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  Introdução 

  

A escrita de autobiografias fez parte das atividades do meu projeto de pesquisa 

de Mestrado, “Jovens e Adultos: autores de suas próprias palavras”. Todas as atividades 

do projeto desenvolveram-se na EMEF Edson Luís Lima Souto, com uma turma de 4º 

Termo da EJA.  O norte de toda a pesquisa, e, portanto das atividades que lá realizei, é 

discutir a formação de alunos autores, para tanto, dialogo com alguns conceitos de 

Bakhtin ao me questionar sobre o que é ser um autor. Como partir das “palavras-

alheias” e dialogar com “palavras-próprias”? 

 

A elaboração de autobiografias  

 

Para essa atividade específica de elaboração de autobiografias, inicialmente parti  

da leitura coletiva de um texto motivador intitulado “Crônica de um jovem sonhador”, 

um texto autobiográfico, no qual José Reinaldo conta a trajetória de sua vida, narra em 

alguns parágrafos o processo que viveu quando mal conhecia o alfabeto e partiu da 

lavoura de café para viver em Ribeirão Preto. Lá ingressou em salas de EJA e supletivo, 

depois estudou alguns anos sozinho até atingir seu objetivo traçado por ele há muito 

tempo, quando ele ainda era lavrador: estudar medicina. 

A partir dessa história de vida, estimulei a escrita na sala de EJA, a proposta era 

a de que os alunos se sentissem edificados pelo relato de José Reinaldo, e assim, 

sentissem que não havia limite para tratar das suas próprias aspirações. Dessa maneira, 

meu objetivo foi que os alunos, a partir da reflexão de suas perspectivas de vida, 

produzissem textos com suas próprias palavras, ou seja, uma atividade que rompesse 

com práticas como a cópia de textos passados na lousa, leitura linear de textos, 

respostas pontuais ou até mesmo copiadas. 
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De José Reinaldo aos alunos da EMEF Edson Luís Lima Souto 

    

Na turma de EJA onde o projeto foi desenvolvido, o perfil do alunato é bem 

heterogêneo, pois a escola encontra-se no bairro San Martin, no município de 

Campinas, e acolhe cidadãos de outras regiões do Brasil que vem em geral, para 

trabalhar. Também, trata-se de uma região da cidade literalmente ligada ao município de 

Sumaré, assim os alunos da escola são moradores de ambos municípios. Então, a 

efervescência do diferente é uma constante. 

 A comunidade local é bastante carente, vive do comércio, indústria e do trabalho 

informal, pois se situa em uma área bastante desprovida de recursos e infraestrutura 

básica. 

Dentro desse espaço, identifiquei a possibilidade de desenvolvermos um 

trabalho consistente, mesmo que seja latente a apatia dos estudantes perante algumas 

atividades como a cópia integral ou parcial de textos do livro didático, o plágio e etc. E 

haja alguma resistência às atividades que procurem superar esse velho modelo. 

Por esse motivo surgiu a ideia de trabalhar com o relato pessoal de José Reinaldo 

e consequentemente com a história de vida dos alunos também, a identificação que os 

alunos tiveram com a história desse ex- lavrador, fez com que um primeiro 

estranhamento com a atividade proposta não surgisse, facilitando o envolvimento dos 

alunos com as atividades. E esse cuidado e preocupação existiram, pois a rotina de uso 

do livro didático e lista de exercícios é muito viva, então não seria de se estranhar 

alguma resistência a práticas diferentes. 

 Entendendo ainda, como destaca Rojo (2008), que o que é dito em sala de aula 

não pode ser entendido como uma conversa qualquer sobre um determinado tema, trata-

se de uma interlocução que coloca em circulação significações específicas sobre objetos 

de ensino – construindo, assim, o objeto efetivamente ensinado. Assim, não só a 

produção escrita pode ser considerada, mas também todo o debate e a troca de ideias por 

meio da oralidade foram valorizados, a fim de validar e estimular a reflexão da turma. 

 Por fim, ainda tínhamos o desafio de materializar na linguagem escrita um fervor 

de ideias e opiniões, nesse primeiro momento questões pontuais da gramática normativa 

foram secundarizadas em vista do objetivo principal: que os alunos conseguissem se 

expressar com suas palavras suas opiniões, sem se prenderem a perguntas pontuais, 

recorrer aos plágios, cópias do texto de apoio, ou mesmo cópia de textos de colegas de 

sala. 



 É muito inadequado aceitar a prática da escrita pela simples mecânica de 

escrever, Larrosa (2004): 

 

(...) a face exterior do texto é uma – a que poderíamos denominar “o dito do 

texto”, aquela que contém seu significado dado, fixado literal, mais ou menos 

transparente, e idealmente homogêneo para todos os leitores – sua face 

interior é necessariamente múlt ipla. E assim, o professor quando lê o texto 

simultaneamente para dentro e para fora e para os ouvintes. (...) Para os 

ouvintes, porque o professor diz o texto no interior de algo que é comum, 

daquilo que poderíamos chamar de “seu sentido  comum”, aquilo que os 

ouvintes sentem em comum, aquilo que os ouvintes sentem em comum 

quando representam a mesma coisa e que nada mais é senão a experiência da 

pluralidade e do infinito do sentido (p. 112). 

 

 Assim, se apenas lemos e reproduzimos automaticamente passagens de um 

texto, plagiando ou copiando ideias, estamos abrindo mão de muito, pois estagnamos no 

“sentido comum”, não necessariamente chegamos, de fato, à “face interior” do texto, 

assim negligenciando o múltiplo, ou seja, à reflexão, da resignificação, da identificação 

com o que está sendo abordado. Dessa forma, ignorando, como bem aponta Larrosa 

(2004), possibilidades múltiplas, a pluralidade e o sentido infinito das palavras. 

 Em vista do cenário dado, as atividades do projeto visavam superar, 

principalmente as cópias, pois é muito recorrente questionamentos como “professora, 

para responder a questão 1, qual parte do texto eu copio? ”, entre outras possibilidades 

de formulação, que refletem o mesmo raciocínio: a falta de autonomia para escre ver. 

Realidade não condizente com diretrizes previstas na Proposta Curricular para Segundo 

Segmento do Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos (2002), como a 

formação de um cidadão que tem acesso às informações e que seja capaz de formular 

uma abordagem crítica da temática ou acontecimento em questão. Essas questões ainda 

são colocadas em segundo plano, ou mesmo não abordadas no ambiente da sala de aula. 

Mesmo sendo muito viva, também nos PCN’s (1999): 

 

O processo de aprendizagem de Língua Portuguesa deve basear-se em 

propostas interativas língua/linguagem, consideradas em um processo 

discursivo de construção do pensamento simbólico, constitutivo de cada 

aluno em particular e da sociedade em geral. (p.139) 

 

Assim, é necessário fazer propostas aos alunos no contexto escolar que lhes 

oferte meios para que eles não se tornem apenas alvos das palavras, mas se tornem 

também autores de suas reflexões e formulações. Rojo, visita Bakhtin (1974/1979, p. 

402-403), e trabalha com a ideia das “palavras do outro e palavras alheias”, que pode 



ser tanto um discurso oral, ou mesmo um texto escrito, são “palavras” que podem ser 

enunciada por um indivíduo, sem que ele próprio as tenha elaborado. Trazendo para o 

ambiente escolar, podemos entender que para um aluno “as palavras alheias”, podem-se 

tratar, por exemplo, das ideias trazidas pelo livro didático, ou pelo professor. 

Em outra obra, Bakhtin (1934-35/1975) aponta duas maneiras de o dialogismo 

lidar com as palavras alheias. Resumidamente, a primeira é o modo autor itário, isto é, 

temos uma cópia, algo muito colado às palavras do autor, que adquirem uma enorme 

importância e são associadas características como se fossem ideias monumentais e 

intocáveis e, por isso, devem então ser assimiladas, copiadas e repetidas. E o  segundo 

modo de lidar com as “palavras alheias” é a maneira internamente persuasiva, que 

admite réplica e interpenetração entre o discurso do autor e o do sujeito. 

Essa perspectiva de lidar com as “palavras alheias” maneira internamente 

persuasiva é desafiadora também, pois propõe ao indivíduo uma posição de reflexão, 

questionamento e raciocínio. Assim, há alternativa às práticas didáticas cristalizadas, 

como aponta Rojo (2004), é comum na escola a leitura linear e de localização/repetição 

de palavras-alheias de textos, numa tradição de reproduzir discursos e palavras alheias, 

ora do texto, ora do professor, que leva os alunos a sacrificarem, sem resistência, uma 

produção de significação, de apropriação dessas ideias e a aprendizagem. 

Assim sendo, partimos da história de José Reinaldo e os alunos se identificaram 

com o seu relato, o que estava em questão não eram conceitos gramaticais ou 

estruturais, e, vários estudantes, mesmo com muitas dificuldades com o português 

padrão, desfraldaram suas palavras e escreveram seus textos cheios de aspirações e 

personalidade. 

 

Considerações Finais  

 

Por fim, trago a uma reflexão de Padilha (2011, p. 23) sobre sua ideia de autoria 

que dialoga diretamente com as ideias de Bakhtin, Padilha ressalta que se pudermos 

pensar que, ao produzir seu texto, o aluno é ali, naquele espaço-tempo específico, um 

autor-criador, que está em posição de compreensão responsiva, a enunciados anteriores, 

que tem um interlocutor em mente no processo, que tem uma apreciação valorativa 

sobre este interlocutor, sobre o tópico (o que ou o quem da fala), e que o professor 

participa exotopicamente deste movimento, talvez pudéssemos pensar num caminho 



menos doloroso de intervenção no processo de ensino aprendizagem da criação e 

refacção de textos. 

Foram autores de suas próprias palavras todos aqueles que se propuseram a se 

desfraldar, sair da rotina e arriscar-se no mundo das palavras, era muito mais fácil para 

todos nós continuar na rotina das cópias e das respostas prontas, mas nos aventuramos 

dentro de nós mesmos e dos outros, viramos nós, tendo ciência de que todos os 

momentos que construímos ao longo deste projeto foram apenas mais uma contribuição 

na formação desses autores. 
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