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1. Introdução

O objetivo deste trabalho é relatar os resultados de nossa pesquisa que vem sendo desenvolvida no Mestrado e que investigou o que foi proporcionado em termos de experiências sociais, culturais e pessoais a partir do processo de aquisição da linguagem escrita, na perspectiva de alunos adultos. 
Ao tocarmos na questão da alfabetização de adultos devemos ter clara a relação entre esta e a possibilidade de novas experiências sociais, culturais e pessoais, uma vez que o domínio dos códigos lingüísticos potencializa os sujeitos no engajamento de diferentes atividades da esfera social, permitindo acesso e produção de novos conhecimentos, assim como o desenvolvimento da potencialidade individual.
Para orientar a realização da investigação contamos com o referencial teórico concernente a Paulo Freire e autores a eles relacionados, como Henry Giroux e Ramón Flecha.
Para FREIRE (1981), o ensino da leitura e da escrita não pode ser a repetição mecânica das famílias silábicas, nem a memorização de uma palavra alienada, mas sim “a difícil aprendizagem de nomear o mundo” (p.39). Nesse sentido, aprender a ler e escrever envolve reflexão e ação sobre a realidade na qual os sujeitos encontram-se inseridos.
Sendo assim, a alfabetização em Freire não é meramente uma habilidade técnica. A alfabetização é compreendida como um projeto político no qual homens e mulheres afirmam seu direito e sua responsabilidade não apenas de ler, compreender e transformar suas experiências pessoais, mas também de reconstruir sua relação com a sociedade mais ampla. Neste sentido, a alfabetização é fundamental para erguer agressivamente a voz de cada um como parte de um projeto mais amplo de possibilidade individual e social (GIROUX, 1990).
Para FLECHA (1997), autor de influência freireana, as situações de poder no interior da sociedade criam muros antidialógicos, que impedem ou limitam a interação entre os homens. 
Os muros antidialógicos classificam-se em três tipos e estão intimamente interligados: sociais: referem-se à impossibilidade de ter intercâmbios com outros inúmeros ambientes de atuação presentes na sociedade; culturais: dizem respeito à desqualificação da população que é tida como incapaz de comunicar-se com os saberes dominantes, esse tipo de muro antidialógico impede que a pessoa tenha acesso aos conhecimentos produzidos socialmente e pessoais: que se relaciona a um processo de auto-exclusão, pois deriva da incorporação pessoal dos dois tipos de muros anteriores (ibidem, p.24). 
Acreditamos que o analfabetismo é um muro antidialógico que envolve esses três tipos acima descritos. A superação da condição de não alfabetizado, pode romper com esses muros e possibilitar novas experiências. São essas novas experiências que buscamos estudar em nosso trabalho.

2. Percurso Metodológico

Realizamos a pesquisa a partir de um tratamento metodológico pautado na abordagem qualitativa, dessa forma, os dados foram predominantemente baseados em entrevistas semi-estruturadas realizadas junto aos ex-participantes de uma sala de alfabetização de adultos. Acreditamos que a metodologia selecionada é concernente ao referencial adotado uma vez que privilegia a voz dos educandos, único meio pelo qual eles dão sentido à própria experiência no mundo (MACEDO, 1990, p.100).
Os participantes fizeram parte, em 2003, do programa de alfabetização, Brasil Alfabetizado e até o momento da realização da entrevista encontravam-se freqüentando as salas de aula de Educação de Jovens e Adultos – EJA.
De posse dos dados coletados, realizamos a análise do conteúdo à luz do referencial teórico, buscando contemplar nossa questão de pesquisa. Conforme afirma FLECHA (1999), o educando adulto possui uma história pessoal, desenvolvida em contextos específicos e que por sua vez influencia na maneira de que o mesmo apreende e interpreta o mundo. Dessa forma, em nossa análise dos dados procuramos preservar a especificidade de cada educando, uma vez que dimensões diferentes poderiam ser acerca do processo de alfabetização e o que o mesmo pode proporcionar em termos de experiências sociais, culturais e pessoais.
Contudo, considerando-se o limite deste trabalho, apresentaremos na análise dos dados apenas alguns aspectos das falas dos educandos entrevistados que mais se aproximam da contemplação do objetivo de nossa proposta.

3. Análise dos dados

Mesmo estando no início do processo de aprendizagem da linguagem escrita, os adultos alfabetizandos revelam que novas experiências sociais, culturais e pessoais podem ser proporcionadas, demonstrando assim que o uso da leitura e da escrita vai além das habilidades funcionais, essas por sua vez, são importantes, já que parecem ser as principais responsáveis por alguns mecanismos de exclusão sofridos pelos adultos não alfabetizados.
Ah, melhorou muita coisa, porque de primeiro eu nem sabia fazer o meu nome... Antes eu tinha que ir em qualquer lugar, num banco mesmo, quando fosse pra mim assinar lá, eu deixava o dedão, que eu não conseguia fazer o meu nome. Agora o meu nome eu faço bem em qualquer lugar... Quando eu ia ao banco assim receber, eu mandava o rapaz assinar pra mim... só que não podia ... (Vani, 56 anos).

Como podemos verificar, esse excerto demonstra que mesmo o aprendizado da escrita do próprio nome, algo considerado funcional para os pertencentes da sociedade letrada, configura-se como uma conquista para o adulto não alfabetizado, uma vez que permite – ainda que minimamente – a quebra de muros antidialógicos sociais.
Hoje eu ainda não estou, legalmente, 100%. Mas eu me sinto bem melhor agora, bem melhor, pra entrar e sair em qualquer lugar (Oswaldo, 61 anos).

Não obstante, o rompimento dos muros antidialógicos sociais, e consequentemente, a maior participação do adulto alfabetizando nesse âmbito, vai muito além da escrita do próprio nome, já que a sociedade discriminatória e exigente cobra muito mais dos indivíduos que aspiram dela fazerem parte:
(...) toda vez que eu ia retirar o Seguro Desemprego, eu assinava. A última vez, eu perguntei pra ela senão precisava assinar a folhinha aí ela falou: “Não assina não, que você não conta se assina ou não”. Aí eu falei: “não, me dá a folhinha”. A gente quase brigou lá dentro... E ela não queria deixar. Nós brigamos, todo mundo lá olhando, aí que eu acabei colocando o dedão. (Osmar, 26 anos).

As experiências sociais, ainda que limitadas pelo início do processo de alfabetização, parecem-nos serem também dificultadas, ou mesmo impedidas de se realizarem pela própria sociedade. 
Poderíamos pensar, em um primeiro momento, que o rompimento dos muros antidialógicos culturais não apareceriam nas falas dos sujeitos entrevistados, porém, os educandos revelam, ao longo das entrevistas, que novas experiências culturais são permitidas, mesmo na fase inicial da aprendizagem da linguagem escrita, como podemos verificar nos excertos abaixo:
(...) antes eu nem olhava para elas [letras], eu não entendia nada, mas agora eu tiro até livro da biblioteca e começo a ler, assim meio devagarzinho, juntando as letras, mas eu entendo. (...) eu pego um caderno, um livro aí, por aí em qualquer lugar que eu acho [aponta para o quintal onde se encontram alguns materiais escritos que acha durante o seu trabalho], eu já sei o que está escrito nele, já sei tudo o que é lá fora... Qualquer coisa, eu já falo umas coisinhas, não sei tudo, mas devagar eu chego lá... (Oswaldo, 61 anos).
Você pega o jornal e não sabe o que é... e tanta coisa que tem no jornal. Você às vezes pega e não sabe o que é, então se pelo menos conseguir aprender, então é gostoso, você pegar um jornal, pegar uma revista e começar a ler... (Carlos, 58 anos).

Como afirma FLECHA (1997), os muros antidialógicos sociais, culturais e pessoais são extremamente relacionados. Dessa forma, a ruptura dos muros sociais e culturais pode significar a transposição dos muros antidialógicos pessoais, contribuindo assim, para a valorização da auto-estima do educando. 
Os muros antidialógicos sociais são os mais negativos, pois são resultados da exclusão social e cultural, assim como da introjeção do discurso opressor:
É igual os outros falam: “Se você quiser ser uma coisa melhor, você tem que ter estudo”. Sem estudo a gente não é nada (Eliza, 32 anos).
Eu sempre falei que a pessoa sem estudo era bom que não vivesse no mundo, eu sempre falei isso... É uma coisa muito difícil, você é muito assim, parece que ninguém te vê. Quando a pessoa tem estudo é outra coisa... A pessoa que não tem estudo ninguém vê ele não... (Carmem, 55 anos).

Vejamos as falas dos educandos que podem ser entendidas como tentativas de rompimento dos muros antidialógicos pessoais, e consequentemente, revelam novas experiências pessoais proporcionadas pela aquisição da linguagem escrita:
Pra mim ficou gravado demais, pra mim foi uma bênção do céu, estou me sentindo realizado... É até outra coisa, muito diferente você saber ler... É que a pessoa parece que ela sente assim, diferente. Sabe o que é a pessoa que parece que sai do inferno e entra no céu e sente outra coisa melhor (Oswaldo, 61 anos).
(...) a única coisa que mudou é que a gente começou a aprender... Eu já sinto diferença, sinto que eu estou começando a aprender... (Carlos, 58 anos).

Verificamos nesses excertos que o aprendizado da linguagem escrita é capaz de provocar mudanças na percepção que o adulto alfabetizando possui acerca de si mesmo, essas alterações podem ser classificadas como positivas, já que são elas que contribuem para a sua própria valorização.
Quando educando adulto inicia novas experiências sociais, culturais e pessoais outras mais podem ser projetadas, possibilitando assim que o alfabetizando atue mais ativamente em seu contexto imediato e amplie a interlocução com a sociedade mais ampla.

3. Resultados

A análise das entrevistas revelou que a aquisição da linguagem escrita tem possibilitado inúmeras ações dos sujeitos envolvidos no processo de alfabetização. Essas ações podem ser classificadas em tentativas de rompimento dos muros antidialógicos descritos por FLECHA (1997).
Como relatado em nossa metodologia de pesquisa, realizamos as entrevistas com os adultos ainda na fase inicial do processo de alfabetização, isso revelou que a leitura e a escrita ainda não têm sido usadas apenas, em seus aspectos mais funcionais, como a escrita do próprio nome e a leitura de placas nas ruas, supermercados, restaurantes, ônibus etc. Contudo acreditamos que com o andamento do processo de aprendizagem e com o desenvolvimento de uma melhor compreensão da língua escrita, novas práticas de letramento passarão a fazer parte do universo dos educandos.
Mesmo em seus usos mais funcionais, a leitura e a escrita têm permitido que os adultos ampliem seu ambiente de atuação e caminhem para uma mudança de concepção acerca de si mesmos, rompendo com os muros sociais, culturais e pessoais, possibilitando, assim, novas experiências. Contudo alertamos para a necessidade da união entre a leitura do mundo e a leitura da palavra, assim como propunha Paulo Freire.
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