em relação aos outros alunos da turma. Lembrando Woodward (2012, p. 40, grifo do 

autor), “a identidade depende da diferença”. Assim, Paulo sutilmente diz quem é ao 

diferenciar-se daquilo que não aprova, os alunos desinteressados.  

 Outro aspecto importante no enunciado de Paulo é a assimilação de vozes presentes 

nos diários 1 e 2. Em consonância com o diário de Maria (diário 2) temos a voz de 

valorização ao interesse que o aluno deve ter. Tanto Paulo quanto Maria concordam que há 

alunos interessados na sala e, sutilmente, incluem-se nesse grupo. Em concordância com 

Anne (diário 1) temos a valorização do docente, sendo Paulo mais abrangente, pois não se 

dirige a nenhum professor de modo específico (“quadro de educadores”). Com esse encontro 

de vozes, podemos notar o quão dialógicos são os enunciados desses sujeitos alunos, visto que 

temos vozes consonantes, entrecruzadas. 

 Mais um aspecto que destacamos, é a religiosidade e sentimento de gratidão que Paulo 

apresenta. Ao mencionar sua gratidão a Deus por tudo o que a escola oferece (“quadro de 

educadores”, “lanche”, “outras coisas”), temos a confirmação de sua identidade valorativa, 

que está axiologicamente analisando a escola como um ambiente positivo. 

 No próximo diário, Rubem continua a nos apresentar um posicionamento positivo em 

relação à escola e a como ele também gosta do ambiente escolar: 
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DIÁRIO 4: RUBEM (15 ANOS) 

 

Português 

Bom a escola é boa os professores são 

Bons os diretores [...] mais a escola é boa eu 

Adoro estuda aqui os professores 

Emcinam bem [...] as coisas são boas [...]. 

 

 O diário de Rubem apresenta relação dialógica de concordância com os diários 1 e 3. 

Podemos perceber que esse sujeito aluno, semelhante à Anne (diário 1), também marca sua 

valoração positiva da escola por meio do adjetivo “boa/bons/boas”. Ele também emprega o 

advérbio “bem” e a locução verbal “adoro estuda”. Assim como Anne e Paulo (diário 3), 

Rubem valoriza os professores da escola, incluindo em seu elogio, os diretores. 

 Nessa relação dialógica, as vozes que ecoam nesses discursos estão numa consonância 

que analisa a escola positivamente. Há uma conexão de intenções, posicionamentos e relações 

sociais próprias do contexto discursivo em que esses sujeitos alunos estão inseridos. A essa 

relação, marcada pelo encontro consonante, temos a tensão enunciativa, como o Círculo nos 

apresenta (FARACO, 2009, p. 69): 

 

[...] o Círculo de Bakhtin entende as relações dialógicas como espaços 

de tensão entre enunciados. Estes, portanto, não apenas coexistem, 

mas se tensionam nas relações dialógicas. Mesmo a responsividade 

caracterizada pela adesão incondicional ao dizer de outrem se faz no 

ponto de tensão deste dizer com outros dizeres (outras vozes sociais): 

aceitar incondicionalmente um enunciado (e sua respectiva voz social) 

é também implicitamente (ou mesmo explicitamente) recusar outros 

enunciados (outras vozes sociais) que podem se opor dialogicamente a 

elas. 

 

A aceitação dos dizeres do outro, de suas vozes, marca mais um movimento de tensão 

enunciativa que é percebido no diário que segue, de Virginia (diário 5). Do mesmo modo 

como ocorreu nos diários acima analisados, o diário de Virginia aponta para a valoração 

positiva da escola, mantendo uma relação de adesão ao que foi dito pelos outros sujeitos 

alunos em seus diários. Vejamos: 

 

DIÁRIO 5: VIRGINIA (57 ANOS) 

 

O diário da escola 

 

 Bom, estou gostando da escola 

Mª Alexandrina Sampaio 
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 A escola é boa [...]. 

 Sim a merenda é muito boa, os  

Professores, a direção, a merendeiras, 

Os seguranças. [...] 

 

 Do mesmo modo que Anne (diário 1) e Rubem (diário 4), Virginia valoriza a escola 

por meio do adjetivo “boa”. Ela aponta que gosta da escola e do que a compõe. Assim como 

Anne, Rubem e Paulo (diário 3), também há uma avaliação positiva dos professores. Podemos 

notar que há uma aproximação de conformidade com os dizeres de Paulo, pois ambos falam 

do lanche/“merenda” oferecido na escola. Esse dado nos faz inferir que os alunos mais velhos 

(Paulo, 61 anos; Virginia, 57 anos), além de valorizarem o ensino ofertado na escola, também 

destacam a importância da alimentação. Talvez levados pela experiência e/ou por alguma 

dificuldade já vivenciada, relatar que há lanche/merenda sendo servido na escola faz com que 

esse ambiente realmente mereça ser positivamente avaliado, pois além de educação, há a 

subsistência para os alunos que possam não ter alimentação em seus lares. Ressaltamos que a 

escola em questão fica localizada numa região periférica da cidade de Natal e que muitos dos 

alunos que a frequentam possuem baixa renda. 

Após analisarmos os enunciados produzidos nos diários, podemos perceber que, para 

esses cinco sujeitos alunos, a escola representa um bom espaço de convivência (para lanchar), 

bem como para estudar. Essa visão positiva é bem relevante quando pensamos na realidade 

em que a escola se encontrava, passando por uma série de dificuldades, em especial, na sua 

estrutura física danificada. Mesmo com as dificuldades, os discentes conseguem ver o lado 

bom da escola e daqueles que a fazem. 

Quando pensamos nas vozes sociais que perpassam os enunciados, não podemos 

desconsiderar o cronotopo em que os sujeitos estão inseridos, pois esse espaço os constitui, 

seja no posicionamento axiológico repleto de valores que ecoam em seus discursos, sejam no 

que aprenderam desde crianças e/ou no decorrer de suas vidas. O cronotopo, perpassado pelo 

diário pessoal, é responsável pela imagem e demonstração dos acontecimentos e nos aponta 

um sujeito aluno que, nas entrelinhas do dito, confidencia uma necessidade sob a ideia de 

gratidão. 

Pensando na construção identitária desses sujeitos, Hall (2012) vem lembrar-nos que a 

identidade é produto da utilização de recursos vários (história, linguagem, cultura) para a 

construção de um sujeito que poderá ser algo que ele almeja ou que se espera dele. Daí termos 

alunos que apontam a necessidade de estudar, de raciocinar, de serem interessados, pois a 

escola é boa para isso. 
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As identidades culturais desses cinco sujeitos alunos trazem uma perspectiva de escola 

enquanto bom lugar, pois propicia encontro, alimentação, aprendizagem e transformação. 

 

6.2  Segundo grupo 

 

 Neste segundo grupo, observamos que os cinco enunciados presentes nos diários 

pessoais também mantêm fortes posicionamentos em relação à escola. Do mesmo modo como 

ocorreu no primeiro grupo, as escolhas linguístico-discursivas dos alunos entrelaçam-se, mas 

as relações que se estabelecem em relação à escola são denunciadoras dos aspectos negativos 

que a constituem. Neste grupo, ao contrário do anterior, os diários se aproximam porque 

privilegiam aspectos negativos da escola, dos professores etc. Neste grupo, os diários 

dialogam valorando negativamente esses elementos. 

 

DIÁRIO 1: ANNE (16 ANOS) 

 

16/08/2012 

 

Vou falar sobre a escola 

Eu acho que a minha escola 

É muito bagunçada e os 

Menino gosta muito de pichar 

A escola é eu não achor serto e As 

Meninas gosta muito de namora muito 

[...] mais os 

Menino bagunsa a escola [...] mais tem 

Gente que não que aprende ai os 

Professor não tem culpa de não consengiu 

Da aula sim é [...] mais eles pensa que 

A professora que fazer o mal 

Como o menino dissi que o professor 

De iglens e muito chato é ele deu o  

Coroão só porque a menina foi jogar 

O chiclete no lixo assi é di mais 

Assi ninguei vai passar de ano só 

Por causa  

[...] sim na escola tem muitas 

Meninas que gosta de fumar na 

Escola isso e fauta de respeito com 

A escola e com os professor eu 

Achar é imoral levar drogas pra 

Escola é muito mais isso o diretor 

Apóia porque si ele não apoiasse 

Ele espusava todos eles essa 

Escola é muita bagunsa. 
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 O diário de Anne apresenta fortes denúncias acerca dos comportamentos discente, 

docente e gestor. Quanto aos discentes, ela aponta condutas que julga inadequadas para o 

ambiente escolar, tais como as pichações, o namoro, a bagunça que impede o professor de dar 

aula, o fumo, a presença de drogas. Ao destacar essas atitudes, Anne faz ecoar em seu 

discurso as vozes sociais que regulamentam o ambiente escolar, pois mesmo sem ter regras 

expostas na escola, o sujeito aluno as recupera, denunciando os alunos que as descumprem. 

Ao falar sobre o docente, que ela julga como “muito chato”, notamos que esse atributo 

é dado devido ao “carão” que o professor deu em uma aluna que foi jogar uma goma de 

mascar (“chiclete”) no lixo. Essa postura mais “dura” do professor faz com que Anne 

demonstre preocupação em relação à aprovação e apresente antipatia pelo profissional em 

educação que aparente ser mais rígido com os discentes. Inferimos, assim, que Anne 

simpatiza com professores mais maleáveis. 

Quando observamos esses dois posicionamentos de Anne, notamos que há uma certa 

contradição, pois ela é austera quando denuncia e avalia o mau comportamento discente. No 

entanto, quando a austeridade parte do docente, ela o avalia negativamente, denotando 

incômodo pelo exagero em sua conduta com outra aluna. Isso nos faz retomar o pensamento 

de Hall (2011), quando ele afirma que a identidade plenamente unificada é uma fantasia. 

Assim, percebemos que a identidade denunciadora de Anne é instável no sentido de migrar 

quando é ela que percebe os desvios de conduta e quando é o outro (docente) que realiza essa 

ação. 

Além de denunciar discentes e docente, Anne também denuncia gravemente a postura 

do diretor, pois quando fala que as meninas fumam na escola, que levam drogas, ela afirma 

que “o diretor Apóia porque si ele não apoiasse Ele espusava todos eles”. Esse 

posicionamento denunciador tão enfático pode ter sido realizado por estar registrado em um 

diário pessoal que teria como interlocutora apenas a professora (pesquisadora), pois sabendo 

que não teria seu discurso divulgado, o sujeito aluno, apoiado no gênero discursivo em 

questão (sigilo diarista), aproveitou para delatar o que vê de errado e culpabilizar quem 

deveria tomar atitudes combativas. Nesse sentido, o diário pessoal torna-se um “perigoso” 

instrumento, pois pode permitir que o sujeito desnude-se admitindo que ele denuncie, numa 

valoração negativa aquilo que analisa, conforme nos diz Machado (1998, p. 44), 

 

[...] as possibilidades de o diário ser não só um instrumento para o 

desenvolvimento geral e da capacidade de escrita como também um 
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instrumento de ruptura com as normas preestabelecidas, de 

propiciador de comportamentos não desejados pelas instituições e de 

questionamento sobre os papéis sociais instituídos, e até mesmo de 

não-aceitação desses papéis.  

 

Talvez seja por essa razão, que muitos educadores não optem por trabalhar com esse 

gênero discursivo em sala de aula de línguas, pois as vozes denunciadoras são inquietantes e 

prenhes de respostas, posicionamentos. Como também acontece no diário a seguir: 

 

DIÁRIO 2: MARIA (35 ANOS) 

 

Escola 

 

 A escola podia ser melhor organizada 

Que os professores chega-se no horário que 

Os alunos não bagunça-se tanto na sala de aula  

Presta-se atenção [...] Hoje em dia 

Eu acho que os professores so esta enteresada 

A ganhar melhor so porque tem alguns alunos 

Que bagunça e lhe estresa um pouco. 

 É o que eu acho. 

 

 Assim como Anne, Maria posiciona-se denunciando os sujeitos que compõem a 

escola. Em seu diário também há delação dos alunos que bagunçam na sala de aula e que não 

prestam atenção. Atentemos que Maria até modaliza seu discurso quando diz que deseja que 

os alunos “[...] não bagunça-se tanto na sala de aula” (grifo nosso). Com isso, percebemos 

uma certa atenuação de sua visão denunciante.  

 Essa atenuação não ocorre quando Maria aponta o comportamento dos docentes. Ela 

relata que os professores deveriam ser pontuais (“Que os professores chega-se no horário”) e 

que deveriam trabalhar movidos por outro interesse que não apenas a vontade de ganhar 

melhores salários (“Hoje em dia Eu acho que os professores so esta enteresada A ganhar 

melhor”). Ela até justifica esse possível interesse ao dizer que os alunos desmotivam os 

docentes (“so porque tem alguns alunos Que bagunça e lhe estresa um pouco”). Esse 

posicionamento de Maria pode estar relacionado a greve docente no município de Natal/RN, 

ocorrida em 2012 e que traz à tona discursos de que quando uma categoria faz greve é apenas 

pensando no próprio salário, não na qualidade do serviço que é oferecido à população.  

Do mesmo modo que Anne (diário 1) se posicionou sem temer alguma represália por 

sua denúncia, Maria também não temeu que a professora pudesse sentir-se ofendida ou 

discordar com que ela expôs, tanto que ao afirmar sua posição, “É o que eu acho.”, ela não 
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recua. Nesse diálogo, percebemos que o sujeito ao se declarar acerca de algo, assume sua 

responsividade, o que implica uma ativa posição responsiva, já que toda compreensão da fala 

viva é prenhe de resposta; resposta que poderá vir nos discursos subsequentes como aceitação, 

discordância, indiferença ao que foi dito. 

Paulo não relata reclamações aos docentes ou funcionários da escola, mas apresenta 

um comportamento condenável realizado por seus colegas: 

 

DIÁRIO 3: PAULO (61 ANOS) 

 

Diário 

 

[...] e o pessoal que gosta 

De bagunça [...] pois com barulho tira 

Toda concentração dos que querem apreder, [...] 

Falta apenas a vontade de aprender por parte da classe, [...] 

mas ainda assim ainda teve alguns alunos 

Que estavam reclamando não tinha um lanche como esse que foi 

Servido hoje aqui [...] 

 

 Paulo, em seu diário, denuncia como o “pessoal que gosta de bagunça” faz barulho, 

impedindo a concentração daqueles que querem aprender, incluindo-se neste grupo. Ele até já 

aponta o motivo para esse mau comportamento dos colegas de sala – “Falta apenas a vontade 

de aprender por parte da classe”. No diário, ele também relata como os outros alunos 

reclamam do lanche e aponta uma conduta, queixar-se de algo mesmo sem ter acesso 

facilitado a ele em seu lar, por exemplo.  

 Paulo mostra-se um sujeito denunciador através de seu excedente de visão. Conforme 

o Círculo de Bakhtin, o excedente de visão é “a possibilidade que o sujeito tem de ver mais de 

outro sujeito do que o próprio vê de si mesmo, devido à sua posição exterior (exotópica) do 

outro para constituição de um todo do indivíduo” (GEGe, 2009, p. 44 – grifos do autor). 

Notemos que Paulo, por “estar de fora”, é capaz de valorar axiologicamente o comportamento 

dos outros alunos, percebendo neles o pouco interesse em relação aos estudos e o desprezo ao 

lanche servido na escola. Ainda, conforme o Círculo, “[...] para compreender o outro, vou até 

ele, mas volto ao meu lugar. Apenas do meu lugar, único, singular, ocupado apenas por mim, 

é que posso compreender o outro e estabelecer com ele uma inter-ação” (GEGe, 2009, p. 46). 

Paulo vai até o outro, seus colegas de sala, avalia seus comportamentos e volta ao seu lugar 

para relatar aquilo que considera errado. Esse movimento exotópico é extremamente ético, 

pois é através dele que somos responsivos e responsáveis pelo que apontamos. 
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 No diário de Rubem, veremos como o sujeito aluno também aponta os  problemas do 

ambiente escolar e como ele se posiciona frente a isso. 

 

DIÁRIO 4: RUBEM (15 ANOS) 

 

Português 

[...] eceto os alunos 

Eles bagunça de mais pixão a escola 

Toda e isso faz que a escola fi- 

Que feia [...] tirando que a escola 

Sega um pouco baguçada por causa dos 

Alunos as coisas são boas e di noite 

Tem muito maconheiro so não gosto 

Disso mais eu não me misturo 

Com eles então a escola fica 

Boa valeu. 

 

 No diário de Rubem também é recorrente a denúncia acerca da bagunça na escola. 

Lembremos que Anne (diário 1), Maria (diário 2) e Paulo (diário 3) já apontaram o mesmo 

problema. Isso nos leva a constatar que essa é uma questão que desagrada aos discentes e que 

está dificultando a plena realização das aulas. Rubem até indica uma das ações que é 

considerada bagunça, a pichação na escola, que “faz que a escola fi-Que feia”.  

Além dessa problemática, há a grave denúncia do uso de drogas na escola (“di noite 

Tem muito maconheiro”). Anne (diário 1) já havia comentado sobre isso (“na escola tem 

muitas Meninas que gosta de fumar na Escola isso e fauta de respeito com A escola e com os 

professor eu Achar é imoral levar drogas pra Escola”). Salientamos que não é permitido o uso 

de drogas no ambiente escolar, mas que é bem difícil combater seu uso, pois a escola em 

questão dispõe de um grande espaço físico ao redor das salas de aula, o que torna a circulação 

de pessoas facilitada. Além do mais, não há a constante presença de policiais. Eles só vêm 

quando são chamados pela gestão. Essas questões tornam o processo educativo árduo e, por 

vezes, inseguro, provocando uma instabilidade que prejudica pedagogicamente não só os 

discentes, mas todo corpo escolar. 

Destacamos ainda que Rubem marca seu distanciamento dos alunos que fumam 

maconha dizendo “eu não me misturo Com eles então a escola fica Boa valeu”. Esse 

posicionamento revela certa acomodação com a problemática das drogas na escola, pois ele 

não sugere nenhuma ação combativa, nenhuma resolução, apenas mantém-se distante para 

não ser atingido, pois assim a escola “fica Boa”. Recordemos que Rubem marca sua 

identidade de não bagunceiro, de não consumidor de drogas pela diferença, pois é a diferença 
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que marca sua identidade, numa construção de fronteira, conforme nos diz Woodward (2012, 

p. 42), 

 

As formas pelas quais a cultura estabelece fronteiras e distingue a 

diferença são cruciais para compreender as identidades. A diferença é 

aquilo que separa uma identidade da outra, estabelecendo distinções, 

frequentemente na forma de oposições [...] A marcação da diferença é, 

assim, o componente-chave em qualquer sistema de classificação. 

 

Assim, conforme Woodward (2012), essa oposição marcada por Rubem marca sua 

identidade denunciadora, mas não tão engajada nas soluções para os problemas apresentados. 

Esse engajamento já é percebido no posicionamento de Virginia, como veremos: 

 

DIÁRIO 5: VIRGINIA (57 ANOS) 

 

O diário da escola 

 

[...] só que falta disciplina. 

Quem quer estudar, não consegue aprender 

As explicações da aula. 

 Pois tem muito barulho. Tem aluno que 

Não quer estudar, e não dar espaço pra quem 

Quer. 

 Se tivesse uma norma pra não ligar 

Celular dentro da sala de aula, não 

Chamar palavrões, respeitar os professores 

E assim a escola ficará perfeita. 
[...] E tudo isso é o que eu acho e penso. 

 

 Conforme dissemos, Virginia além de ter forte posicionamento denunciador, engaja-se 

na tentativa de ter uma escola “perfeita”, pois diferente de Rubem, que aponta o que considera 

errado, ela também sugere soluções, em forma de normas, para que as problemáticas da 

indisciplina (“falta disciplina”) e do barulho (“tem muito barulho” – problema já revelado 

pelos outros sujeitos alunos em seus diários, como vimos) sejam resolvidas. 

 Em seu posicionamento engajado, ela sugere as seguintes normas: “não ligar Celular 

dentro da sala de aula, não Chamar palavrões, respeitar os professores”. Conforme teoria 

bakhtiniana, “qualquer palavra (qualquer enunciado concreto) encontra o objeto a que ela se 

refere já recoberto de qualificações, envolto em uma atmosfera social de discursos, por uma 

espécie de aura heteroglóssica” (FARACO, 2009, p. 49). O discurso de Virginia é mais um 

sobre a escola que já é repleta de qualificações, de discursos normativos que a envolvem, mas 
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isso não impediu que a discente expusesse uma solução, reforçada por sua atitude ativa e 

responsiva (“E tudo isso é o que eu acho e penso”).  

O segundo grupo, denunciador, indica como os outros discentes comportam-se mal na 

escola, o que causa deterioração do prédio escolar, com as pichações. Mas o mau 

comportamento é o que os sujeitos alunos mais destacam, pois os discentes bagunçam, fazem 

barulho, fumam maconha, ações que são consideradas inadequadas para o ambiente. 

Destacamos como a heteroglossia dialogizada (FARACO, 2009, p. 70) é forte nesses 

enunciados, trazendo as vozes sociais que regulamentam o que pode ser feito ou não na 

escola. Também é preciso destacar que essa identidade denunciante é marcada pela oposição 

em relação aos colegas. Quando os sujeitos alunos apontam o comportamento inadequado dos 

colegas, eles marcam sua identidade denunciadora (e correta) em oposição ao que consideram 

errado. Silva (2012b, p. 83, grifo do autor), evidencia como as identidades tidas como 

“normais” fundamentam-se pela diferença. 

 

Fixar uma determinada identidade como norma é uma das formas 

privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. A 

normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se 

manifesta no campo da identidade e da diferença. Normalizar significa 

eleger – arbitrariamente – uma identidade específica como o 

parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e 

hierarquizadas. Normalizar significa atribuir a essa identidade todas as 

características positivas possíveis, em relação às quais as outras 

identidades só podem ser avaliadas de forma negativa. A identidade 

normal é “natural”, desejável, única. 

 

Os posicionamentos dos sujeitos alunos dos diários analisados marcam, sutilmente, 

como a identidade de ter interesse nos estudos, de não bagunçar, de não se drogar, é a 

identidade “normal”. Essa relação hierarquizada demonstra a relação de poder sobre os 

demais alunos que apresentam identidades desvirtuadas, incorretas para o ambiente escolar. 

Mas não esqueçamos que essa identidade “normal” só é classificada assim por haver o outro, 

o indesejado, o errado, o que descumpre as regras escolares. Para que uma exista, há de existir 

a outra. São dependentes. 

Ademais, os discursos dos sujeitos alunos do segundo grupo revelam ousadia e 

coragem, pois mesmo sabendo que seus diários pessoais seriam lidos pela professora, os 

autores não temeram algum tipo de retaliação ou reprimenda docente e expuseram como 

docentes e gestor se comportam de modo inadequado ao que se espera deles: não brigar nem 

dar “carão” no aluno, chegar no horário, não pensar apenas na remuneração e, quanto ao 
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gestor, não ser conivente com os alunos mal comportados, expulsando-os da escola, caso seja 

necessário.  

Os enunciados revelam uma atitude axiológica desses sujeitos alunos, pois seu 

comprometimento é a marca de uma identidade denunciadora, num discurso prenhe de 

resposta, “[...] o enunciado não só responde como se põe para uma resposta” (FARACO, 

2009, p. 74), orientado para um posicionamento de quem lê o diário, numa compreensão 

responsiva, “Para ele, o processo de compreensão não podia ser entendido como passivo, 

como mera decodificação de uma mensagem. A compreensão é um processo ativo [...]” 

(FARACO, 2009, p. 74). O que esses sujeitos alunos relataram não pode ser deixado no 

esquecimento, mas deve ser usado para que a escola mude, transforme-se na boa escola que 

todos esperam e desejam. 

 

6.3 As vozes se encontram pelo caminho 

 

 Com base nas análises dos grupos 1 e 2, identificamos que as vozes sociais que estão 

presentes nos enunciados que compõem os diários encontram-se, pois estabelecem relação 

dialógica, relação de sentido, provocada pela experiência que esses sujeitos alunos têm da 

vida escolar, seja ela marcada por repetência, mudança de turno, retorno etc. Lembramos que 

relação dialógica não é, necessariamente, uma relação de concordância. Por vezes, é arena de 

lutas de vozes sociais que discordam, concordam e, nesse movimento, podem reconstruir e/ou 

reforçar seus posicionamentos (BAKHTIN; VOLOSHINOV, 2012). Com isso, esses 

discentes travam, assim, um complexo movimento de forças que condicionam a forma e as 

significações do que é dito em seus diários, forças que refletem e refratam o mundo 

(notadamente o mundo escolar). Refletem ao apontar suas percepções desse mundo, mas 

também o refratam na medida em que o interpretam com base em suas experiências 

particulares, em suas formas de apreciar o certo, o adequado, o errado, o inaceitável. E 

diferente do que podemos pensar, essas forças são necessárias e sempre vão atuar juntas na 

dinâmica da história de cada sujeito, na diversidade de suas experiências, em sua posição 

historicamente situada, ativa e responsiva.  

Em vista disso, conforme vimos nos grupos acima analisados, os sujeitos alunos 

posicionam-se, conforme o grupo 1, favoravelmente em relação à escola, pois pertencem a 

esse ambiente e carregam em si as vozes sociais que exaltam o ambiente escolar enquanto 

lugar de crescimento, de transformação, de possibilidade de ascensão social. O que não 

podemos esquecer é que há implícito nesse discurso a voz da modernidade tardia, voz em que 
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ecoa a ideologia de exaltação dos melhores – os bons alunos – como aqueles que conseguirão 

um futuro promissor. Mas também, como vimos no grupo 2, os sujeitos alunos se posicionam 

contrariamente ao que veem/vivenciam na escola, não aceitando os desvios de conduta 

daqueles que maculam o ambiente escolar com seu barulho, com sua pichação, com seus 

vícios.  

Esses posicionamentos nos levam a considerar o papel da escola enquanto cronotopo 

importante de ser constantemente pesquisado, pois mesmo com as teorias pedagógicas que 

apresentam ideias inovadoras, ainda temos no ambiente escolar forças repressoras que, sob 

controle do Estado, transmitem uma visão de mundo hegemônica, em que os melhores 

vencem e serão detentores do poder, em detrimento daqueles com os quais não se deve 

“misturar”. 

Notemos que essa tensão percebida nos diários analisados (a escola é boa, a escola é 

bagunçada) é própria das identidades da pós-modernidade, identidades cambiantes, “elas são 

na modernidade tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas” (HALL, 2012, p. 108), 

oscilando entre o elogio e a crítica à escola, porque 

 

[...] elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas de 

poder e são, assim, mais o produto da marcação da diferença e da 

exclusão do que o signo de uma unidade idêntica, naturalmente 

constituída, de uma “identidade” em seu significado tradicional 

(HALL, 2012, p. 109). 

 

Como Hall (2012) destaca e observamos nos diários, as identidades dos sujeitos alunos 

da EJA são marcadas pela diferença em relação ao outro, em posicionamentos que apontam 

dualidade em sua avaliação acerca da escola que frequentam e o que poderia ser considerado 

contraditório, na verdade é a fluidez identitária desses sujeitos pós-modernos. 
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7 REFLEXÕES FINAIS: CAMINHOS PERCORRIDOS, OUTROS TANTOS A

 TRILHAR 

 

 

Ninguém pode ser um caderno vazio, todos 

nascem para contribuir e transformar a 

história. 

Paulo Freire 

 

 

Após longa caminhada, os resultados da análise do corpus que constituem nossa 

pesquisa apontam que os sujeitos alunos da EJA constroem e reconstroem suas identidades (e 

também da escola), numa cadeia responsiva, numa estreita relação com o outro, marcando sua 

diferença em relação a ele. Esse movimento de (re)construção é típico do sujeito da pós-

modernidade, como nos diz Hall (2011), em sua vida altamente reflexiva, pois estão em 

constante processo de reflexão acerca da escola (sua identidade) a que pertenciam e seus 

papéis enquanto alunos da instituição de ensino. 

As produções dos diários pessoais confirmam a ideia de relativa estabilidade dos 

gêneros discursivos que o Círculo de Bakhtin apresentou, pois, como vimos, os diários 

escritos pelos sujeitos alunos não seguem um padrão em sua forma composicional, mas ainda 

assim, não deixam de ser diários  pessoais, pois seus conteúdos expressam tom confessional, 

próprio das escritas diaristas.  

Ao investigarmos a entrada do estudo dos gêneros do discurso na escola, pudemos 

perceber que sua proposta, nos termos bakhtinianos, traz aos estudos da linguagem uma 

perspectiva mais social, responsiva, dotada da percepção de interação, ou seja, dialógica. No 

entanto, ainda é muito comum termos os gêneros como meios introdutórios de questões 

gramaticais, que não devem ser excluídas, mas também não devem ser o fim, o objetivo maior 

nas aulas de língua. 

Como reflete Faraco (2009), bom seria que os gêneros discursivos não fossem 

estudados de modo cristalizado, mas que obedecessem à dinâmica que lhes é própria. O autor 

nos aponta o caminho do estudo do gênero, em sua dinamicidade, pois como são produtos das 

interações verbais, não são estáticas, pelo contrário, estão em constante mudança, adaptação, 

renovação, como a vida. 

Assim como o gênero diário pessoal, o corpus nos fez perceber que a identidade 

discente se molda, fluida que é, às identificações (e/ou diferenças) e expectativas que os 
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alunos têm de si e do que se espera deles (e dos outros) enquanto pertencentes ao cronotopo 

escolar. O discente-autor se mostra e aponta sua identidade – crítica – sendo desconstruída, 

reconstruída, moldada. Confirma-se, então, a ideia de que a identidade cultural é uma 

identidade nova, fragmentada, que passa por crises, num movimento contínuo de 

transformação da ideia que tem de si mesmo (afina ou desafina). 

Com isso, nossa primeira pergunta de pesquisa Quais são as identidades culturais 

construídas pelos alunos da EJA III de uma escola municipal de Natal através de seus diários 

pessoais? é respondida a partir das análises que nos mostraram que um mesmo sujeito tem em 

seu diário pessoal a construção de uma identidade pessoal fluida, que se constrói a partir das 

diversas representações que possuem e que atribuem à escola, ora sendo otimista em sua 

avaliação, pois a escola é boa, legal, com bons professores e bom lanche (merenda); ora sendo 

denunciador daquilo que percebe enquanto errôneo, pois a escola é bagunçada, os alunos a 

frequentam para namorar  ou se drogar, é desorganizada, os alunos não são interessados, são 

indisciplinados. Notemos que a identidade dos sujeitos alunos é móvel no sentido de que 

transitam entre a representação positiva e negativa concomitantemente. 

Respondemos a segunda pergunta Quais as relações dialógicas entre os discursos 

produzidos por esses alunos em seus diários pessoais? ao analisarmos que mesmo tendo sido 

uma atividade realizada individualmente, os sujeitos alunos travam relações de diálogo a 

medida que em seus enunciados temos o encontro de vozes sociais que se entrelaçam, num 

contínuo de concordância que revela que seus discursos estão traspassados pelo discurso do 

outro, daí podermos realizar o agrupamento dos enunciados em dois grupos (que apresenta 

valoração positiva em relação à escola – primeiro grupo, e que apresenta valoração negativa – 

segundo grupo) , pois eles têm a marca da heteroglossia dialogizada. 

Com base nas respostas obtidas pensamos que nosso trabalho pode promover uma 

reflexão sobre como os alunos da EJA, que muitos consideram distantes da “vida escolar”, 

estão envolvidos no fazer pedagógico e são partícipes críticos do que acontece e do que lhes é 

oferecido. Vimos, através dos dois grupos, que eles não são observam o que acontece no 

cotidiano escolar, como também apontam possíveis soluções para as problemáticas. Isso pode 

nos fazer refletir (e agir!) sobre atividades que gerem uma maior atuação desse alunado de 

modo que eles intervenham e colaborem na renovação do meio escolar. 

Para que isso possa vir ocorrer na escola em que a pesquisa foi gerada, vamos 

disponibilizar esta dissertação para que seja discutida e analisada pelos docentes, discentes e 

servidores. Também nos colocaremos à disposição para dialogarmos sobre as reflexões que 

esta pesquisa nos trouxe. Assim, pretendemos fazer com que nosso estudo não fique apenas 
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no meio acadêmico, mas possa atingir o social e trazer à escola que nos auxiliou nesse projeto 

uma resposta efetiva, uma contrapartida às problemáticas apontadas pelos sujeitos alunos 

colaboradores. 

Com isso, almejamos que esse estudo, que não se esgota aqui, contribua com mais um 

olhar aos estudos da linguística aplicada, bem como acerca da linguagem e das identidades 

culturais, na medida em que fazemos uma reflexão sobre o uso da linguagem como prática 

social na representação dos sujeitos alunos da EJA III de uma escola municipal de Natal, da 

realidade em que estão inseridos, das identidades por eles construídas. Quem sabe os docentes 

não começam a ler os textos de seus alunos com uma atenção maior para as identidades 

culturais que estão nesses enunciados? 

Atuando diretamente com os discentes, uma proposta de intervenção seria a de fazer 

com que os alunos, orientados em especial por docentes de língua portuguesa, tornem-se 

leitores e produtores de texto com habilidades e conhecimentos que os capacitem a refletir 

sobre os usos da língua(gem) nos textos e sobre fatores que concorrem para sua variação e 

variabilidade, sem perder de vista a complexidade da atividade de linguagem em estudo: seu 

contexto de emergência, produção, circulação e recepção; as esferas de atividade humana; as 

manifestações de vozes e pontos de vista; a emergência e a atuação dos seres da enunciação, 

do texto; a configuração formal (macro e microestrutural); os arranjos possíveis para 

materializar o que se quer dizer; os processos e as estratégias de produção de sentido; a 

responsabilidade que temos sobre os enunciados que produzimos. 

Não é uma tarefa fácil, é verdade, o caminho é longo, mas é imprescindível que esse 

processo que já ocorre em muitas escolas, esteja presente em todas, para que nossos alunos 

tornem-se não só leitores e produtores de texto mais competentes, mas sejam cidadãos mais 

críticos e atuantes, não só na escola em que estudam, mas em toda a vida social. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - DIÁRIO 1: ANNE (16 ANOS) 

 

16/08/2012 

 

Vou falar sobre a escola 

Eu acho que a minha escola 

É muito bagunçada e os 

Menino gosta muito de pichar 

A escola é eu não achor serto e As 

Meninas gosta muito de namora muito 

Sim é a escolaé muito boa mais os 

Menino bagunsa a escola é a escola  

A muito bom pra a prende mais tem 

Gente que não que aprende ai os 

Professor não tem culpa de não consengiu 

Da aula sim é a professora é muito 

Legal pra os alunos mais eles pensa que 

A professora que fazer o mal 

Como o menino dissi que o professor 

De iglens e muito chato é ele deu o  

Coroão só porque a menina foi jogar 

O chiclete no lixo assi é di mais 

Assi ninguei vai passar de ano só 

Por causa de mais eu vou tenta que 

A escola e de mais é é muito bom 

Aprende eu acho que não acha não 

Si dar valor porque estuda é muito 

Bom sim na escola tem muitas 

Meninas que gosta de fumar na 

Escola isso e fauta de respeito com 

A escola e com os professor eu 

Achar é imoral levar drogas pra 
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Escola é muito mais isso o diretor 

Apóia porque si ele não apoiasse 

Ele espusava todos eles essa 

Escola é muita bagunsa. 
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ANEXO B - DIÁRIO 2: MARIA (35 ANOS) 

 

Escola 

 

 A escola podia ser melhor organizada 

Que os professores chega-se no horário que 

Os alunos não bagunça-se tanto na sala de aula  

Presta-se atenção que tem gente interesada 

A crescer e ser um bom cidadão. Hoje em dia 

Eu acho que os professores so esta enteresada 

A ganhar melhor so porque tem alguns alunos 

Que bagunça e lhe estresa um pouco. 

 É o que eu acho. 
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ANEXO C - DIÁRIO 3: PAULO (61 ANOS) 

 

Diário 

 

 Hoje eu gostei muito, pois a noite estava com o tempo 

Muito fechado como fosse chover, e o pessoal que gosta 

De bagunça não veem a escola a sala estava em 

Silencio e muito boa de raciosinar, pois com barulho tira 

Toda concentração dos que querem apreder, eu por  

Exemplo gostaria que todos tivesse o interesse de aprender como 

Alguns que tem na turma, pois os professores ensinam bem 

Falta apenas a vontade de aprender por parte da classe, hoje 

Gostei muito do lanche que foi chocolate com rosquinhas 

Muito bom, mas ainda assim ainda teve alguns alunos 

Que estavam reclamando não tinha um lanche como esse que foi 

Servido hoje aqui, eu sou grato a Deus por esse colégio e 

Pelo seu quadro de educadores aqui existente e por todas 

Outras coisas que são oferecido para os alunos dessa 

Escola. 



97 

 

ANEXO D - DIÁRIO 4: RUBEM (15 ANOS) 

 

Português 

Bom a escola é boa os professores são 

Bons os diretores eceto os alunos 

Eles bagunça de mais pixão a escola 

Toda e isso faz que a escola fi- 

Que feia mais a escola é boa eu 

Adoro estuda aqui os professores 

Emcinam bem tirando que a escola 

Sega um pouco baguçada por causa dos 

Alunos as coisas são boas e di noite 

Tem muito maconheiro so não gosto 

Disso mais eu não me misturo 

Com eles então a escola fica 

Boa valeu. 
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ANEXO E - DIÁRIO 5: VIRGINIA (57 ANOS) 

 

O diário da escola 

 

 Bom, estou gostando da escola 

Mª Alexandrina Sampaio 

 A escola é boa só que falta disciplina. 

Quem quer estudar, não consegue aprender 

As explicações da aula. 

 Pois tem muito barulho. Tem aluno que 

Não quer estudar, e não dar espaço pra quem 

Quer. 

 Se tivesse uma norma pra não ligar 

Celular dentro da sala de aula, não 

Chamar palavrões, respeitar os professores 

E assim a escola ficará perfeita. 

 Sim a merenda é muito boa, os  

Professores, a direção, a merendeiras, 

Os seguranças. 

 E tudo isso é o que eu acho e penso. 
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APÊNDICE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Este é um convite para que você seja um colaborador da pesquisa de mestrado intitulada 

QUERIDO DIÁRIO: a construção identitária de alunos da EJA em diários pessoais. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo. Um dos objetivos dessa 

pesquisa é investigar como se dá a construção identitária de alunos da Educação de Jovens e 

Adultos por meio de diários pessoais por eles produzidos. Serão analisados os diários pessoais 

gerados no primeiro semestre de 2012, da disciplina de Língua Portuguesa. Não haverá riscos 

envolvidos, tendo em vista que serão analisados os discursos já gerados nos diários pessoais, 

como foi dito. Todas as informações serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

voluntários. Em qualquer momento, se você vier a sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, as providências cabíveis serão tomadas. Você ficará com uma 

cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 

diretamente a mim, pelo e-mail kefora.medeiros@gmail.com.  

Consentimento livre e esclarecido:  

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada e concordo em 

participar voluntariamente da pesquisa.  

_______________________________, ____ / ____ / 2012.  

 

Nome do diretor e da instituição de ensino (EM LETRA MAIÚSCULA):  

___________________________________________________________________________  

Assinatura do colaborador:  

___________________________________________________________________________  

Assinatura do pesquisador:  

___________________________________________________________________________ 


