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O artigo visa a analisar a auto-imagem de alfabetizandos jovens e adultos com base no discurso desses aprendizes.  O objetivo central do trabalho é examinar a forma como os educandos jovens e adultos relacionam a imagem que eles  têm de si à sua condição de aprendizes da escrita. Para tanto, adotamos a noção de face (imagem pública) de Goffman (1967, p.5), que a vê como “o valor social positivo, que uma pessoa reclama para si, é a imagem do self delineada em termos de atributos sociais aprovados”.  Em entrevistas aos sujeitos estudados focalizamos as avaliações que eles fazem acerca das suas experiências como alunos do Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos, bem como acerca das suas experiências anteriores como indivíduos não alfabetizados, a fim de observarmos em que medida os pesquisados relacionam o aprendizado da escrita a expectativas ligadas tanto à esfera da imagem que eles têm de si como da imagem que eles desejam para si.
O fato de vivermos em uma sociedade que supervaloriza a escrita, em detrimento da fala, leva os indivíduos que não se apropriaram das tecnologias da escrita a desenvolverem expectativas tanto em relação à imagem que eles têm de si enquanto pessoas não-alfabetizadas como em relação à imagem que lhes é atribuída pelos outros.   Sabemos que sociedades como a nossa tendem a avaliar os não-alfabetizados com base em estereótipos cuja institucionalização manifesta-se através de imagens negativas desses indivíduos veiculadas em contextos públicos como a mídia, por exemplo, que os levam a uma situação de baixa auto-estima (RATTO, 2003, p. 269).  Até mesmo em contextos como a sala de aula, em que se pressupõem relações respeitosas entre professores e alunos, são flagrados preconceitos subentendidos no discurso daqueles em relação a estes (KLEIMAN. 1995 apud KLEIMEN, 2002, p. 279).  
Nesse estudo assumimos a idéia de que a imagem que os indivíduos têm de si não resulta apenas das suas expectativas pessoais, mas incorpora também expectativas sociais mais amplas; sendo assim, a auto-imagem revela aspectos da identidade pessoal e social dos indivíduos.  Os dados da pesquisa foram coletados através de entrevistas (áudio-gravadas) a sete alfabetizandos adultos do Programa Brasil Alfabetizado de Recife, com base em perguntas cujos tópicos principais versavam sobre a importância da leitura e da escrita para a vida dos aprendizes,  sobre a forma como eles se sentiam antes de aprender a ler e escrever  e a forma como eles passam a se sentir após ingressarem no aprendizado da leitura e da escrita.  Foram realizadas também perguntas sobre a convivência dos entrevistados com pessoas que lêem e escrevem e sobre o modo como eles se comportam quando são solicitados a escrever o nome ou preencher um formulário em situações públicas, por exemplo. 
  Os dados analisados, qualitativamente, compreendem atos de linguagem cuja relação com a imagem dos entrevistados revela como eles se vêem antes e depois de ingressarem no aprendizado da escrita.


Considerações Teóricas

O estudo parte  da noção de interação de Goffman (1967).  Para esse autor, a interação é um jogo de ajustamento de expectativas partilhadas pelos interagentes.  A interação é assim um processo em que os interlocutores se sentem obrigados a preservar as suas próprias faces e as faces dos outros.  Sendo assim, a face é a imagem pública para a qual falantes e ouvintes reclamam aprovação.
Brown e Levinson (1987) retêm essa idéia de imagem pública em sua noção de face.  Segundo eles, há dois aspectos relacionados à face: face positiva e face negativa. A face positiva é depositária dos desejos dos indivíduos de serem aprovados, admirados e respeitados pelos outros e a face negativa é depositária dos desejos de liberdade de ação a que todos aspiram.   
 A preservação das faces está relacionada à cooperação e à solidariedade partilhadas entre falantes e ouvintes cujas relações são construídas em conversações face a face e resulta em um trabalho discursivo, mediado por estratégias de polidez positiva e negativa.  As estratégias de polidez positiva e negativa são, desse modo, mecanismos lingüístico-discursivos cuja função é assegurar que falantes e ouvintes sejam atendidos quanto ao desejo de admiração, aprovação e reconhecimento e quanto ao desejo de serem livres em suas ações, incluindo-se aí as suas ações sócio-discursivas.  
Como o trabalho das faces é um processo cooperativo e solidário, cada um dos participantes da interação verbal deve preservar a face do outro e a sua própria.  Desse modo, os processos de interação verbal engendram mecanismos lingüísticos e discursivos para a preservação recíproca das faces dos interagentes.
A polidez, positiva e negativa, não é em si um fenômeno da linguagem, mas sim uma  manifestação das diferentes culturas que se coloca à serviço das interações verbais. É nessa perspectiva que falamos em mecanismos lingüístico-discursivos cuja função é assegurar expectativas pessoais e sociais relacionadas às faces.
 Nesse estudo assumimos a idéia de que jovens e adultos em processo de alfabetização são movidos tanto por expectativas relacionadas à sua face positiva como por expectativas relacionadas à sua face negativa, tendo em vista que a nossa sociedade super-valoriza os grupos de indivíduos alfabetizados em detrimento dos grupos de indivíduos  não-alfabetizados (MARCUSCHI (2001).  Essa realidade afeta as faces dos não-alfabetizados e acarreta a insegurança destes quanto às suas relações com indivíduos que lêem e escrevem.  
  A noção de face de Brown e Levinson (1987) é importante para esse estudo por considerar necessidades pessoais e sociais dos indivíduos em interação social.   Do ponto de vista dos educandos jovens e adultos, em processo de alfabetização e letramento, a aprendizagem da escrita se relaciona com expectativas em relação à ampliação das suas relações sociais para além das práticas da oralidade, em busca das práticas de escrita da sociedade mais ampla.  Esse caminho para a apropriação da leitura e da escrita é cheio de expectativas, tanto para os alunos como para os alfabetizadores, pois ambos se colocam frente às suas próprias limitações e às suas possibilidades, em um processo de construção e reconstrução de suas identidades (KLEIMEN, 2002).  
A construção da identidade dos aprendizes jovens e Adultos é apagada mediante modelos globalizantes de letramento que visam a “filiação de jovens e adultos analfabetos a um outro grupo social, isto é, que visa a identificação desses alunos com os valores e crenças dos grupos que usam a escrita para fazer sentido da situação nas práticas cotidianas (KLEIMEN, 2002, p.  269-271).  Fora e dentro da escola a identidade dos não-alfabetizados é afetada  por estereótipos e preconceitos que atingem de forma deletéria as faces desses indivíduos.  
Nesse estudo, assumimos a idéia de que o conceito de face de Brown e Levinson (1987) pode ser colocado em uma interface com a noção de identidade (Dutra, 2003;  Paula, 2003; Santos, 2003; Kleimen 2002; Magalhães 2003), uma vez que a face, embora seja depositária de  expectativas pessoais, é social em sua essência.  É nesse sentido que podemos falar das identidades pessoal e social de alfabetizandos jovens e adultos cuja construção é permeada pelo desejo de aprovação e reconhecimento (face positiva) e pelo desejo de autonomia (face negativa) e é mediada por práticas sócio-discursivas da oralidade e da escrita.
Uma visão histórica de processos identitários mostra que o conceito de identidade emergiu no domínio dos estudos da linguagem como discurso, sobretudo, em uma perspectiva bakhtiniana da língua.  A construção das identidades discursivas em contexto de alfabetização e letramento  têm sido objeto de estudos cujas perspectivas de análise centram-se, sobretudo, em categorias como gênero, sexualidade, raça, idade e profissão.  
Kleimen (2002, 280-281) ao examinar o papel da interação para a construção de  identidades de gênero e de classe social, de alfabetizandos adultos, mostra como a construção identitária dá-se em conjunto com estratégias do discurso, sendo mediada pelas práticas discursivas da sala de aula.  Assim, a identidade é concebida por ela como:

“Um conjunto de elementos dinâmicos e múltiplos da realidade subjetiva e da realidade social, que são construídos na interação. A construção das identidades é constitutiva da realidade social das práticas discursivas, como a construção de relações sociais entre os falantes e a construção de sistemas de conhecimentos e crenças (ver Fairclough, 1992). As identidades são (re)criadas na interação  e por isso podemos dizer que a interação é também instrumento mediador dos processos de identificação dos sujeitos sociais envolvidos numa prática social.” . 

O fato de a interação social ser um jogo de ajustamento das expectativas dos interagentes pressupõe que os processos de construção identitária sejam condicionados, em grande parte, às expectativas das suas faces.  É nessa perspectiva que podemos dizer que o conceito de face está imbricado no conceito de identidade.
Magalhães (2003) mostra também como a construção identitária dos não-alfabetizados é mediada pelas interações sociais através das práticas sociais da escrita.  Para essa autora, a imagem que o não-alfabetizado tem de si, em relação ao grupo de alfabetizados, “é uma imagem marcada pela falta de auto-estima e pela insegurança”(p.23).   Esta insegurança advém da percepção de que “saber ler e escrever é ter acesso a uma espécie de «linguagem secreta» que confere não apenas segurança e auto-estima, mas, sobretudo, poder de argumentar e direito de ser ouvido” (MAGALHÃES, 1994 apud MAGHALHÃES, 2003:, p. 225).  
Do ponto de vista de Goffman (1967) e Brown e Levinson (1987), as percepções negativas que indivíduos têm de si revelam uma auto-imagem (face) ameaçada na esfera das suas expectativas pessoais, do seu desejo de ser admirado e respeitado pelos outros.  Mas a origem dessas expectativas não é apenas pessoal, uma vez que as faces se relacionam também com as expectativas sociais mais amplas geradas no nível das relações interpessoais.  Assim, as exigências das faces se expressam em processos interacionais e são condicionadas às especificidades de contextos sócio-culturais variados e multifacetados dos grupos a que pertencem os diferentes atores sociais.  Desse modo, a forma como os indivíduos se vêem resulta de suas expectativas pessoais e das expectativas cuja sociedade tem em relação a eles.   É nessa rede de interações, em que estão imersos os alfabetizandos adultos, que são construídas suas identidades, conjuntamente aos processos discursivos em que se revelam a face positiva e a face negativa desses indivíduos.  É nesse processo que são construídas as identidades sócio-discursivas tanto em instituições como a escola como em diferentes contextos da vida cotidiana. 

Análise das Entrevistas e Resultados

 A análise das entrevistas aos alfabetizandos adultos, com base na noção de face de Brown e Levinson (1987), demonstra que o discurso dos pesquisados reúne elementos de ambas as faces, positiva e negativa, e revela o modo como as faces se relacionam com a construção das identidades dos entrevistados.  A escrita, tópico principal da entrevista, é concebida por eles como um bem cuja aquisição contribui para a percepção de uma imagem favorável de si, para uma maior auto-confiança em relação às expectativas dos outros e à forma como os outros os vêem.  A escrita também é vista por eles como um meio de alcançar autonomia em relação a práticas sociais da vida privada e pública.
A partir das entrevistas analisadas percebemos indícios de que a necessidade desses adultos aprenderem a ler e escrever se relaciona à esfera da sua auto-imagem e à expectativa de construírem uma identidade cuja relação com as práticas de leitura e de escrita lhes assegure respeito e aprovação social, bem como autonomia.  Os sujeitos estudados reclamam autonomia sócio-discursiva e se queixam de se sentirem humilhados em situações nas quais por não saberem escrever uma carta ou preencher um formulário são obrigados a pedir ajuda a pessoas que lêem e escrevem.  O exemplo 1, a seguir,  mostra como um aluno entrevistado relaciona o aprendizado da escrita a uma imagem mais positiva de si:

Exemplo (1)Esse exemplo, e os demais ilustrados no estudo, apresentam excertos de entrevistas que foram transcritas com base no Sistema Mínimo de Notação para Transcrição do Material do NURC, elaborado por Luiz Antônio Marcuschi - UFPE, tendo em vista a necessidade de preservação de elementos próprios do discurso oral dos entrevistados. De acordo com esse sistema, o  uso de três pontos é observado na indicação de pausas de micro e média duração e  dois pontos na indicação do alongamento breve das vogais..
Entrevistado: M.V.S, encarregado de serviços gerais, 49 anos 

Entrevistadora: como é que o senhor se sente, hoje, aprendendo a ler e a escrever?
Entrevistado:  hoje eu me sinto melhor...pra mim eu dei um pulo na vida...hoje pra mim eu tô: muito... eu tô muito contente...porque: eu tô aprendendo a ler e a escrever...tô me realizando no que eu tinha desejo e tinha vontade... é isso que eu tenho hoje pra dizer...porque antes de eu saber eu não era como eu sou agora...hoje sou outro...agora sou outro...não sei ler direito ainda mas já conheço alguma coisa...quer dizer...eu já me saio(...)
Entrevistadora: o senhor disse que não é mais como era antes
Entrevistado: um:um 
Entrevistadora: como é que o senhor era antes?
Entrevistado: porque antes eu não sabia de nada né? e hoje eu sei...de alguma coisa...tô aprendendo ainda...mas já posso dizer que tô muito diferente do que eu era antes...muito melhor do que eu era antes
Entrevistadora: e o que é que isso muda em sua vida?
Entrevistadora: muda tudo ((silêncio))
 tudo o quê?
Entrevistado: muda tudo muda tudo tudo...muda tudo já sabe...muda tudo porque a pessoa que sabe ler e escrever é MUI:to diferente de quem não sabe NA:da ...porque tudo o que ele quer ele tem que perguntar às pessoa ou senão fica só de o/olhar de longe como é que aquelas pessoas faz...marcando qual é o lugar que ele vai...eu vou ali ali eu vou...aí...é muito diferente

De acordo com o exemplo 1, percebemos que o discurso de M.V.S é revelador de como a escrita interfere na auto-imagem à medida que atende a expectativas da face positiva naquilo que se refere ao desejo de reconhecimento e aprovação.  Podemos destacar algumas manifestações discursivas nas repostas do nosso entrevistado, as quais contrapõem a imagem que ele tinha de si antes do ingresso no aprendizado da escrita à imagem que passa a ter de si após esse ingresso.  Na resposta à pergunta ilustrada acima, por exemplo, ele se  auto-deprecia ao se referir à imagem que tinha de si no passado “antes eu não sabia de nada né?” (refere-se ao período antes da alfabetização),  para logo depois investir em uma auto-avaliação positiva quando se refere à imagem que têm de si após haver ingressado no aprendizado da escrita: “hoje eu sei de alguma coisa”,  “tô muito diferente do que eu era antes”, “tô muito melhor do que eu era antes”.   
Esses três enunciados incorporam auto-avaliações positivas, de forma gradativa, indo de uma avaliação modesta de si para  uma avaliação que explicita a satisfação com a sua auto-imagem.  Já  o enunciado “antes eu não sabia de nada”  é auto-depreciativo por conter uma auto-avaliação negativa voltada para a própria imagem do entrevistado, quando ele se reporta à sua vida antes do ingresso no Curso de Alfabetização.
A identificação com a auto-imagem positiva, segundo o próprio M.V.S, tornou-se possível quando ele se inseriu no mundo da escrita: (...) eu tô aprendendo a ler e a escrever...tô me realizando no que eu tinha desejo e tinha vontade(...).  Essa mudança da auto-depreciação para a auto-avaliação mais positiva de si mostra um movimento na auto-imagem do entrevistado rumo à construção de uma identidade que está de acordo com  expectativas e desejos pessoais deste, bem como com expectativas que a sociedade mais ampla tem em relação a ele.   Nesse sentido, a identidade sócio-discursiva não é apenas pessoal, mas é também social.  Constrói-se com base nas relações interpessoais cotidianas que os indivíduos de um mesmo grupo cultural partilham entre si, bem como com base nas relações que partilham com grupos culturais diferentes.  
Ao interagir com o outro que lê e escreve os não-alfabetizados entram em conflito quando são alvos de discriminação por parte dos interagentes. Reportando-se sobre interações com indivíduos alfabetizados, os entrevistados revelam ressentimentos e insegurança, que por vezes surgem em contextos nos quais eles são solicitados a usarem práticas de escrita institucionais como preencher formulários ou assinar documentos.  .A observação de outros excertos da entrevista à M.V.S ilustra o conflito a que, às vezes, estão expostos os não-alfabetizados conforme ilustra o exemplo 2:


	Exemplo (2):

Entrevistadora:  Qual é a importância da leitura e da escrita em sua vida ?
Entrevistado: (...) a leitura é muito importante pra tirar um documento...pra entrar num ambiente sem perguntar nada a ninguém(...)
Entrevistadora: Como é que o senhor se sente perguntando/pedindo a informação porque o senhor não sabe ler a informação escrita?
Entrevistado:  olhe, eu...me sinto: como é que se diz ? ((tosse)) ...sei lá eu me sinto mei rebaxado...sei lá um negócio assim(...)
Entrevistadora: tente...tente falar sobre esse seu sentimento
Entrevistado:  (...) ((referindo-se a pessoas que se negam a dar informações)) às vezes não quer ensinar...diz logo ao camarada ...ih! rapaz tu não sabe lê não? aí isso é: é muito ruim ...eu acho isso 
Entrevisdora: aí o que o senhor sente quando a pessoa diz “olha a placa aí você não sabe ler não? como é que o senhor se sente?”
Entrevistado:  eu me sinto homilhado eu me sinto homilhado...porque se uma pessoa perguntar alguma coisa a mim e eu souber eu não digo isso eu vou lá e ensino aquela pessoa...porque eu sei que ela não sabe

Esse exemplo explica, pelo menos em parte, o porquê de os entrevistados verem a escrita  como um bem cultural que  possibilita a ampliação das suas práticas discursivas para além da oralidade, bem como possibilita mudanças na imagem que eles têm de si e na imagem que os outros têm deles.  Os alfabetizandos pesquisados relacionam a escrita à aprovação social e o analfabetismo à humilhação a que suas faces estão expostas.  O sentimento de humilhação, de “perda da face” é denunciado por M.V.S quando ele diz “eu me sinto homilhado eu me sinto homilhado”.  
Mas não é apenas a auto-imagem que está em jogo quando alguém é humilhado pela sua condição de não alfabetizado, a própria autonomia dos indivíduos que ainda não se apropriaram da escrita é frontalmente ameaçada a cada vez que eles dependem de um outro que escreva e leia para si.  É a essa humilhação que M.F.S, uma aluna entrevistada por nós,  se refere, no exemplo abaixo, ao mostrar-se incomodada com a exposição da sua intimidade em situações em que ela depende de alguém que leia cartas pessoais que lhes foram destinadas por familiares ou amigos íntimos: 


EXEMPLO (3)
(Entrevista à M. F. S, serviços gerais, 48 anos)

Entrevistadora: mas éh: éh: éh:: o que é que incomoda  pedir aos outros? ((pergunta sobre o incômodo que a entrevistada manifesta ao pedir aos outros que leiam ou escrevam por ela))
Entrevistada:  dar o saber d’agente os outo né? 
Entrevistadora: como? 
Entrevistada: o saber d’gente... porque agente precisa de: de: numa carta né?  ler a carta... tá pedindo aos outo é muito ruim...porque aí vai os segredo d’agente...e todo mundo  fica sabendo né?


Conforme observamos, não é apenas a auto-imagem que emerge no discurso dos entrevistados.  A falta de  autonomia em relação às práticas de leitura e escrita, na visão destes, acarreta constrangimentos na esfera da sua privacidade e intimidade.  M.F.S, por exemplo, explicita o constrangimento sentido por ela por não poder preservar segredos na relação com alguém que certamente lhe confiou “segredos”.  A carta pessoal, lida nessas condições, perde, pelo menos em parte, a sua dimensão de uma prática social que media relações íntimas e privadas.  
No discurso de M.F.S evidencia-se a esfera da face negativa no que concerne à preservação da intimidade. Essa preservação durante a leitura de uma carta pessoal é uma condição necessária à prática desse gênero.  Para a entrevistada, há que se preservar “o saber da gente”, os segredos da gente”, entendendo assim que a carta pessoal, embora seja uma prática social, resguarda em si uma dimensão interpessoal a ser exercida na esfera provada através da relação entre o escrevente e o leitor Marcuschi (1999) mostra que o sentido de um texto é construído na inter-ação entre o escrevente e o seu leitor, com base em indícios de interatividade.  Dessa forma, a escrita é partilhada por um leitor determinado que é capaz de reconhecer e significar as marcas lingüísticas deixadas no texto pelo seu interlocutor (autor)..
Na esfera da vida pública as faces dos não-alfabetizados também são ameaçadas, pois é nesse contexto em que há muita demanda em relação à escrita formal como preencher formulários e assinar o nome em documentos, por exemplo.  Não menos constrangedor do que não saber ler a carta pessoal, na visão dos sujeitos pesquisados, é não saber assinar o próprio nome.  O mal estar sentido por alguém que não se apropriou da escrita é revelado também no discurso de M.F.S (exemplo 2) quando ele diz que “a leitura é muito importante pra tirar um documento”, “pra entrar num ambiente sem perguntar nada a ninguém”.   
Mas a necessidade de escrita não se reduz assim, ao domínio de atividades puramente práticas.  Para os entrevistados, escrever e ler é também uma questão de auto-imagem e autonomia.  Uma autonomia sócio-discursiva que, traduzida no discurso de M.V.S, possibilita a liberdade de ações cotidianas como entrar em um ambiente “sem perguntar nada a ninguém”.
 Do ponto de vista sócio-discursivo, perguntar é de fato um ato constrangedor quando aquele que pergunta se encontra em situações nas quais se sente humilhado, diminuído em relação ao seu interlocutor.  A auto-imagem é assim atingida diante desse sentimento de humilhação que ocorre, às vezes,  na relação entre não-alfabetizados e alfabetizados, sobretudo quando estes não levam as faces dos seus interlocutores em consideração.   
Às vezes, os entrevistados tentam mascarar esse sentimento de humilhação que um não- alfabetizado pode experimentar, pelo fato de não saber ler e escrever, atribuindo a aprendizagem da escrita a um esforço pessoal.  Aprender a ler e a escrever é visto assim como uma questão de vontade, de persistência e de luta própria, conforme observamos no discurso de A.L.S, outro aluno do Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos entrevistado por nós:

Exemlplo 4:

Entrevistado:  A.L.S, servente, 50 anos de idade

Entrevistadora:   Como é que você se sente aprendendo a ler e  escrever?
Entrevistado:  	é eu me sinto feliz né? porque: é muito importante né? na vida da pessoa aprender a ler e a escrever e...é importante na vida...e: tem coisas que acontece né? é bem do esforço das pessoas e tudo na vida vai vai pelo pelo esforço tá?  porque se não se esforçar nunca tem nada...e: se esforçar é dizer eu vou vencer...vou vencer e vencer mesmo né?  baixar a cabeça né? porque a vida (initeligível) é um sufoco sabe?   eu acho que a pessoa quando ele aprende a ler e escrever  ele fica mais contente com a vida sabe? fica mais contente com a vida...mas não é porque:  não é porque não sabe ler e escrever que vai esquecer da vida certo? porque a vida continua e se ele não ler...sabe/ um dia dez anos vinte anos ele aprende ta? é no esforço  de:de: cada um né? se cada um tiver o esforço se esforçar vence entende? e a vida é essa eu acho que/ entendeu? Eu acho que:: entendeu? Agente/ cada um se ligue sabe? porque se eu não sei e outro sabe então vamos ensinar aquele que não sabe certo? se eu sei alguma coisa eu tenho que ensinar aquele que não sabe...né? ele ajudando o outro...porque se não for assim o país não vai pra frente né?

No exemplo analisado, verificamos que os enunciados “é bem do esforço das pessoas e tudo na vida vai pelo esforço tá?” “porque se não se esforçar nunca tem nada...e: se esforçar é dizer eu vou vencer...vou vencer e vencer mesmo né?”  escondem um sentimento de humilhação por não se poder ascender socialmente e economicamente à margem da escrita. A explicitação desse sentimento é percebido no enunciado “baixar a cabeça né?”    “porque a vida é um sufoco sabe”?.  Dessa forma, a escrita é relacionada pelo entrevistado a uma forma de ascensão que depende de esforço pessoal, bem como de um estado de auto-humilhação, de entrega da própria face que consiste em “baixar a cabeça”.
A escrita, para A.L.S, à semelhança do que observamos para M.V.S, traz um sentimento de realização pessoal resultante de uma imagem mais positiva de si que se traduz por um contentamento como podemos observar em  “eu acho que a pessoa quando ele aprende a ler e escrever  ele fica mais contente com a vida sabe?
Novamente, como forma de mascarar o sentimento de auto-humilhação a que pode está submetido um indivíduo ainda não-alfabetizado, A.L.S atribui à vida um peso superior à escrita em ”...mas não é porque:  não é porque não sabe ler e escrever que vai esquecer a vida certo? porque a vida continua e se ele não ler...sabe/ um dia dez anos vinte anos ele aprende tá? 
Conforme observamos, o discurso desse entrevistado, por um lado, relaciona o aprendizado da escrita a uma imagem  positiva de si e, por outro lado, como forma de proteger a sua própria face  atenua a importância dada à escrita , deslocando-a para a própria vida que, segundo ele,” continua”.  A escrita passa assim a ser um projeto de vida que pode ser alcançado “um dia”, com base em esforço pessoal e em uma relação de cumplicidade com os outros que sabem ler e escrever como observamos nesse trecho  do discurso de A.L.S: “porque se eu não sei e  o outro sabe então vamos ensinar aquele que não sabe certo? Se eu sei alguma coisa eu tenho que ensinar aquele que não sabe...né?”. 
No nível implícito o discurso de A.L.S. mostra uma expectativa em relação aos indivíduos que sabem ler e escrever quando o entrevistado atribui a estes o dever de ensinar aos que não o fazem.  Na afirmação “se eu sei alguma coisa eu tenho que ensinar aquele que não sabe” embora não explicite uma referência aos sujeitos alfabetizados deixa perceber nas entrelinhas que é destes que A.L.S está falando.
A escrita é, portanto, um bem social a ser partilhado por todos, segundo os alfabetizandos da nossa pesquisa.  Essa visão mostra que há um olhar próprio dos aprendizes em relação aos alfabetizados porque são estes que deverão ensinar “aquele que não sabe”.   Nesse sentido, a identidade sócio-discursiva dos pesquisados  é marcada pela “falta” de um saber ler e escrever que se faz “presente” na identidade daqueles que lêem e escrevem.  Por isso, o discurso dos sujeitos entrevistados remete, talvez, sempre à sua relação com os alfabetizados.  Uma relação permeada por expectativas que se traduzem no desejo de reconhecimento e respeito por parte dos aprendizes, bem como na idéia de que a interação com o outro é muito importante para o processo de aprendizagem da escrita,  segundo podemos rever nesse trecho do discurso de M.V.S:  “se uma pessoa perguntar alguma coisa a mim e eu souber eu não digo isso eu vou lá e ensino aquela pessoa...porque eu sei que ela não sabe.
Como vemos noções como face e auto-imagem, cujos sentidos se equivalem nesse estudo, quando usados no âmbito da alfabetização e letramento, particularmente no âmbito da alfabetização de jovens e adultos, contribuem para revelar a identidade sócio-discursiva dos aprendizes.
A noção de identidade é dinâmica, pois implica mudanças na forma como os indivíduos vêem a si e na forma como eles se relacionam com os outros.  A construção da identidade dos alfabetizandos jovens e adultos analisada à luz do próprio discurso desses atores sociais revela que além da necessidade instrumental de práticas cotidianas de leitura e escrita há também necessidades pessoais e sociais reclamadas pelos entrevistados. 
 É conhecendo essa identidade que os diferentes atores sociais envolvidos no ensino da leitura e da escrita, particularmente na Alfabetização de Jovens e Adultos, terão maiores condições de atenderem às demandas dos aprendizes em relação às práticas de leitura e escrita que permeiam as suas relações interpessoais e sociais mais amplas. 


À Guisa de Conclusão
  
A forma como alfabetizandos jovens e adultos vêem a si  assume um papel importante no processo do ensino e aprendizagem da escrita.  A inserção desses aprendizes em práticas de leitura e escrita que lhes assegurem autonomia é vital para que eles alcancem suas expectativas pessoais e sociais, bem como ampliem suas relações interpessoais sem a ingerência de terceiros como um escriba, por exemplo.
Ao longo do estudo, procuramos mostrar como o conceito de imagem está de certa forma imbricado no conceito de identidade e, em se tratando de questões relativas à alfabetização de jovens e adultos,  é importante considerar as avaliações que os próprios educandos fazem da sua relação com o aprendizado da leitura e da escrita.
A forma como os aprendizes vêem a si e como eles se sentem no processo do aprendizado da escrita depende, em grande parte, de como lhes é dada a oportunidade de se verem e de se sentirem como sujeitos capazes de aprender a ler e escrever.  Uma auto-imagem positiva dos alunos é condição para um processo de ensino e aprendizagem de leitura e escrita que assuma a identidade dos educandos.
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