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RtsUmo 

Com base numa pesquisa >obre representaçoo sociais da escrita, entre os agricultores adultos do sem;_:\rido 

nonIestino. é kita uma rcllcxilo sobre implicações das representações sociais para a mediação assimétrica da 

aprendizagem. pelo professor. Para alcançar esse objerivo, primeiT"o;II11ente ah<"lrda-se a relaçAo do sujeito com o objeto 

do coohccimento, na evolução de con....:pçõcs sobre amcsma E oportunorc!lctir sobre a posição de fonte prestigiada, 

\aCitamente atribllída aos protCssorcs, na atualidadc da educação brnsileirn, quando existem pressupostos 

sociocollstrutivistas que fimdamentam a documentação normativa e ql1C pcnnciam o discurso circulante. 
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i\bstract 

The presemwork approaches the research on scx;ial �pr�semalinns of wriling, among lhe adult rural workers 

fiom lhe scmiarid region Bra>;i!ian northeast, elaborating On the implications ofsocial reprcscnt3lions for an 

asymmctric m.:diatinn "rlhe kaming by lhe lcachers. To reach this goal, flrst we approach the evolution of 

lhe concepliOlls 011 the subject and lhe "bj�ct "fknllwledg� rclali,m,. It is appropriatt: to con"id�r lhe role of 

privileged source which is lacitly attributcd to lhe teachers at the present mornenl of 13razilian education, 

when socio-constructivisl presuppositiuns ju.slif)' the omeial documcnlalion and pcnctrale in currcnl 

XI, wordl: social rcpresentations, mcdiation, leaming processo 

Representaçües saciais: cantribuiçóes à mediação 

assimétrica 

prática social desenvolve-se enl cada sala de aula, 

microcosmos povoados de pessoas, onde convivem 

histórias de vida, valores e motivações que a tudo 

Introdução pernleiam, a todo instante, inclusive e principalmente 

À escola e somente a ela a sociedade delega a aos ditos conteúdos. Ao par da função tão bem 

funç.ão social prccipua dc cnsinar, às novas gerações, os delimitada de ensiná-los, acontecem coisas para 
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Quando chegam à Escola, professores e aprendizes 

vêm com wna representação desta, de seus métodos e 

procedimentos. Reconhecem-se, ou não, nesse 

contexlO.E,apartirdai,agem einterngem,encontrnndo 

sentido no que fazem e no que recusam. 

Opropósilo destt: lt:Xlu é sugerido em seu titulo 

refletir sobre algumas implicações das representaÇÕeS 

sociais para a mediação assimétrica exeráda pelo 

professor no processo de ensino. Paro alcançar este 

objetivo, recom:-se a uma pesquisa com agricultorcs dc 

baixa eswlaridade, realizada no semi-árido nordestino. 

NO lexlo a seguir, inidalmente, aborda·se a questão da 

relação sujeito-objeto do conhecimento, enfocando a 

evoluçlode concepções sobrea mesma. Nesse percurso, 
destaca-se o surgimento do ConstI'UlO de representaçôe$ 

sociais. Acredita-se qm; ao conhecer as representações 

sociais e seus mecanismos de construç.1lo e circulaçilO, 

lançam-se luzes sobre os conjuntos de significados. 

pelos quai� as pt:S.<;OOS organi7)IIlHe e agem, pois, como 

afinna Gilly (1989, p. 363), "a representação social 

orienta aatençfio sobre o papel de conjuntos organizados 

de significaç6es sociais no processo educalivo" 

A busca da compreensão de como conhecemos e 

podemos conhecer e tão antiga, quanto se possa alcançar 

nos registros da Psicologia pre-científica (Farr, 1995; 

Freire, 1997; Jovchelovitch, 2001). O homem vem 

percorrendo wn longo caminho nessa direç1lo, nwn 

movimentopendular entre o oLharparndentro de si e o  

olhar para o univn=. Ê assim que se ínstituiram as 

visões racionalista c empirista na antiga Grécia, 

inaugurando dualismos como h o m e m - m e i o ,  

sujeito-objeto, o s  quais discutimos ainda hoje. P ar a  o 

primeiro, o homem constrói o conhecimento sobre o 

mundo,pela razão(S -) O); para o segundo, o mundo se 

inscreve na mente do homem,pela experiência (S f- O). 

E, se os discutimos, é porque são referências para nós, 

ainda; e vimos desconstruindo-os em referência ades 

mesmos, que são matri7..es da lógica ocidental. Ê de 

interesse, na presente argumentação. analisar mais 

detidamente as fonnas como os espaços de relação 

sujeito-objeto têm sido pressupostos nesses modelos, 

bem como suas implicações. É o que se faz a seguir. 

Se o racionalismo e o empirismo defendiam 

relações causais em direçôes opostas, comungavam 
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do mesmo pressuposto unilateral do movimento, que 

aos dois igualava. Tal lógica e compativel com esses 

modelos, visto que uma das partes (ora o sujeito, ora 

o objeto) é destituída de papel ativo na relação. A 

dialética hegeliana introduziu a dimensão histórica, 

ao pressupor a mútua causalidade, c, ao mesmo 

tempo, ao atribuir ao produto da relação o estatuto de 

sintese decorrente do confronto cntrc sujcito e objcto 

(S f--) O). Esse modelo permanecia, contudo, 

idêntico aos dois anteriores, no que diz respeito à 

natureza da relação. Isto é, manteve o enfoque na 

relação direta entre sujeito e objeto do conhecimento. 

A dialética marxista explicitou essa historicidade, 

através da idéia de mediação das relações(S f--) [MS] 

f--) O). Esta propostavigotskiana, elaborada no início 

do século XX, consolida o pressuposto da relação 

mediada entre sujeito e objeto,auwnte das concepções 

anteriormente citadas. Os mediadores sociais [MS] 

propostos por Vygotsky, instrumentos e símbolos, 

scriamabase dasfunçõespsicológicasdc níve1supcrior, 

cspccitkamcnte humanas, desenvolvidas ao longo da 

histótia. Estas idéiaseircularam no Ocidcnte a partir dos 

anos sessenta; e, no Brasil, no início dos anos oitenta. 

Há também um terceiro elemento dc rncdiaçao, 

"os outros", melhor qualificado nos textos sobre 

relações interpessoais, na situação especifica dc 

ensinar-aprender. Estas relações foram reconhecidas 

por Vygotsky em dois níveis, simétrico e assimétrico, 

dentro da concepçao de "Zona de Desenvolvimento 

Proximal" (1994). As relações simétricas são exercidas 

pelos pares entre si, indivíduos nwn mesmo nível de 

conhecimento sobre um problema específico, d(Hlde 

emergem soluções criativas para 8S hipóteses 

compartilhadas. Por outro lado, nas relações 

assimétricas, o indivíduo diferenciado empresta sua 

experiência aos outros, ill5tando-os a superar-se em 

suas concepçõcs inieiais. 

Ê oportuno renelÍr sobre a mediação assi

métrica e sobre a posiçi'lo de fonte prestigiada tacita

mente atribuída aos professores. na relação com os 

alunos, quando pressupostos socioconstrutivistas 

estão incorporados na documentação normativa e 

pcnneiam o discurso circulante entre os educadores 

brasileiros. É nesse sentido que se apresentil a episte-



rnologia das representações sociais, representada no 

esquema a seguir: (5 �� [MPS] �� O). Este mo

de lo propõe, desde seu surgimento no início dos anos 

sessenta do século XX, superar a lógica dicotômica 

entre sujeito eobjeto, pela circularidade da relalj'ão. É 
tal circularidade que dá suporte à redefinição do esta

tuto epistemológico do senso comum, a partir do qual 

reconstruímos os objetos, tomando-os "a nossa 

cara", ao mesmo tempo em que com eles nos identifi

camos. Para Moscovici, "uma representação é repre

sentação de alguém, tanto quanto representação de 

alguma coisa", pois não existe sep<lração entre o uni

verso externo e o interno do individuo (ou do gwpo). 

Sujeito e objeto não são forçosamente distintos. O 

objeto de representação/conhecimento, portanto, 

está inscrito num contexto ativo, no qual está o sujei

to representante; este se apropria da realidade, 

reconstiruindo-a a partir dos sistemas de valores e sua 

história. Assim também faz sentido aceitar, numa 

mcsma representação, a pluralidade de informações 

de diferentes fontes, sejam provenientes do universo 

rcificado ou da sabedoria popular, sejam os discursos 

ideológioos ou as crenças. Todas reordenadas pelas 

vivências dirctas com o objcto sob representação, 

que o distorcem, dele Suprimindo algumas partes ou 

nele sllperdimensionando outras, segundo Jodelet 

(1989). Nesse mesmo sentido, Moscovici (1978) 

concebeu que tais reconstruções da realidade supõem. 
dois sistemas: o primeiro, que opem em tt:IT1l0S deas

sociaçõcs, inclusões, discriminações, ou seja, com 

características de um sistema operacional ou cogniti

vo; já o s.:gundo alua wntrolando, sdedonamlo .: 

verificando, de acordo com várias lógica� e regra�, 

caracterizando-se como um mctassistcma que reela

bora o material produzido pelo primeiro sistema. A 

definição amplamente citada, de Jode\et (1989, p. 36), 

explicita bem .:sta característica: "E uma forma de 

conhecÍm.:nto socialm.:nt.: .:laborada e partilhada, 

tendo uma orientação prática e concorrendo para a 

construção de uma rcalidade comum a um conjunto 

social". I\essa linha de raciocínio, a representalj'ão 

social não é tomada como simples rdlexo da realida

de, mas como um sistema de interpretação que rege 

as rdaçõ.:s dos indivíduos com o meio f"ísico e social, 

m 

um sistema de pré-decodificação, porque detennina 

um conjunto de antecipações e expectativas. São 

teorias do senso comum, portanto, todas as formas d.: 

saber que circulam cotidianamente, com objetivos de 

intervir na realidade e não de explicá-Ia. 

Neste ponto da refle:do, incorporamos o trnballio 

de Wagner (1998), pois ele toca numa dimensão pouco 

explorada das representações sociais: a natureza da 

sociogênese e as implicações desta na constituição de 

vários tipos de representações, mostrando que os objetos 

sociais "nascem" e evoluem, adquirem feições e funções 

diferentes, segundo suas origens e destinações. 

AsDCiogênese �as representações sociais, segundo Wagner 
Wagncr (1998, p. 4 a 9) demarca tipos de 

representaçõcs sociais, segundo suas sociogenescs 

Inicia conceituando-as como "um conteúdo mental 

estruturado - isto é, cognitivo, avaliativo, afetivo e 

simbólico- sobre um fenômeno social relevante, que 

toma a fonna de imagens ou metáforas e é conscien

temente companilhado com outros membros do 

grupo social." Este autor enfoca o processo socioge

nético das representações sociais, bem como as 

conseqüências da sociogênese para compreensão e 

definição das representações sociais. 

Deste modo, se tomannos a representação 

social como ciência popularizada, encontraremos aí 

as representações cumprindo as funções declarativa, 

instrumental e explanatória: o aspecto declarativo 

descreve e demonstra o fenômeno social para o qual a 

ciência popular parece ser relevante e o aspecto 

explanatório fomece uma compreensão familiar para 

suas ra7.Ões subjacentes. Integrada ",m sistemas 

morais preexistentes, a ciência serve a uma função 

justificat6ria, acrescentando peso às convicções 

ideológicas 

Mas, se tomarmos a representação social 

como imaginação cultural, servirão ao propósito de 

dar realidade às coisas que habitam o mundo social, 

onde os objetos têm uma longa história estabelecida, 

tais como papéis sexuais, anomalias da existência 

humana Ol.l o próprio corpo humano. Tais representa

ções não apenas recriam os objetos, mas definem os 
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atores como pane complementar dos mesmos -

dando-lhes o sentido de pencncer a comunidades e 

culturas especificas, além do que são adquiridas e 

desenvolvidas nos primeiros anos da inflincia 

Finalmente, ao aOlllisannos as representaç&s 

sociais de estruturas e e'I'entos sociais, estas terão como 

caracteristicas-se comparadas com as culturais-o fato 

de serem mais recentes em importância histórica e de 

atingirem uma população mais limitada. "Tais 

representações são diacronicamente menos estáveis, 

assim como smcroIÚcamente menos válidas, isto é. são 

compartilhadas por grufKJs menores de pessoas. São 

caracleristicos desse campo os conflitos sociais, e tais 

representações sociais são sempre o produto de um 

processo explícito de avaliação social de pessoas, 

glUpos C fcnômcnos sociais" 

Wagner lembra que essas três categorias 

certamente não contemplam todos os objelos de 

L-studos cm representaçõcs sociais, ma.-s que t:xislt:, 

contudo, um denominador comum entre aqueles três 

domínios de pesquisa: o fmo de serem socialmente 

elaboradas e ooletivamente compartilhadas, sendo o 

discursoo veículo deste processo, em desenvolvimento 

nu interior dos grupos sociais 

Em complemento à classificação de Wagner, 

articula-se nossa leitura dos movimentos implícitos nas 

referidas sociogêneses, pois entendemos que, confonne 

a narurc7.a do objcto sob rcpresentaçlo, a sociogênese 

seguetrajetórias peçuliarcs à sua origem e destinação 

Assim, se o objcto dc rcprcscntação é o ooflX> c suas 

funções, como o aleitamento materno, a própria 

matcmidade, a paternidade, a mortc, a loucura, saúde e 

doença, relações de gênero, para citar somente alguns, 

oonstata-se quc estcs objctos nascem no univcrso do 

sensocomum,nodia-a-dia dctodasas pessoas e aí são 

elaborados, No interior dos grupos, e entre eles, 

cumprem função de definir identidades sociais em 

referência a eles, ao mesmo tempo cm que são 

representados, como por exemplo: ''mãe solteira" O\l 
"tuberculoso", Este tipo de representação social está 

arraigado nos grupos e os encontramos desde que 

nascemos; são esses processos representacionais 

rcali7.ados nos primciros anos dc nossas vidas, na 

primeira infiincia, A sociogênese das representaçõcs de 
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estruturas e eventos sociais pode apresentar movimento 

semelhante ao anterionnente citado, pois sua nrigem se 

dá também no interior dos grupos aos quais pertencem 

os representantes; diferem, contudo, por terem como 

referência objetos mais transitórios no tempo e mais 

restritos no espaço,a partirde uma ruptura nos fatos ou 

relações cotidianas. Um bom exemplo são as greves de 

trabalhadores, a adoção de novas medidas ou leis, 

enfim, mudanças de impacto nas rotinas estabeleddas, 

provocando um estranh3l11ento do que era familiar. 

Exemplos desse mecanismo (3 objetivaçào) são 

encontrados nosestudosrecentesde representaçõcsque 

professoresfazcmsobrea organizayãoda cscolarizaçíio 

em ciclos de aprendizagem. O outro tipo de 

representação social refere-se à reorganização 

cognitiva, pelos representantes, de infonnações 

geradas no universo reificado ou cientifico, Nesse tipo 

de n:pr�sentaçlio o movimento constillitivu, sua 

sociogênese,segueuma trajetória quepartedo univer.;o 

reificado em dircção ao senso comum, isto é, os objetos 

são gestados nas academias, laboratórios oueenrros de 

pesquisa e veiculados entrcosatoresde outroscenários 

sociais, por todos os meios de comunicação,desde as 

publicações paramédicas e instrucionais até as 

conversações cotidianas, Pode-se tomar como exemplo 

dessa trajetória o discurso circulante (inclusive através 

de inúmeros livros, manLLais e cartilhas) sobre 

cons(nltivismo e aprópria mediação, 

Numa sala de aula, c.mamente, estão presentes os 

três tipos dc rcprcscntaçõcs e, quiçá, outros, cada um 

cumprindo fullÇÕCS especificas na realidade dos illdiví

duos que compõem aquele conjunto social, "O produto, 

ou seja, as representações distribuídas, formam parte do 

sistcmade conhecimentooolináriodos individuos,enão 

podem ser concebidas separadamente da condição 

sociogcnética sob a qual foi fonnado" (Wagner, 1998), 

Não podem, tampouco, ser ignoradas por aqueles que 

devem mediar o processo de ensinü-05professores_ 

Representaçíiessociais: algumas implicações para a mediação 
Prosseguindo com a reflexão, explicitar-se-ãu 

articulações possíveis entrerepresentaçõcs sociais e 

mediação, nos espaços de relação entre sujeitos e 



objetos de conhecimento, mais especificamcnte no 

espaço escolar, nas relações cotidianas entre professor e 

alunos, cm tomo dc um dos objetivos que os une na 

escola: ensinar e aprender. Uma das finalidades desse 

texto, portanto, é chamar 3ten�ilo sobre essa 

articulação, que ainda não foi suficientemente 

explorada. Na nossa percepção, estes construtos correm 

paralelos no discurso \:ir\:ulanle sobre educaç-ão, no 

Orasil. O de mediação está incorporado (a merecer 

maior detalhamcnto) em documentos nonnativos da 

educação fonna!. Quanto ao segundo, de representalfiio 

social, permanece como visão alternativa :i. leitura de 

questões educacionais, :is vezes, como "cxplicalfão 

para tudo", como disse Gilly em 1989 

O que é rcprcscntaç!o social, quais suas fUnções, 

001110 é sua psicossociogêncsc, são questões fiUldamentais 

para esta1xlecer elos com o comnnrto de mediação, a fim 
de participar (e quem sabe comribuir) com as di!>Ç\lS.SÕe!; 

correntes socr-e o papel de mediador que o professa- deve 

assumir no proccsso de ensino-aprcndizagem, pois 

generalizar ''mediação'' !lOS impede de qu�lifid-l� nas 
suas múltiplas dimm5Ões, na complexidade de lidar com 

difcrcntesprocessos e as lógicasine:rentes. 

Qual, exatamente, é a natureza da mediação 

assimétric�, muna sala de aula? Um pressuposto não 

questionado é que, paru. mediar, o prolessor precisa 

cOflhccer o objeto da mediação. Não se questiona que o 

professor precise COI1hcccr os cOfltcúdos programáticos 

Também nao se duvida que precise conhecer as curvas 

evolutivas-sociogêneses e psicogêneses de constituição 

e apropriação destes. Mas. :i. luz das reflexões aqui 

po:ltas, parece-nos que o desempenho da mediação 

assimétrica, pelo professor, está a reclamar algo mais: o 

(re)conhecer objctos, situados no contexto específico de 

sua alfão mediadora. onde estes são socialmente 

constituídos com feições próprias, mostrando novas (e, 

por vezes, surpreendemes) facetas, no campo em que Soe 
constituem enquanto representações, com tantos outros 

objdos que se lhe associam, naqueles conjuntos 

organi7;idos de significaÇÕC$ sociais que nos apontou 

Gilly (1989). Tal diversidade de facetas explicita-se na 

pesquisa realizada sobre representaçOes sociais da 

escrita, entre adultos agricultores do scrni-árido do Rio 

Grande do Norte, cujo objetivo foi articular um diâlogo 
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entre tais representações e a aquisição, domínio e 

usos da escrita (Carvalho, 2001). 

Pressupondo que as representações sociais 

expressam-se nas comunicações e condutas,  

marcadas pelo sentido social que cada objeto assume 

para o indivíduo, nas relações com o outro, o sentido 

da escrita é construido articulando-o à representação 

de si. seu espaço, daquilo que crê ser o esperado pelo 

outro ou a estes devido. A representação social foi 

tomada, naquele trabalho, como a síntese complexa 

de muitos níveis e dimensões de infonnação, através 

da qual o sujeito situa-se em seu grupo, interagindo 

com outros grupos, negociando, através das trocas, 

sua aceitação. A representalfão social da escrita leva, 

portanto, as marcas de inserção do sujeito na 

totalidade social, bem como espelha os (des)usos que 

dela são feitos cm seu meio. 

Pesquisa 
Com base nestes pressupo;1os, desenvolveu-se a 

pesqullill em lris elapas articuladas: 

a Esta ctapa tevc início com um período de gra
dual aproximação ao objeto, através de leituras e 

entrevistas com especialistas, levantando pontos 

a considerar na definição do terreno da pesqui.\.3 

Em primeiro lugar, ponderamos que os estudos 

disponíveis sobre a apropriação da escrita 

haviam sido rea1i7.ados sohretudo junto a popu

laçõcs urbanas c, além disso, não aoordavam a 

questão das representaçôcs sociais em articula

ção a esta apropriação e usos; decidimo-nos, 

então, por um terreno oposto: população rural, a 

fim de aprccndcnnos difcTeIll;:as-se existi!lSen1 

E.�sa oposição definiu-se com relação as OJXIrtu

nidades de convívio com a escrita, tanto cm 

termos incidentais (ktreiros, placas, faixas, 

cartazes etc.), como cm lermos funcionais 

(trocas de correspondências, accsso sistemático 

a jurnais, revistas, periódicos cm geral). 

b. A segunda etapa foi de trabalho de campo, mo

mento parlicular de aplicação das estr3tégias 

previstas. Participaram 86 sujeitos, moradores 
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em sítios da zona rofa! de Mossoró, semi-árido 

potiguar c, postcrionncntc, 26 dentre estes 

integraram o grupo com o qual se aprofunda-

ram análiscs 

c. Na terceira clapa articularam-SI: análises das 

infonnaçõcs coletadas. 

Amostra e grupo metodologica mente representativo 
Nas visitas preliminares (primeira elapa da 

pesquisa), ConSlalOu-se a existência de pcsscas que 

nunca freqüentaram a Escola ou tiveram uma expe

riência escolar passageira. Verificou-se, também, 

que as Escolas existentes nos povoados alcançavam 

até a 4' série do 1° grau e, para estudar da 5' em dian

te, as pessoas tinham que se deslocar para cidades vi

zinhas, o que era acessível apenas a uma minoria 

Estabelecemos, a partir desta constatação, que recru

taríamos os sujeitos para a constituição do grupo 

amostral, em tomo deste marco de escolaridade: 4' 
série do \" grau. O Grupo Amostral seria, pois, assim 

constituído: 

a. indivíduos sem escolaridade; 

b. indivíduos que completaram até a 3' sene do 

\" grau; 

indivíduos cuja escolaridade situava-se entre 

a 4' e a 7' serie. Participariam também dois 

professores de cada povoado. Consideramos, 

ainda, para a constituição do grupo amostral, 

as variáveis idade e sexo. 

Durante os contatos com os 86 sujeitos, foi pos

sível observar que nomeavam várias nuanças para 

camuflar o analfabetismo. Encontramos aqueles que se 

assumiam analfabetos e outros que se afinnavam atra

vés da condição de assinar o próprio nome. Quanto à 

escolaridade, observamos que os próprios sujeitos defi

nem-se como os que estudam ou cstudaram C11l"CUTSOS 

de jovens e adultos" e aqueles que estudaram "desde 

meninos". A partir destas constatações, do Grupo 

Amostral foram selecionados 26 sujeitos paTa inteb'Ta

rem o Grupo Metodologicamente Representativo 

(GMR), estratégia adequada ao aprofundamcnto do oh

jeto de estudo, segundo Maisonncuve e Margot-Duc!ot 

M.lCirulh 

(l966). Dt: acordo, portanto, com os critérios levanta

dos no processo de observação e considerando as for

mll5 pelas quais os sujeitos dcfiniam-se a si e aos outros 

frente à escrita, foram constituidos cinco subgrupos, 

assim denominados 

I .  analfabetos; 

2. assinam o nome; 

3. alfabetizados quando adultos; 

4. alfabl:tizados em criança; 

5. professores 

Todos os procedimentos realizados com os 

sujeitos deste GMR foram gravados, com sua anuência 

prévia, posterionne:nte transcritos de foona integr.J1. 

Malril de aná!lse dos dados 
ü material co1ctado através dos teMes padroni

zados "Raven" e ·'Dígitos" foi analisado seguindo 

suas instruções específicas e, posterionnente, tais re

sultados foram submctidos a análises estatísticas 

Os descmpenhos dos sujeitos durante os 

procedimentos de avaliação da leitura e escrita 

receberam análises qualitativas, a partir das quais 

foram grupados cm categorias. Tais categorias, em 

seguida, foram submetidas a testes estatísticos 

pertinentes e integr.Jndu-se seus resultadus a todu u 

processo analítico encetado. 

Os re5ultados dos procedimentos de Classifica

ções Múltiplas receberam anàlises qualitativas varia

das: quanto aos critérios dassificatórios su�accntcs às 

O!SCOlha�, bem como quanto às justificativas dos sujei

tos às escolhas por eles feitas. As categorias daí resul

tantes foram analisada.� estatisticamente, em sua m

qUência. Em seguida, tais resultados loram articulados 

e integrados às análises das entrevistas, na busca de 

explicações e respostas às questões que se punham 

O material coletado por meio dos procedimen

tos I e 2 (respectivamente, observação e entrevistas) 

teve as análises construídas a partir das exigências 

intrínsecas a cada um. Assim, o material apreendido 

no processo de observação e consolidado no Diário 

de Campo foi submetido a anã!ises periódicas, atra

vés das quais objetivávamos construir sínteses, 



formulando-as em categorias que enfeixassem meca

nismos e processos individuais e grupais em jogo nas 

relações, inlerações e conslruções de lodo os níveis 

Ao longo de todo este trabalho, foram absorvidas, 

sempre que necessário ou possível, as análises resul

tantes deste procedimento, como contribuições espe

cíficas, ao processo interpretativo cm construção. Da 

mesma forma, este processo exigiu a constante inte

ração entre este nivel analítico e os precedentes c sub

seqUentes para uma interpretação que desse conta do 

objeto na óptica teórica desenvolvida anleriormente 

O material obtido em entrevistas livres foi tra

balhado na perspectiva da análise da enunciação 

(D'Unrug, 1974; Orlandi, 1987; Orlandi, Guimarães 

e Tarallo, 1989). Assume-sI:, nesta óptica, o discurso 

como um processo dinâmico, que se vai construindo 

na interação com o OutTO, tcndo na linguagem seu es

paço privilegiado. A linguagem, nesta perspectiva, é 

considerada não como veiculo apenas, mas como 

construtora dos sentidos sociais do objeto, ou seja, de 

suas representações. Estes sentidos sociais apropria

dos pelos indivíduos e grupos atualizam. na estória 

de cada um, a história que a todos formou e informou 

Na estória e na história está, portanto, o homem como 

totalidade. O sujeito da pesquisa é um individuo con

ereto, historicamente situado, em inleração com o 

pesquisador, outro individuo concreto. O processo de 

palavra, que então se constrói, vem marcado pela to

talidade que é cada um, ao mesmo tempo que, pelo 

que suscitam, mobilizam, atualizam ou evocam um 

para o outro. Neste semido, numa situação de entre

vista, o discurso do sujeito traz para acena sua fala in

terior mas a prcscnça do outro exige adequação, con

sonância a modelos, valores, normas, símbolos que 

crê serem o esperado de si, o obrigatório ou que outro 

valoriza. Nesta contradição entre o que está sendo fa

lado e o que vai sendo (não) dito, enraízam-se as 

transformações em meio às quais vai sendo operada a 

construção discursiva. Tudo, portanto, importa à 

análise da enunciação, pois tudo se articula no discur

so em construção. Como mostra OrIandi e cols 

(1989, p. 114): 

.'[ ... ) o processo de enunciação é uma 

atualização temfXIral e espacial do sujeito em 

seu discurso. Define a alitude do locutor 

diante de seu próprio enWlciado, do(s) seu(s) 

interlocutor(es) e diante da situação". 
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No processo de enunciação está o homem, na 

relação com o outro, descobrindo seus próprios limites 

e potencialidades. O homem com suas emoções, afetos 

e defesas, saberes e fazeres, lembranças e procuras: um 

homem que se esconde quando sc encontro e se busca 

no que o esconde. Neste jogo, sua palavra é processo no 

qual, através de transformações sucessivas, 

atua1izam-se niveis e dimensões mobilizados pelo 

objeto e interlocutor. Neste sentido, a unidade 

fundamental da análise da enunciação é o texto no 

interior do qual o processo vai sendo operado. Para 

buscar apreender este processo, foram realizadas 

análises de seqUências,  proposições,  estilo 

complementadas pela consideração das figuras de 

retórica, das formações atípicas, na busca dos 

mC1;:anismos de defesa através dos quais os sujeitos 

tentavam recuperar o equilibrio do discurso, sempre 

que se supunham frente a uma ameaça. Intentava-se, 

também, ao se tomar cada entrevista num estudo de 

caso, apreender as variãncias e invariãncias peculiares 

ao sujeito, também chamada análise vcrtical, bem 

como as características de sua oralidade. Buscava-se, 

fXlr este conjunto de procedimentos, apreender os 

sentidos que a escrita assumia para cada um, como 

caminho necessário à anàlise comparativa de todas as 

cntrevistas. Este estudo comparativo, tambem 

chamado análise horizontal, permitiu detectar 

semelhanças e diferenças na organização (articulações 

e associações) e polarizações que vllo configw-ando o 

sentido do objeto, para os sujeitos em geral e subgrupos 

de que o próprio processo analítico vai revelando a 

existência. Com isso, prctendia-sc apreender as 

representações da escrita, no próprio dinamismo que 

lhes oova sentido. Importava trabalhar com todo o 

material coletado através dos diversos procedimentos 

assumidos para, no diálogo entre análises de diferentes 

níveis, consigo mesmas e com a teoria, reconstruir esta 
última e aos próprios procedimentos, como o olhar que 

se ajusta na descoberta do foco, para uma intcrprt.-1aÇão 

mais pertinente e proficua do objeto em questão: a 

representação social da escrita, seus usos e apro-
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priaçõe5 para aqucles homens e mulheres de zona roral. 

Como análise final, procedeu-se à interprcração das 

articulaçiks detectadas, ao mesmo tcmJXI em que se 

procurava cxplicar, no confronto com as análises dos 

outros procedimentos de pcsquisa, as caradcristicas da 

organizaçâo encontrada e variâncias e invariâncias de 

polarizaçôes, articulações e defesas diversas. 

Intentou-se, na complementaridade de todos estes 

procedimentos, em sua articulação. a possibilidade de 

inlt:rpn::lar e inferir acerca do sentido da escrita, seus 

U$Os e apropriações. 

Interpretações dos materiais coletados 
As analises preliminares do material sonoro

gráfico, produzido pelos sujeitos durante os 

procedimentos de avaliação de leitura e escrita, 

apontam na direção de um perfil de usuário passivo da 

escrita. Nas entrevistas, os sujeitos se definiram como 

analfabt1os e,à esLTita,comol:oisa de escolae(;rian�a. 

Este quadro configura uma questão crucial: como as 

representações sociais de escrita (e as outras que se lhes 

associam) interferem no processu de aquisiçãu, 

domínio e lL<,oS desse objeto? Analisando anotações do 

Diário de Campo e as fulas dos sujeitos, constatou-se, 

imediatamente, que portadores de textos não estavam 

disponíveis no cotidiano e tal ausência ratifica sua 

condição de nào usuários da eSt;TÍta, Dentre todos os 

sujeitos, apenas os professores aludem a jornais, 

revistas e outros )Xlrtadores,informando a dificuldade 

de acesso aos mesmos, Confrrmando esta constatação 

inicial, encontramos representações dos (des)usos 

sociais da escrita, a qual nào são atribuídas funções 

sociais para além do espaço dos muros escolares, nem 

fora do tCl11)Xl da inTallcia. Deste modo, a escrita é 

configurada como um espaço vazio na vida daquclcs 

sujeitos: "Ai, hoje, eu também já IOU �'éio já. Num 

adianta mais nada eu apYendê� O que. né? Acho qui 

não. l--l Eu acho qui niío puyquê eu já lou véiojá. Uma 

pessoa cum quarenta e trêis ano de idade (pp) já tá 

maduro!" (H66-As:.). 

Apartirda aprecnsãodestereferente-umtem)Xl 

que passou - encaminhamos interpretações sobre o 

sentido da escrita para aqueles sujeitos. Corno já 

enfatizamosanteriormente,este sentido nãosc captura, 

M .•. tmil� 

na pesquisa, isolando o indivíduo da sua vida e da 

hist6ria, pois, no estudo das rcprcscntaçõcssociais,sào 

mais importantes que ° conteúdo imediato, as relações 

em meio às quais um objeto tem seu sentido construído. 

Como, portanto, os sujeitos representam a escrita, ao 

representarem-� excluídos desse espaço e tempo? No 

aprofundamento das análises dos discursos vis

lumbramos, através de disjunções de pessoa e tempo, a 

realização de um dcsejo seu (o aprcnder a escrever) no 

futuro dos fiUlos. A sua identidade de excluídos do 

mundo letrado está articulada à representação da escola 

que lhes foi socialmente negada. Na experiência 

concreta, o presente configura-se como repetição do 

passado. afirmando, no hoje, um futuro já vivido: o 

único recurso que lhes resta é a projeção nos filhos do 

que não tem condição de expressão quando elc� 

próprios são o referente. Um indefinido estlldo aí vai-se 

afumando, como mágico instrumento de realização no 

atern)Xlral e aespacial, de projelos que no concrelo não 

podem existir. 

Em todas as entrevistas, toma-se claro o 

seguinte encadeamento lógico: 

I. elleontrar trabalho é difieil para todos; 

2. encontrar trabalho é ainda mais dificil para o 

analfabeto; 

3 com o esmdo, tudo ficarnais fácil; 

4. o estudo é muito bom; 

5. todos devem botar os fiUlos para estudar; 

6. a maior pane dos meus filhos não estuda 

··Sujeito (S) - Purque eu v6 dizé a 

sinhora: a escola está acima de tlIdo,I ... o 

sahê .. , o sabê está acima de rudo! .. . Hoje em 

dia o emprexo ta muito difiôt e pró nóis qui 

numsabe. .. ai é qui tádifici/i,. Epráquando 

tem um .mhé fica tudo mai� jacil! .,. Dexei de 

arrumá dois empreg()/aliás, é ... qllalqué ôta 
coisa ... num sei ... (...) o estudo é muito bom 

(pau.�a média) E eu dig(): quem pensá em 

estudo hola (J filho prá ir/udá' (paU.Wl média) 

Pesqui�'ador (P) - Os seus ... enlão rr,do 

c:.,tudando? 

S -Só tem um (pausa média) 
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P - Um que não estuda. 

S-Não. Sólem um i.5wdando " (H65-Analj). 

Algumas questões se impõem: do que falam 
ao se referirem a eswda e a futura? Para quem 
apontam? Naquela� fala� está em jogo a diminuição 
de si, sua imagem, acarretada pela exclusão. No 
concreto, diante de um interlocutor do mundo 
1etmdo, atualiza-se sua história e, nesta, a certeza da 
inacessibilidade a um mundo que lhcs pareec 
superior. Neste contexto, a projeção nos filhos - o Eu 
que se refaz no tempo - configura-se como o 
mecanismo social de defcsa que lhes penn itc rcsgatar 
a positividade num amanhã, mesmo imaginário: 
"quem sabe?" au " Deus quizé" . . . 2 

E preciso considerar que nenhum dos sujcitos 
da pesquisa tinha (ou teve) todos os filhos na cscola 
A experiência escolar era episódica e intennilente, 
como já o fora em sua época. Entretanto é inegável a 
importância que assumem para os sujeitos os objetos 
e.n:ola e escrita. A (des)escolaridade dos filhos 
nunca � apresentada em estilo direto, mas através de 
fOmla'l alusivas, calcadas em disjunçõcs, álibis ou 
imagens, cstratégias através das quais contornam ou 
eamufiam a eulpa que se está insinuando . )  
Disjunções de pessoa (filhos) e tempo (futuro) 
configuram a representação de cscola c escrita como 
objetos proibidos, mas presentes como estigma nas 
relações com o mundo letrado. A saída das crianças 
da esçola não é assumida como decisão sua (de pai), 
ao passo que, quando se referem ao próprio pai, 
invariantemcnte dizem que o pai os tirou da escola 
porque naquele tempo "o pavo não Iiguva", ou 
porque "o vclho era duro" etc. " Quando ele eru vil'O 

nois istudema assim . . .  num foi um mêiL. Noi;' era 

quatro. Num foi um meis prá coda um. Quundo ele 
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tirou nois da iscola . .  voei! sobe. esse povo mais velho 

é tudo. _ .  é . . .  num ligava eHas coisil" (M62 - AnalfJ 

Confrontados com o seu (não)saber, perenizado 
nos filhos, os sujeitos apresentavam um processo 
idcntitário caracteri7..ado pcloconflito entre uma imagenl 
de si positiva, que quer ter c uma dc si negativada, que 
pretendia suprimir. Como tentativa de redução do 
conflito, os sujeitos tentavam delinear uma identidade 
que absorvesse valores socialmente positivos, numa 
securizante síntese entre pólos antagônicos: "sou 
analfabeto mas trabalhador" - "sou trabalhador mas 
analfabeto". Esla sintcse ratifica as auséncias dc cscola, 
escolariz.1ção e escrita nas suas vidas, pois é, a partir do 
trabalho concreto, vivido ou sofiido desde criança, que 
seu analfabetismo se caracteriza: 

"É . . .  no/no/na nosso dia-o-dia . . .  no 

convivia ... o que ii gente vê ... é ... que muita 

pouca geme fica desempregadtJ aqui/a partir 

dos catorze anos. todo mundo vai trabalhar 

Até isso influi um pouco na aprendizagem, 

né! Porque a aluno fica no . . .  I! a dificuldade 

de continllnr porque todo mundo trabalha a 

partir dos catorze anos. Aqui. as pesmas 

começo o trabalhar lia 'A ', né? Nos projelQS 

do "A " da '8', da ·C' . . . ai, eu acedito que eles 

esquecem . . .  quer di=er, o lado da {eihlra, do 

estuda . . .  fica muito a desejar . . .  até porque . . .  

aqui não existe um ensino à noite que atinja 

e�se grau de maioridade" (MR5-Proj) 

Para os sujeitos, portanto, o trabalho não é 
apenas um meio de sobrevivência; é a categoria 
flmdante de sua identidade, o veiculo pdo qual se 
definem. Suas representações e CQnduta� estruturam-se 
em torno deste núcleo: trabalho <=> trabalhador. A este 
núcleo artkulam-se, numa integração dinâmica, o 

2. Proj�ão - operação pela qual o individuo expu/.", de si e localiza no oulro, pessoa ou cui,·a. qualidade. "enlimenlos 

de"ejos, e meSmO " olJ}elos " ,  que e/e desdenha ou recusa em si (Laplanche. Pontalis. 1979. p. 478) 

3. Para atém da racionalidade, a im"1:em se imp3c acima do "caso pensado", pareccndo camuflar, de forma cficaz, o 

sentimento que a gera. É um recurso através do qual " 0  dilO" at10rasem seroonvcrtido em palavras organi7adilS. A imagem 

pretende tomar comum, numa interlocuç�o, um conteúdo negado. Todas estas caracteristicas pennitem captar a força 

afctiva que está em jogo. 0, álibis scrvem para escamotear o carátcrproblcmático e contraditório do que 5e afirma ou nega, 

ao trazer para o discurso uma presença forte e aceitável, algum rdorço àargumentação: lugar comum, frase fcita, provérbio. 

jogo de palavras, o uso da lógica pela tógica etc. (Laplancbe e Pomali" 1979). 
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sentido que atribuem ii. escola, esçrita, saber e a tantos 

outros objetos que se lhes associam. No concreto, a 

escola continua inacessível, pois são raros os que 

podem freqlientá-la e ainda mais raros os que, 

concluindo as séries existentes, conseguem prosseguir 

os estudos fora dos povoados. 

Numa articulação coerente com as anteriores, 

encontramos a representação dos papéis sociais de leitor 

e escritor, na qual os sujeitos definem-se como 

reprodutores (decodificadores e copiadores) c não 

produtores e criadores, assumindo predominantemente a 

posição de não-lcitures e não-escritores. Trata-se, neste 

caso, de interagir com a es.crita apenas no âmbito 

perceptual e não no produtivo t, oons(XjÜcntemente, a 

maioria posi,,-iOlla-sc como excluída do uso da escrita e 

até da oralidade, seja pela projeção no futuro dos filhos, 

seja pela delegação da interlocução a representantes. 

Assim, foi possível identificar pelo menos três papéis 

sociais, naquele meio, os quais denominamos 

guardiiksescribus e jHJrta-voW$. Quem sãG'quais as 

caractt:risticas dos ocupantes desses espaços? Que 

poderes têm cada um delcs? Qucm os constitui e sustenta 

enquanto tais? 

1 .  Os gWlrtJWt5 da escrit.1 são os professores, a 

quem se delega a função de transmiti-la às 

glTaçOes sucessivas .. .  é uma função custodia!, de 

guarda/preservação de um bem culrural 

2. Os escribas são pessoas que sabem escrever, a 

quem se delega a ti.mção de grafar um texto pro

duzido oralmente por seu autor ... é uma função 

de prestação de serviço/utilitária ... a escrita 

como apoio no tempo (extensão da memória) e 

espaço (superação de distâncias físicas). 

3.  Os POf"Úl-I'O].eS são os detentores do poder "de 

fora", do poder do mundo civilizado/alfabetiza

do . . .  é uma função de oom inação (simbólica) . . .  a 

escrita como um símbolo - eirçunscrcvcndo a 

todos no cosmos social, onde cada um deve cir

cular em sua órbita específica, de tal modo a 

nunca se chocarem, e ... manter-se o eqlli1ihrio' 

Aonde tem professora, quem deve se apresentá é 

os professõ qui sabt: mais, né? Eu só simples

mente uma zeladora 

II. I. Cindi, 

Os porta-vozes ocupam o que nomeamO/i espaço 

de poder de uso da palavra. Tal posição diferenciada foi 

discriminante dos desempenhos cognitivos e 

lingtiísticos., em tarefas da pesquisa. Essas delimitações 

de espaçO/i de poder de uso da palavra, demonstrnrn que 

alfabetismo e analfabetismo não existem no vazio, mas 

adquirem inúmeras nuanças no concreto de indivíduos, 

no jogo de forças sociais cm que as representações dI: 

escrita se estruturam e sustentam, com todas as outras 

que se lhes associam. 

Considera�ões finais 
Providos da base empírica fornecida pela 

pesquisa relatada, podemos tecer algumas eonsidera

çõcs fmais sobre as nuanças que a mediação assimé

trica poderá assumir, se o professor tomar em consi

deração os diferentes tipos de representações e suas 

rcspcçtivas sociogêneses. Primeiramente, podemos 

esperar que scja relevante mediar um processo repre

sentacional do tipo vIIlgari:açiio da ciência, se 

tomannos o sistema alfabético de escrita como um 

objeto do universo reifieado. Isto porque, apesar de 

resultar de um longo processo histórico de constru

ção cultural da humanidade, aquele sistema, na for

ma em que hoje se encontra, aliado a tantos outros, 

como o de pontuação, as macroestruturas textuais e 

as microestruturas frasais, estilos e modelos, consti

tuem-se num sofisticado conjunto do qual o aprendiz 

deve apropriar-se, num processo escolarizado de 

aprendizagem. Para realiLilr esta mediação, o profes

sor deve possuir, além dos conhecimentos lingUísti

cos (dos sistemas referidos), também das curvas evo

lutivas da sua aquisição, tanto no nível psíquico 

como social. Em segundo lugar, se tomannos li escri

ta como objeto social que inscreve e circunscreve 

pessoas no tecido social. até mesmo estigmati7..an

do-as pelo seu não-saber, podemos considerar que 

estamos diante de uma representação do tipo imagi

nação cultural, li qual demarca identidades para os 

representantes, entre os analfabetos c os alfabetiza

dos, os sabidos e os burros, dentre outras. Nessa pers

pectiva, o professor deverá mediar os processos de 

reflexão e conscientização, da reconstrução de 

auto-estima, autoconfiança, dentre outras. Em tcr�ei-



ro lugar, considerando que a escrita assume papel 

social classificatório, estamos diante de uma repre

sentação do tipo eventos e estruturas sociais, pois os 

usos e funções sociais não estão acessíveis a todos, 

mas delegados a alguns, apenas. Nestc caso, aí está 

mais uma faceta do objcto, a demandar outra especi

ficidade na mediação, que seria a ocupação de "espa

ços de poder de uso da palavra", pelo uso argumenta

tivo de informações escritas em eventos reais dc co-

municação, na sala de aula, 

Com estas breves considcraçõcs pretendeu-se 

explicitar algumas contribuições das representações 

sociais para o exercício da mcdiação assimétrica, 

pelo professor, a partir do enfoque na sociogénese do 

objcto representado: sua origem e destino. 
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