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RESUMO 

 

 

O presente trabalho apresenta uma análise de um relato de experiência vivenciada em sala de 

aula da Educação de Jovens e Adultos, suas implicações teóricas e pedagógicas, no que refere 

ao ensino de leitura numa perspectiva de inclusão social. Insere-se no quadro da pesquisa de 

abordagem qualitativa, do tipo etnográfico, pesquisa-ação, focada na descrição e análise das 

práticas de letramento de uma sala de aula de 1º ciclo inicial e final da EJA, na rede pública 

de Campina Grande-PB, em 2012. Para tanto, foram utilizados os seguintes instrumentos de 

coleta de dados: observação participante; entrevistas gravadas; questionários e participações 

em ações educativas sistematizadas em sala de aula. Como referencial teórico, utilizou-se a 

abordagem sócio-interacionista e discursiva, proposta por pesquisadores como Rojo (2009), 

Kleiman (1999, 2004), Bronckart (1999) e Marcuschi (2000). Ainda foram acrescidas as 

orientações teórico-metodológicas de André (2008), Bortoni-Ricardo (2011), Mattos & Castro 

(2011), com vistas ao entendimento da dinâmica de sala de aula na EJA, atreladas ao uso e 

funções das práticas de leitura por parte dos participantes desta investigação. Buscou-se, num 

trabalho com revistas, disponibilizar ao aluno da EJA ações didáticas que o estimulassem 

como leitor/trabalhador que concebe a leitura numa perspectiva de entender o sentido do 

texto, indo além do processo de decodificação. Um esforço para a formação de um leitor 

proficiente, com aprendizagem continuada ao longo de sua vida. Nesse sentido, a sala de aula 

investigada apontou para a satisfação dos alunos no atendimento às suas necessidades leitoras, 

tanto na vida escolar quanto na vida cotidiana, em que os gêneros textuais figuram como 

práticas sociais.  

 

Palavras-chave: Práticas de letramento. Leitura. Revista. EJA. Etnografia. Formação do 

professor. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper presents an experience analysis of the classroom Education for Youth and Adults, 

theoretical and pedagogical implications, in terms of teaching reading in an inclusive society. 

The research perspective qualitative, ethnographic, fits into the framework of whose focus 

was given as tripod amid investigate, describe and analyze the literacy practices of a 

classroom of 1st cycle start and end of the EJA, in public of Campina Grande, in 2012. For 

this, we used the following tools for data collection: participant observation, interviews 

recorded; quizzes, and participation in systematic educational actions in the classroom. The 

theoretical framework we used to approach social interaction and discourse. Theoretical 

universe that moves by contributions from researchers such as Rojo (2009), Kleiman (1999, 

2004), Bronckart (1999), Marcuschi (2000). Also added were the theoretical and 

methodological André (2008), Bortoni - Ricardo (2011), Mattos & Castro (2011), in favor of 

a reflection of the dynamics of the classroom in EJA, linked to the use and functions of 

practices readings from the participants of this research. Sought to work with a magazine, 

available to student EJA didactic actions that stimulate as reader/worker who conceives 

reading perspective to understand the meaning of the text, going beyond the decoding process. 

An effort to the formation of a proficient reader, with continued learning throughout his life. 

In this sense, the classroom investigated pointed to the satisfaction of the students in meeting 

their needs readers both in school life and in everyday life, in which the genres listed as social 

practices. 

 

Keywords: Literacy practices. Reading. Magazine. EJA. Ethnography. Teacher training. 
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INTRODUÇÃO 

 

Num cenário de elevados índices de alunos não escolarizados, vale destacar a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), constituída de diferentes atores sociais que, ao longo de 

suas vidas, registram uma história de insucesso escolar. Por outro lado, a própria história da 

EJA tem se constituído numa modalidade educativa que tem respondido secundariamente às 

expectativas e às necessidades da clientela para a qual ela se destina, o que é motivado pela 

insuficiência do acesso e pela inadequação de propostas curriculares existentes, que traduzem 

uma concepção segmentada e reducionista do conhecimento. 

Ao mesmo tempo, continua a controvérsia no que tange à problemática do ensino da 

língua materna no país, e na envergadura dessas discussões se observa que o ensino da leitura 

tem se constituído motivo de preocupação na prática de sala de aula na educação básica, 

quando não encara o fato de que este ensino não vem garantindo a formação de leitores com 

habilidades e competências para usar a leitura nos diferentes contextos sociais. 

  O estudo apresentado é uma análise da prática escolar de uma sala de aula de I ciclo 

inicial e final, inserida no 1º segmento do Programa Especial de Educação de Jovens e 

Adultos (PREEJA), na rede pública municipal de Campina Grande-PB, em torno da leitura 

mediada com o uso de revistas (Veja, Cláudia, Atrevida, Guia Astral, Ana Maria, Viva etc.). 

Para refletir sobre a prática de leitura na turma em foco, fundamentamo-nos na 

abordagem sócio-interacionista e discursiva. Proposta por pesquisadores como Rojo (2009a; 

2009b), Kleiman (1999; 2004), Bronckart (1999), Orlandi (1998), Geraldi (1984; 1996; 2011; 

2013); Freire (1982; 1994; 2011); Marcuschi (2000a; 2000b; 2002; 2008), acrescidas ainda 

por André (2008), Bortoni-Ricardo (2011), Mattos & Castro (2011) e estudos realizados nesse 

campo de investigação por Macário & Nóbrega (2010) e Macário (2011), compreendendo os 

participantes da pesquisa em diferentes contextos sociais, os quais, motivados pela exigência 

da cultura letrada, procuraram a escola noturna para aprender a ler. 

Tal investigação sobre a prática de leitura na EJA versa ainda, paralelamente, sobre as 

discussões teórico-metodológicas fomentadas em disciplinas cursadas na grade curricular do 

curso de Pós-Graduação em Formação de Professores, da Universidade Estadual da Paraíba, 

Campus I, situado em Campina Grande-PB. 

Entendemos que pensar a prática de leitura na sala de aula da EJA nos remete a refletir 

acerca do trabalho docente, do perfil dos alunos, dos aspectos motivacionais que resultaram 

nessa busca pela escolarização, bem como sobre as ações pedagógicas atreladas às exigências 

da sociedade contemporânea, em que se faz necessário ressignificar o ensino da língua 
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materna, sob o foco da leitura nos diversos usos e função social, em diferentes contextos 

socioculturais. 

Constatamos que quando nos reportamos ao ensino da leitura, geralmente, são 

relatadas muitas práticas escolares, em conformidade com a concepção de língua como 

sistema abstrato de regras, com propostas de atividades dissociadas de situações 

sociocomunicativas entre os interlocutores em diferentes contextos sociais (GERALDI, 2011). 

Frente a esse problema recorrente, nosso estudo defende a ideia de que tais práticas são 

também vivenciadas em diversas situações em que se toma a língua como atividade de 

interação entre dois ou mais interlocutores. 

Geraldi (2013, p.28) nos adverte para o fato de que ―a língua, enquanto produto desta 

história presente, vem marcada pelos seus usos e pelos espaços sociais destes usos‖. Assim, 

defende o ensino da língua não como produto pronto e acabado, mas, sobretudo, como 

produto histórico inacabado, em processo de construção interlocutiva nas diferentes instâncias 

sociais de uma dada formação social. 

Sabemos que o acesso às diferentes práticas de usos sociais da leitura e, 

consequentemente, da escrita não ocorrem unicamente na escola, tida como espaço relevante 

das agências de letramento. O aluno inserido na educação básica, em foco na EJA, já participa 

dos usos sociais da leitura/escrita, antes mesmo de sua inserção na instituição escolar. Dada 

essa realidade, a escola não pode desconsiderar esse uso social da leitura no cotidiano do 

aluno e, considerando o ensino em processo de alfabetização/letramento, em turmas de 

alfabetização na EJA, entendemos ser mais produtivo levar em consideração uma prática de 

sala de aula na qual o currículo venha a atender as especificidades dessa demanda escolar, 

levando em consideração os aspectos motivacionais que derivaram na busca à escola. 

Nesse estudo, situamos a concepção de leitura como uma atividade de produção de 

sentido, com foco na interação autor-texto-leitor, como resultado da interação texto-sujeitos, 

ação interativa de produção de sentido (KOCH & ELIAS, 2009), considerando o nível de 

expectativas por parte dos participantes da pesquisa, quanto à motivação destes em procurar a 

escola para estudar e, primeiramente, para aprender a ler. 

Obviamente, as discussões aqui suscitadas buscam compreender as práticas de leitura 

na EJA numa perspectiva concernente ao contexto que é apresentado por Pinto (2003, p. 100): 

 

O analfabeto adulto atual, ao qual nos dirigimos, vive numa sociedade 

letrada e por isso suas exigências culturais implícitas são as da linguagem 

alfabética, que é a de seu meio. Basta, portanto, retirá-lo das condições 

inferiores de existência em que vive e fazê-lo compreender sua realidade 
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para que imediatamente incorpore o saber letrado como elemento natural da 

consciência crítica que começa a produzir para si.  

 

Freire (2011), em sua obra intitulada ―Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à 

prática educativa‖, no que concerne ao fato de que ensinar exige reflexão crítica sobre a 

prática, remete-nos para a necessidade da formação permanente do professor. Tal discussão 

freireana motivou-nos a observar a realidade de sala de aula, analisando-a não como um 

produto pronto, acabado, tampouco como uma prática cristalizada, mas passível ao diálogo. 

 

Por que estudar leitura na Educação de Jovens e Adultos? 

Razões da pesquisa, objetivos e pressupostos teóricos e metodológicos 

 

Este estudo tem como foco a leitura, considerando os dados coletados pelos sujeitos 

sociais durante a realização da pesquisa na docência no ensino fundamental I, séries iniciais 

na EJA. Entendemos que o acesso aos bens produzidos historicamente implica a busca de 

novos saberes, novas informações, novos valores e ainda novas atitudes frente aos textos lidos 

e produzidos socialmente. 

 Sabemos que as exigências destinadas à escola caminham para a formação do leitor 

com vistas a atender às necessidades básicas do mundo competitivo e cada vez mais 

excludente. Tais exigências à escola tornam-se complexas, dado o problema recorrente da 

formação inicial do docente: inadequada para o desafio de garantir um ensino da língua 

materna, em que o aluno adquira a competência leitora. 

 Buscamos o sentido do ensino de leitura na reflexão sobre a prática docente na EJA, 

para uma demanda social constituída por pessoas que não tiveram acesso, por algum motivo, 

ao ensino regular na idade adequada, conforme a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN 9.394/96), em seu Art. 37º, que determina que ―A educação de jovens e 

adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria‖. 

 Entendemos que a LDB/96 reitera um direito que a Constituição Federal do Brasil, de 

1988, já estabelecera em seu Capítulo III, intitulado ―Da Educação, da Cultura e do 

Desporto‖. Na Seção I, ―Da Educação‖, o referido documento, no Art. 205, estabelece que 

 

[...] a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
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qualificação para o trabalho (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL, 1988, Art.. 205). 

 

Enfatizamos que a busca da configuração dos sujeitos da escola tem se tornado uma 

preocupação entre os pesquisadores que procuram entender o contexto histórico e cultural dos 

estudantes da EJA, que apresentam história de exclusão social e desigualdade 

socioeconômica. Partindo-se dessa proposição, podemos salientar que, ao pensar a educação 

como direito, necessariamente, estamos falando de uma educação que respeite a pluralidade 

cultural daqueles atores escolares que estão inseridos em tais contextos educativos.  Rodrigues 

(2009) refere-se a uma demanda escolar culturalmente híbrida, em que o professor deve estar 

ciente de que sua prática é compartilhada por todos, sujeitos heterogêneos e complexos, 

evitando-se atitudes preconceituosas para com aquele aluno que procura a escola, mesmo 

tardiamente.  Assim, pensando nessas especificidades desses atores sociais, faz-se necessária 

uma visão de educação dialógica e também multicultural. 

Para entender tal contexto cultural, cabe-nos recorrer ao conceito de sujeito-híbrido, 

desenvolvido por Rodrigues (2009), a partir da teoria do habitus de Pierre Bourdieu: 

 
[...] poderemos chamar sujeitos complexos ou híbridos aqueles que se 

colocam como aptos para conviver num mundo interligado por valores 

simbólicos, que são compartilhados por todos e mediados por redes 

globalizadas. [...] A relevância deste fenômeno nos permite destacar a 

urgência de uma reflexão maior acerca da formação dos habitus 

modeladores de condutas e identidades sociais e culturalmente diversas, pois 

imaginamos que é pelo exame crítico dos atos dos sujeitos que revelaremos 

o elemento híbrido como característico desse momento de nossas vidas. Ele 

prova que há no espaço social uma movência de sentidos e identidades que 

forjam, formam sujeitos, dotando-os da capacidade de transitar por campos e 

habitus variados. [...] Nesta perspectiva, chamamos ‗sujeito-híbrido‘ tanto o 

ser representado nos discursos como personagens de produções textuais e 

midiáticas quanto o autor/escritor de manuscritos da atualidade. Significação 

que nos permite enxergar a importância da elaboração de um projeto de 

criação de uma linguística da prática, a qual se forma em meio à 

transformação do cenário sociocultural em que vivemos, onde os agentes [...] 

transitam e convivem mediados por trocas de habitus que respeitam a 

economia dos bens simbólicos e que, somados, ampliam as possibilidades de 

interação entre os envolvidos neste intercâmbio linguageiro e propiciador de 

ganhos múltiplos (RODRIGUES, 2009, p. 2428-2429. Grifo do autor).  

 

Vê-se, assim, que a ação dialógica da educação vem assinalar o papel da formação 

continuada no que tange à questão intercultural, vinculada à história do insucesso escolar dos 

sujeitos sociais que compunha a modalidade de ensino de jovens e adultos, como pensa 

Araújo (2005) e Araújo & Santos (2012), sob a ótica freireana. Destacamos que tal formação 

continuada perpassa pela reformulação do currículo. 
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Diante disso, cabe ressaltar Di Pierro, Joia & Ribeiro (2001), os quais salientam que, 

no momento de organizar um currículo da educação básica, para EJA, logo é observado o 

jargão pedagógico nacional ―conhecimentos historicamente acumulados‖. Tal concepção de 

cunho popular é criticada por esses pesquisadores, por entenderem quando o universo 

sociocultural dos estudantes foi interpretado pelos educadores nos limites estritos da 

experiência cotidiana, das demandas materiais ou políticas imediatas.  Nessa perspectiva, 

pontuam que o desafio da educação é olhar para um currículo que incorpore certos desafios 

éticos, políticos e também a vida contemporânea, no que concerne à questão da diversidade 

étnica, racial e multicultural, incluindo ainda questões acerca do meio ambiente e qualidade 

de vida, relações de gênero e direitos da mulher (DI PIERRO, JOIA & RIBEIRO, 2001). 

Concordamos com tais argumentos, e destacamos que o trabalho educativo na sala de 

aula, especificamente na modalidade de ensino da EJA, é momento crucial para levar em 

consideração o diálogo entre as culturas, considerando que, na sala de aula, há diferentes 

estudantes, com distintas expectativas e histórias de vida. Para assegurar o direito à educação 

para todos, deve-se considerar que 

 

[...] a educação intercultural como uma ação educativa e prática pedagógica 

leva em consideração a pluralidade cultural dos sujeitos sociais. Neste 

sentido, preocupa-se com questões relativas à coexistência entre diferentes 

culturas, e relaciona-se a uma pedagogia do encontro; do encontro entre a 

diversidade cultural. Ela reflete sobre o encontro/confronto, ou 

conflito/acolhimento, que são elementos importantes para se fazer uma 

leitura da interculturalidade na constituição da sociedade brasileira 

(ARAÚJO & SANTOS, 2012, p. 220). 

 

Dada a aplicabilidade da LDBEN (9394/96), revisitamos a nossa história na docência, 

com foco na EJA, e constatamos que tal percurso profissional é configurado de experiências 

escolares resultantes de paradigmas curriculares impostos pelas políticas públicas 

educacionais do Ministério da Educação (MEC), tidos como ―novos programas‖ para tentar 

solucionar, dentre os inúmeros problemas da educação brasileira, a erradicação do 

analfabetismo, a repetência e a evasão escolar das camadas populares do país e melhorar a 

qualidade do ensino. 

Tal constatação advém de nossos relatos de práticas escolares em turmas de 

alfabetização, envolvendo crianças, adolescentes, jovens e adultos, cuja realidade de sala de 

aula registra um quadro de avanços e desafios no que concerne à EJA no país. A convivência 

com turmas de alfabetização de EJA reúne um memorial de práticas escolares, de reflexões da 

sala de aula em torno de práticas de leitura, desde 1994. 
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 Essa experiência nos fez refletir acerca da mudança no paradigma curricular, que se 

revelava inviável quando considerados apenas os conhecimentos teóricos questionadores.  

Tais reflexões do cotidiano escolar, vinculadas às práticas de leitura na EJA, remetem-nos às 

ideias de Freire (2002), em artigo intitulado ―Educação: o sonho possível‖, cuja abordagem 

fomenta uma reflexão crítica em relação à dicotomia da ação educativa: ―[...] mas se a gente 

dicotomiza, por exemplo, a prática pedagógica, a prática educativa, da preparação da ação 

mesma, em que a gente separa a preparação da ação, da avaliação, e em que a gente separa os 

métodos e os conteúdos dos objetivos‖ (FREIRE, 2002, p.91). Nesse quadro, podemos 

observar que o olhar da ação educativa, conduz-nos a redimensionar a prática escolar como 

uma ação problematizadora, pensando no sujeito cognoscente inserido no processo de ensino- 

aprendizagem na contemporaneidade. 

Freire (2002, p. 92), no que concerne a pensar um currículo para EJA, afirma ser 

necessário ―pensar a prática docente, que não basta explicar a minha prática, mas, sobretudo, 

que a melhor maneira que nós temos de pensar mais ou menos certo é pensar na prática e 

saber que esta prática não é individual, mas social‖. Assim, atentos para o que esse autor 

propõe, observamos ainda que tal reflexão da prática educativa se faz necessária, inclusive, no 

que diz respeito aos espaços e tempo para tal ação escolar e, sobretudo, aos apoios e 

incentivos técnicos aos professores e alunos, proporcionais aos desafios que eles têm de 

enfrentar diariamente. 

As vivências escolares da professora-pesquisadora responsável por este estudo vêm de 

uma trajetória de mais de duas décadas na Educação de Jovens e Adultos, subsidiada pela 

preocupação em buscar os encaminhamentos teórico-metodológicos adequados ao perfil dos 

alunos dessa modalidade de ensino em foco, em vistas à garantia da aprendizagem da língua 

materna.  

A reflexão sobre a prática de leitura na EJA reúne um quadro de uma longa 

permanência em diferentes salas de aula, obviamente compreendendo diferentes atores 

escolares e turmas em níveis diversos de alfabetização em processo de letramentos, 

considerando que tal demanda escolar tem acesso às distintas práticas sociais de uso da leitura 

e da escrita. Reflexões que concernem às inquietações quanto ao ensino da leitura na docência 

da Educação Básica, que compreende um público escolar composto por crianças, 

adolescentes, jovens e adultos dos níveis Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano); Ensino 

Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio. No entanto, aqui buscamos considerar aquelas 

experiências de sala de aula com alunos na EJA, nas últimas décadas, haja vista tratar do 
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nosso objeto de estudo, possibilitando uma reflexão em torno da leitura em diferentes épocas 

e contextos sociais e históricos na vida do aluno inserido na modalidade de EJA. 

Tal percurso profissional na docência da EJA inicia-se na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental José Tavares, no município de Queimadas-PB, em 1994, posteriormente no 

município de Campina Grande-PB, sendo desenvolvido em diferentes instituições escolares. 

Inicialmente na Escola Municipal Monsenhor Sales, em seguida, na Escola Manoel Francisco 

da Motta-SESI (Parceria SEDUC - Campina Grande-PB e SESI), na docência em turma de 

alfabetização e de Pós-alfabetização II, e, no presente momento, na Escola Municipal 

Williams de Sousa Arruda, lócus da pesquisa. 

Convém aqui ressaltarmos que a demanda escolar da EJA é, em sua maioria, composta 

por classes econômicas menos favorecidas, adolescentes, jovens e adultos que apresentam 

conflitos de ordem social, política, econômica e cultural, manifestando um quadro de tensões 

e conflitos relacionado aos fatores externos, tais como as condições socioeconômicas das 

famílias, o grau de instrução dos pais, os escassos recursos públicos, a política educacional, 

entre outros. Não é necessário listar, detalhadamente, os inúmeros problemas para 

percebermos que essas questões atuam em conjunto, interferindo, consideravelmente, nos 

resultados da desejada qualidade do ensino. 

Para a realização da pesquisa, em torno das práticas de leitura na sala de aula na EJA, 

buscamos a Escola Municipal Dr. Williams de Sousa Arruda, pertencente à rede municipal de 

Campina Grande-PB, em virtude de atender as exigências do estudo desenvolvido no âmbito 

do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores, da Universidade Estadual da 

Paraíba. 

Tal investigação pretendeu responder aos seguintes questionamentos: 

 Quais práticas de leitura são efetivamente materializadas no planejamento escolar? 

 Como os sujeitos sociais da EJA aprendem a ler? 

Esses questionamentos permitiram ampliar nossa problemática em mais três questões 

norteadoras do nosso estudo:  

 Que gêneros textuais circulam na sala de aula que possibilitam para o aluno a 

aprendizagem da leitura? 

 É possível inter-relacionar os textos veiculados na sociedade contemporânea 

capitalista à dinâmica da sala de aula? 

 De que modo as práticas de letramento podem ser desenvolvidas na EJA? 
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Compreendemos que não saber ler, na sociedade grafocêntrica, resulta em falta de 

participação na educação, no trabalho, na vida em comunidade ou no efetivo exercício da 

cidadania. Entendemos que a preocupação com o ensino de leitura, numa perspectiva de 

letramento, e numa ação discursiva entre os interlocutores da língua, é perceptível na ideia de 

Freire (1982), ao exprimir que a leitura do mundo precede a leitura da palavra e que a leitura 

crítica exige uma proximidade entre o texto e o contexto. 

Concordamos com Cagliari (2009) no sentido de que o ato de ler não ocorre de forma 

linear. Não é um processo contínuo, ao contrário, é uma operação mental complexa e 

permeada por tensões, porque envolve ativamente um sujeito em contato com outro.  Assim, 

os objetivos que nortearam a pesquisa podem ser descritos da seguinte maneira: 

Objetivo Geral 

 Evidenciar práticas de letramento escolar na sala de aula da EJA a partir da leitura de 

revistas de circulação nacional, com ênfase para a sobrevivência dos alunos na cultura 

marcadamente letrada, numa perspectiva teórico-metodológica do Interacionismo 

Sociodiscursivo. 

Objetivos Específicos 

 Refletir sobre a prática de leitura na turma de alfabetização em EJA, os saberes do 

sujeito social participante da pesquisa, considerando o uso da leitura nos diversos 

contextos sociais;  

 Identificar na fala dos alunos suas inquietações e expectativas quanto à aprendizagem 

da leitura; 

 Repensar a prática docente da EJA, ações didáticas que estimulem o aluno/leitor/ 

trabalhador a conceber a leitura numa perspectiva de letramento, que vai além do 

processo de decodificação, contribuindo para a formação de um leitor proficiente e 

garantindo, assim, a aprendizagem ao longo da vida;  

 Destacar a ação do professor-pesquisador que atua na educação básica com a 

promoção da leitura de gêneros textuais que possibilitem uma ação dialógica na 

perspectiva freireana, no processo de formação de um leitor crítico. 

 

A aprendizagem da leitura na cultura letrada: desafios e perspectivas na EJA 

 

Na discussão sobre a Educação de Jovens e Adultos, em relação ao domínio do código 

linguístico e pensando nos inúmeros desafios da atualidade no que concerne à garantia do 
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acesso, permanência e continuidade do aluno dessa modalidade de ensino na escola; vemos, 

portanto, que cabe ao docente da EJA ressignificar suas ações didáticas quanto à 

sistematização de atividades desafiadoras e significativas, que estimulem o aluno trabalhador 

a permanecer na sala de aula, tendo como preocupação a formatação de ações educativas que 

contemplem os interesses, necessidades e especificidades dessa demanda escolar, constituída 

de pessoas excluídas, ao longo da trajetória da história da educação brasileira, do direito à 

educação de qualidade. 

Diante do exposto, ao pensar sobre o ensino de leitura na educação básica, na 

modalidade de ensino da EJA, não se pode desconsiderar o que diz respeito aos conceitos 

fundamentais para o ensino da Língua Portuguesa. Destacamos que, atualmente, a linguagem 

é concebida como forma de ação interativa. Geraldi (2013, p.91) explica que se trata ―[...] de 

um jogo que se joga na sociedade, na interlocução, e é no interior de seu funcionamento que 

se podem estabelecer as regras de tal jogo‖. E, ainda, percebe-se também o ensino da leitura e 

da escrita mediante o uso de diferentes gêneros textuais. Cabe, portanto, à escola viabilizar o 

acesso do aluno ao universo de textos que circulem socialmente, ensinar a produzi-los e 

interpretá-los (PCN – Língua Portuguesa, BRASIL, 1997a).  

Kleiman (2001) concebe que muitos alunos que estão na educação de jovens e adultos 

trazem histórias de práticas desmotivadoras, de concepção inadequada com o livro. Nesse 

contexto, observa-se que ainda há muitas práticas docentes sedimentadas em imagens 

negativas sobre o livro e a leitura desse aluno, que logo passa a ser mais um leitor em 

formação, como também considerando que muitos alunos, no contexto da aula de 

alfabetização de adultos, refletem uma diversidade de contextos de aprendizagem, formais ou 

informais, nos quais agem como canalizadores das diferenças nos sistemas e valores de 

grupos letrados (SIGNORINI, 2004). 

 Silva (2009) afirma que jovens e adultos que voltam a estudar apresentam uma 

característica em comum: sua sobrevivência no mundo do trabalho pela certificação, 

considerando que o fator certificação traduz o entendimento do processo de rejuvenescimento 

ou juvenilização da EJA. Observamos que Ribeiro (1999) já pontuava a habilidade de leitura 

diária por parte daqueles que buscam a inserção no mundo do trabalho, bem como a melhoria 

da qualidade de vida dos indivíduos na sociedade de cultura letrada. 

Desse modo, ler constitui-se uma das competências mais relevantes a serem 

trabalhadas com o aluno e tem um significado que transcende a decodificação de letras e 

sílabas e/ou simples reprodução de informações latentes no texto, relegando, assim, a 

importância da dimensão da interação verbal, que deve permear a prática leitora. 
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Colocar em prática as orientações apresentadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997a), para viabilizar o processo de leitura de vários gêneros textuais pode 

representar, para todos os envolvidos nesse processo, práticas de transposição de conteúdos e 

de vivências de metodologias diversificadas que considerem os sujeitos como 

atores/construtores sociais que interagem quando enunciam.  

Nesse sentido, o texto passa a ser considerado o próprio lugar da interação e os 

interlocutores passam a ser considerados sujeitos ativos. Compreendemos, dessa forma, que o 

processo de leitura/compreensão não é uma simples apreensão. Como observa Soares (1998), 

os educadores precisam reconhecer que 

 

[...] um adulto pode ser analfabeto porque marginalizado social e 

economicamente, mas se vive em um meio em que a leitura e a escrita têm 

presença forte, se interessa em ouvir a leitura de jornais feita por um 

alfabetizado, se recebe cartas que os outros leem para ele, se dita cartas para 

que um alfabetizado a escreva. [...] se pede a alguém que lhe leia avisos ou 

indicações afixadas em algum lugar, esse analfabeto é, de certo modo, 

letrado, porque faz uso da escrita, envolve-se em práticas sociais da 

linguagem escrita (SOARES, 1998 p. 26). 

 

Assim sendo, quando o aluno da EJA chega ou retorna à escola, há de se considerar o 

repertório de conhecimento de mundo já adquirido através da linguagem no decorrer de suas 

vidas. Entretanto, é possível que ele não tenha adquirido ou está em processo de construção 

dos conhecimentos do sistema linguístico, dos conhecimentos da organização textual e dos 

conhecimentos de outros meios semióticos. 

Ressignificar a práxis educativa em torno do ensino da leitura passa pela formação do 

professor. Implica também saber se este é um professor/leitor, no sentido de ser um 

incentivador, com condições favoráveis para despertar no aluno a vontade de também querer 

ler determinado texto literário, entre outros. 

Nessa perspectiva, buscamos entender o fenômeno analisado em estudos de 

pesquisadores da Linguística Aplicada
1
 que valorizam, no contexto escolar, práticas de 

letramento e histórias de leitura do professor-leitor, dentre outros aspectos. Desse modo, 

destacamos as contribuições de Signorini (2004), Kleiman (2001; 2005; 2008b), Guedes-Pinto 

(2002; 2008), Ribeiro (1999; 2001; 2003; 2005), etc. Guedes-Pinto (2002) explica que, para 

                                                           
1
 De acordo com Menezes et. al. (2011, p.25), ―parece haver consenso de que o objetivo de investigação da 

Linguística Aplicada é a linguagem como prática social, seja no contexto de língua materna ou de outra língua, 

seja em qualquer outro contexto em que surjam questões relevantes sobre o uso da linguagem.‖ Assim, tal 

disciplina se configura hoje como uma área produtiva, responsável por pesquisas de novos olhares no campo da 

investigação transdisciplinar. 
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compreender o que vem a ser um ―professor-leitor‖, cabe destacar a historicidade e o 

cotidiano das práticas de leitura realizadas pelos professores, de modo a pensar acerca da 

identidade profissional, bem como a imagem pública das professoras alfabetizadores do país. 

 Por um lado, Guedes-Pinto (apud BRITTO, 1998) refuta a ideia de que o professor 

possa ser considerado um não leitor, em função de este profissional viver em um meio de 

leitura em seu cotidiano. Porém, reconhece que o professor é considerado leitor, mas não 

gabaritado, escusando-se desse fato por causa do contexto que o circunscreve.  

Por outro lado, Moita Lopes (1992) assevera que muitas pesquisas transitam acerca do 

ensino/aprendizagem de línguas no país. Uma das tendências é a investigação teórico-

especulativa, baseada em informações teóricas, através, principalmente, dos caminhos da 

leitura, sob o enfoque crítico de quem é ou não deixa de ser leitor na sociedade letrada.  Esse 

enfoque traduz a nossa preocupação em estudar os eventos de letramentos vivenciados pela 

professora alfabetizadora na formação inicial ou continuada.  

Desse modo, ao lidar com uma demanda social de histórias distintas com práticas 

sociais de leitura na escola, cabe-nos destacar a seguinte inquietação: 

 

Seja ou não real a premissa de que ‗todo mundo lê‘, importa perceber que o 

ingresso de novos atores no mundo letrado tem como correlato o desejo de 

operar distinções entre ‗ignorantes‘ e ‗sábios‘, entre ‗boas‘ e ‗más‘ leituras, 

maneiras corretas e incorretas de ler. A capacidade de ler não poderia borrar 

as distinções entre pessoas comuns e ‗pessoas de espírito‘, como dizem os 

tratadistas (ABREU, 1999, p.216).  

 

O ingresso no mundo da leitura, como nos aponta Abreu (2003), muitas vezes é 

equivocado, e geralmente se pensa a leitura no contexto escolar, como a leitura de obras 

literárias. Outro equívoco seria atribuir ao professor de português a incumbência da leitura, e 

também caracterizar o texto literário como objeto exclusivo da atividade de leitura. 

Comungamos com a ideia de Antunes (2009), ao mostrar que o trabalho com leitura 

não é atividade exclusiva do professor de português, cabendo, ao contrário, ao professor de 

qualquer disciplina, considerando a premissa de que ele é um leitor e, para sua atividade de 

ensino, faz uso de diferentes gêneros textuais. 

Destacamos que, em nossa investigação, inserida na modalidade de Ensino 

Fundamental, séries iniciais (EJA), o professor/alfabetizador, necessariamente, desenvolve 

práticas de leitura numa perspectiva interdisciplinar, contemplando as demais disciplinas que 

compõem a grade curricular dessa modalidade de ensino (Geografia, História, Artes, Ciências 

e Matemática), mediante as ações escolares em torno da leitura. 
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Kleiman & Moraes (1999) advertem que o ensino da leitura reflete as contradições e 

incoerências que vêm caracterizando o contexto pedagógico como um todo. E, 

consequentemente, a escola realiza atividades de ―leitura‖ sem entendimento; interpreta-se 

sem se ter lido e realizam-se exercícios escolares sem nenhuma função na realidade 

sociocultural, o que dificulta a formação de leitores proficientes. 

Com efeito, a prática de leitura deverá estar fundamentada em uma concepção ampla 

que envolve texto e discurso, ou seja, o texto como evento discursivo que atua em situações 

dialógicas, em que se manifestam elementos linguísticos e extralinguísticos (ideológicos), de 

acordo com as diversas situações comunicativas, vinculadas aos gêneros textuais/discursivos 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1992).  

Na perspectiva de apreender a forma como se evidencia o processo de construção de 

leitura, é necessário compreender as suas diversas funções sociais, que vão desde a leitura de 

informação, passando pelo contato social, até a leitura para o entretenimento (ORLANDI, 

1988). Logo, concordamos com Solé (1998), para quem o ensino deverá estar direcionado à 

formação de leitores que possam aprender a partir dos textos e interrogarem-se sobre a própria 

compreensão, capazes de estabelecer relações entre o que é lido e o que compõe o seu acervo 

pessoal, isto é, questionar seu conhecimento e mudá-lo, além de transferir o aprendido para 

outros contextos diferentes. 

A leitura só desperta interesse quando interage com o leitor, e faz sentido quando se 

articula com as informações que já são conhecidas. Nessa perspectiva, a leitura não é um ato 

solitário, mas, segundo Zilberman (2005), é interação verbal entre indivíduos socialmente 

determinados. Nestes moldes, pensar a leitura, especificamente na EJA, é disponibilizar ao 

aluno/leitor oportunidades de reflexões e usos da linguagem, de forma a contribuir com o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

 

Percurso metodológico: tipo de pesquisa; instrumentos e técnicas de coleta; local e 

sujeitos da pesquisa 

 

A investigação desenvolvida constituiu-se em uma pesquisa qualitativa de cunho 

investigativo, intitulada pesquisa-ação etnográfica, que se fundamentou mediante a 

abordagem teórica do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD).  

A pesquisa utilizou-se de instrumentos e técnicas adequados ao objeto específico de 

estudo, por meio de observação participante, entrevistas gravadas e questionários, acrescidos 

do acompanhamento da professora pesquisadora, através do uso do diário de bordo, de cujas 
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anotações derivam a visualização sistemática de cada sequência de eventos relacionados à 

aprendizagem dos sujeitos participantes da pesquisa (Conforme orienta Bortoni-Ricardo, 

2011). 

Na investigação, foram abordadas questões relativas às práticas de leitura, nas quais 

destacamos nossas inquietações: Quais práticas de leitura são efetivamente materializadas no 

planejamento escolar? Como os sujeitos sociais da EJA aprendem a ler? Que gêneros textuais 

circulam na sala de aula que possibilitam para o aluno a aprendizagem da leitura? É possível 

inter-relacionar os textos veiculados na sociedade contemporânea capitalista à dinâmica da 

sala de aula? De que modo as práticas de letramento podem ser desenvolvidas na EJA?  

Para as atividades de intervenção, buscou-se o procedimento sequência didática, a 

partir do conceito elaborado por Scheuwlly & Dolz (2011, p. 82): ―conjunto de atividades 

escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito‖; 

e Rojo (2008), no que tange à organização dos procedimentos didáticos do planejamento em 

torno dos gêneros textuais abordados na pesquisa. 

Tal investigação tem como sujeitos da pesquisa alunos inseridos em uma sala de aula 

de I ciclo inicial e final - EJA, cujo objeto de estudo se encontra vinculado à prática de leitura 

na escola em foco, com localização na rede pública municipal de Campina Grande-PB. 

O professor pesquisador, agente desta pesquisa, não se vê apenas como um usuário de 

conhecimento produzido por outros pesquisadores, mas se propõe a produzir conhecimentos 

sobre seus problemas profissionais, de forma a melhorar sua prática. O que distingue um 

professor pesquisador dos demais profissionais é seu compromisso de refletir sobre a própria 

prática, buscando reforçar e desenvolver aspectos positivos e superar as próprias deficiências. 

Para isso, ele se mantém aberto às novas estratégias (BORTONI-RICARDO, 2011). 

Estas são, portanto, razões desta pesquisa, que busca nas assertivas de Bortoni-Ricardo 

(2011) o sentido em pesquisar a sala de aula: estar na condição de um professor reflexivo que 

busca alternativas possíveis de aprendizagem da leitura para uma demanda social constituída 

de negação ao direito da educação formal.  O aporte teórico subsidia a análise dessa prática 

educativa a partir dos múltiplos olhares das contribuições de pesquisadores, tais como Rojo 

(2008; 2009a; 2009b; 2010), Soares (2011), Kleiman (2004; 2008a; 2008b), Orlandi (2011), 

Geraldi (2011; 2013), Marcuschi (2008), entre outros, que nos auxiliam nessa ação dialógica, 

pontuando aspectos significativos para o estudo da leitura. 

 

 

 



26 
 

Organização da dissertação 

 

A presente dissertação, além dessa introdução, está estruturada em três capítulos, 

seguidos pelas considerações finais. No primeiro capítulo, apresentamos a metodologia da 

pesquisa, que buscou na Etnografia Educacional discussões teóricas e metodológicas do 

campo de nossa pesquisa que contribuíssem para a análise do objeto de estudo, na qual 

propusemos fazer uso da pesquisa etnográfica colaborativa. Assim, tal estudo, nessa área do 

conhecimento, permitiu um direcionamento da pesquisa no que concerne à descrição do 

campo de investigação, acrescida das contribuições de pesquisadores da linguagem da área de 

Linguística Aplicada, no que se refere às dimensões sociais dos usos da língua escrita, 

compreendendo especificamente o uso da leitura na sociedade contemporânea. Pautamos 

nossa ação metodológica apoiados em André (2008, p.48), para quem o pesquisador necessita 

ter clareza para o fato de saber trabalhar o envolvimento e a subjetividade, mantendo o 

necessário distanciamento que requer um trabalho científico. Tal distanciamento, afirma essa 

pesquisadora, traduz-se ―não como sinônimo de neutralidade, mas objetivando a preservação 

do rigor exigido pelo conhecimento científico‖.  

 No segundo capítulo, intitulado ―A educação de jovens e adultos: reflexões teóricas 

no campo da alfabetização sob a perspectiva da formação de um leitor crítico‖, pontuamos os 

aspectos tidos como significativos para a modalidade de ensino de jovens e adultos. Nessa 

discussão, buscamos traçar o percurso histórico da EJA, ressaltando as iniciativas advindas 

tanto de órgãos públicos quanto da iniciativa não governamental, em defesa da educação 

destinada a uma demanda escolar e social com uma história de insucesso escolar.  

Já no terceiro capítulo, denominado ―Práticas de letramento com mídias impressas 

numa perspectiva discursiva: lendo revistas‖, trabalhamos práticas de leitura usando diversos 

tipos de revistas da atualidade com uma sequência de temas de interesse dos participantes da 

pesquisa. Salientamos que tais experiências, aqui apresentadas, pretendem sistematizar um 

trabalho em consonância com a teoria, ancorada em pesquisadores que concebem o ensino da 

leitura numa perspectiva interacional. Diante disso, destacamos as teorias do letramento, 

especificamente os estudos de Kleiman (2004), Street (1984; 1993) e Soares (1998), que 

traduzem o letramento como um conjunto de práticas sociais relacionadas, de uma ou outra 

forma, à escrita, em contextos adequados para tais fins. Priorizamos os gêneros textuais capa, 

sumário, anúncio publicitário, entre outros, por se tratar de práticas de leitura em turmas de 

alfabetização, subsidiadas numa abordagem sociodiscursiva, com aporte teórico das ideias de 

Vygotsky (1999; 2005), Bronckart (2008) etc., cujas produções valorizam a importância da 
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interação com outro indivíduo para seu desenvolvimento e ainda do trabalho de mediação, da 

intervenção como fator crucial para aprendizagem da língua materna. 

Finalmente, nas considerações finais, constatamos que as ações pensadas e planejadas 

para essa pesquisa permitiram vivenciar que o processo de interação professor/pesquisador e 

atores escolares acontecesse pela escuta das vozes desses alunos, suas histórias de vida, 

destacando as dificuldades enfrentadas no cotidiano, em vista da inexistência das 

competências leitoras exigidas pela cultura letrada. Diante disso, justificamos que não 

pretendemos transformar tais ações docentes em práticas prontas e acabadas, mas permitir, a 

partir delas, um repensar de nossas ações profissionais em sala de aula, postas como fazer 

profissional do professor/pesquisador da educação básica, que necessita de uma formação 

continuada para pensar/construir uma escola democrática que se preocupe com a qualidade do 

ensino básico do país. 

 Fazemos, então, um convite a uma reflexão das ações escolares desenvolvidas no 

âmbito da EJA, concebendo o aluno profissional como sujeito social que atua culturalmente e 

que constrói sua história a partir de diversas práticas de letramento, do uso da escrita e da 

leitura em eventos socioculturais letrados. 
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CAPÍTULO I 

 

1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa, na área da formação inicial ou continuada do professor de língua materna, 

configura-se como uma oportunidade de se averiguar as condições em que o conhecimento 

vem sendo estabelecido na sala de aula, como também as consequências dessas condições se 

refletem no processo de ensino-aprendizagem daqueles alunos inseridos no contexto escolar.  

Convém aqui destacarmos que, em se tratando de um curso em nível de formação continuada, 

buscamos, portanto, responder as questões formuladas para essa investigação, ancoradas nas 

contribuições advindas do campo de conhecimento da Linguística Aplicada Indisciplinar: 

 

Se quisermos saber sobre linguagem e vida social nos dias de hoje, é preciso 

sair do campo da linguagem propriamente dito: ler sociologia, geografia, 

história, antropologia, psicologia cultural e social etc. A chamada ‗virada 

discursiva‘ tem possibilitado a pesquisadores de vários outros campos 

estudar a linguagem com intravisões muito reveladoras para nós. Parece 

essencial que a LA se aproxime de áreas que focalizam o social, o político e 

a história. Essa é, aliás, uma condição para que a LA possa falar à vida 

contemporânea (MOITA LOPES, 2013, p.96). 

 

Ao investigarmos a realidade de sala de aula, no que tange às práticas de leitura na 

EJA, buscamos dialogar com outras áreas do conhecimento, no caso das ciências sociais e 

humanas, para entender a relação da leitura na vida desses sujeitos investigados. Assim, faz-se 

necessário compreender como a negação de um direito à educação reflete na vida cotidiana 

desses sujeitos sociais. A escola, especificamente o professor, necessita ter clareza sobre essa 

realidade, de modo a procurar ações escolares destinadas à inserção social do aluno dessa 

modalidade de ensino.  

Nesse momento, é oportuno esclarecermos que, por se tratar de uma pesquisa 

executada numa instituição da rede pública municipal, buscou-se, em virtude dessa 

conjuntura, organizar as ações escolares em torno do ensino da leitura, tendo como base 

orientações curriculares desse município. Isto foi motivado pela preocupação em responder a 

questão introdutória que perfaz o percurso investigativo, em relação às políticas públicas de 

fomento à leitura, materializadas no planejamento escolar. Este, por sua vez, busca, em parte, 

seguir às orientações curriculares da Secretaria de Educação de Campina Grande-PB 
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(SEDUC), cumprindo as datas já previstas no calendário oficial para toda a rede municipal. 

Diante disso, organizamos nossas ações metodológicas atentando para os eixos temáticos: 

―Saúde e qualidade de vida‖ (3º bimestre) e ―Direitos humanos e formação de valores‖ (4º 

bimestre).  

Entendemos que as políticas públicas de alfabetização destinadas às crianças e 

adolescentes, e ainda à EJA, têm suscitado uma variedade de publicações de pesquisadores no 

campo da leitura, buscando refletir acerca das práticas de sala de aula, no que se refere ao 

ensino da língua materna no país, tendo em vista pensar concepções sobre o que é alfabetizar 

o aluno na perspectiva de formar leitores e escritores autônomos/críticos, nos moldes que 

apregoam os PCN (BRASIL, 1997a). 

Tais preocupações em torno da formação de um leitor competente às exigências do 

mundo contemporâneo implicam saber que concepção de ensino a escola defende em relação 

a seu público. Este, em sua maioria, é constituído de estudantes inseridos nas camadas 

populares, que sofrem porque tais práticas escolares muitas vezes não vêm a possibilitar 

espaço de construção do conhecimento. 

Buscamos investigar a formação do leitor no ensino fundamental: uma análise das 

práticas de leitura na sala de aula da EJA, que pudessem auxiliar o aluno a fazer uso desta 

atividade nas diferentes práticas sociais, nas quais os participantes encontravam-se inseridos 

nessa modalidade educativa. 

Contemplamos também a metodologia denominada de escuta sensível, sugerida por 

René Barbier (2002), vinculando-a ao princípio da dialogicidade, defendido por Freire (1994).  

Nessa escuta sensível, procuramos ouvir as vozes dos estudantes da EJA, conhecer suas 

histórias de vida, suas expectativas quanto à necessidade da leitura em sua realidade social e 

ainda buscar a sistematização de encaminhamentos metodológicos com vistas a facilitar o 

acesso à leitura, nos moldes defendidos por Rojo (2001; 2009; 2010; 2013), Soares (2011), 

Kleiman (2004; 2008a; 2008b;), Geraldi (2011; 2013), Marcuschi (2008), entre outros, 

atuando com a alfabetização dos alunos numa perspectiva do letramento. 

Vemos, portanto, que a prática educativa evidenciada na escola, em relação ao ensino 

da leitura, contradiz-se, como sustenta Rodrigues (2012), para quem a leitura do mundo é 

essencial para a vida do homem, considerando sua atuação nos diferentes setores na 

sociedade. E, consequentemente, por esta razão, faz-se necessário pensar os entraves que 

dificultam a compreensão da leitura na atualidade, de modo a contribuir para a formação de 

cidadãos a dialogar com uma variedade de textos, construindo sua própria identidade. 
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Já que o letramento instrumentaliza o professor para intervir na produção de um 

gênero de texto, mostrando ao aluno a possibilidade de adequação da sua escrita àquela que se 

prestará a um tipo de comunicação, e que ainda no decorrer dos anos escolares o aluno está 

em processo de desenvolvimento cognitivo e sócio-afetivo, vê-se que é ao longo da Educação 

Básica que se favorecerá a construção da escrita, e não somente em um período destinado à 

alfabetização. 

Entendemos que o ensino da língua materna, numa realidade de sala de aula de 

educação de jovens e adultos, transita nas contribuições de Pinto (2007), em sua produção 

intitulada ―O interacionismo sociodiscursivo, a inserção social, a construção da cidadania e a 

formação de crenças e valores do agir individual‖. Ao tratar do ISD, esse pesquisador versa 

sobre os cinco princípios básicos da teoria, conforme o pensamento de Bronckart (1997; 

1999), que consideramos relevante na nossa pesquisa. Vimos que o primeiro princípio assume 

a concepção de que o objeto de estudo das ciências humanas e sociais abrange todas as ações 

que dizem respeito às condições de desenvolvimento e funcionamento das condutas humanas. 

Já o segundo princípio, opondo-se a todas as formas de idealismo e de subjetivismo, que 

predominaram nas condutas e na linguagem humanas, estabelece como base para o estudo do 

desenvolvimento e funcionamento dessas condutas a caracterização e a constituição sócio-

histórica das mesmas. 

Quanto ao terceiro princípio, este se fundamenta na concepção de que todo 

desenvolvimento humano se efetiva no ―agir‖ humano, e não em elucubrações produzidas por 

uma atividade meramente cerebral, restritas a um espírito ou a uma alma. No quarto princípio, 

assume-se que o desenvolvimento humano se realiza através de duas vertentes 

complementares e indissociáveis: a do processo de socialização e a do processo de formação 

individual. E, finalmente, o quinto princípio postula que, em todo processo de 

desenvolvimento humano, a linguagem desempenha um papel decisivo fundamental e 

insubstituível, no sentido de linguagem como ―atividade‖ em sua perspectiva social e 

discursiva (PINTO, 2007, p.112).  

É importante esclarecer, apoiando-se em Pinto (2007, p.116), as contribuições do ISD, 

no que tange à ―questão do desenvolvimento humano e à questão social das atividades 

formativas, cujas ações implicam transmissão de conhecimentos e valores éticos e 

comportamentais‖. Assim, na EJA, certamente, encontramos alunos que, através de seus 

discursos, buscam a melhoria em suas vidas. Pensando na realidade social desses alunos, não 

podemos esquecer a contribuição de pesquisadores da área do ISD, no que concerne à 
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perspectiva da linguagem destinada ao desenvolvimento do ser humano, de seu pensamento 

consciente e de sua consciência, mediante a interação com os valores difundidos na sociedade.  

Em face da complexidade em garantir tal desenvolvimento humano, quanto à garantia 

da aprendizagem da língua materna, cabe aqui esclarecer a justificativa em se trabalhar revista 

na sala de aula de EJA. A problemática partiu, a princípio, da observação participante no 

decorrer do ano letivo, em perceber que alguns alunos, apesar das mudanças metodológicas 

empreendidas, não conseguiam avançar na aquisição da leitura e da escrita. Esse problema 

recorrente era perceptível, justamente por parte de alunos que frequentavam regularmente a 

escola. 

 Entendemos que falar em emancipação humana é procurar o seu contraditório: a 

opressão, como assinala Freire (1988). Tal pensamento freireano favorece, no campo 

ideológico, reflexões críticas em torno de práticas pedagógicas capazes de contribuir para a 

construção de sujeitos ativos e participativos na sociedade. Com efeito, a Educação de Jovens 

e Adultos, na maioria das práticas docentes, acaba revelando-se insuficiente para o acesso e 

permanência de alunos trabalhadores na escola, seja pela inadequação das propostas 

curriculares existentes, que traduzem uma concepção segmentada e reducionista do 

conhecimento, seja em virtude de estas não refletirem o seu cotidiano social em larga escala.  

A prática educativa com fins de emancipação humana nos remete à ideia de Santos 

(2010) para quem, 

 

[...] do ponto de vista das relações entre as particularidades únicas das 

subjectividades individuais e a abstracção e universalidade das categorias da 

sociedade política, a eficácia subjectiva da classe operária é, ao nível da 

emancipação, semelhante à da cidadania liberal, ao nível da regulação. Ou 

seja, a subjectividade colectiva da classe tende igualmente a reduzir à 

equivalência e à indiferença às especificidades e as diferenças que fundam a 

personalidade, a autonomia e a liberdade dos sujeitos individuais (SANTOS, 

2010, p.242).  

 

Cabe aqui registrarmos que tal perspectiva defendida por Santos (2010), sob o enfoque 

sociológico, já era observada nas contribuições freireanas, cujo pensamento assinalava a ação 

da educação, sob o olhar da transformação da sociedade. Evidentemente, tais mudanças 

sociais, dizia Freire (1994), só eram possíveis na medida em que as pessoas tomassem 

consciência de sua condição de oprimido, o que implica uma ação dialógica de mudança de 

consciência ingênua para uma consciência crítica, passando a ser sujeito de sua própria 

história.  
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Freire (1987) denunciou e questionou a concepção de educação vigente no país, 

denominada por ele de ―educação bancária‖. Segundo essa concepção educacional, o 

professor é aquele que detém o conhecimento, o saber que pensa, que dita todo o processo 

educativo, enquanto os alunos são tidos como ―objetos‖, adereços do espaço de sala de aula. 

Nessa situação de passividade, o aluno, na condição de objeto, prejudica seu poder criador, de 

refletir sobre sua própria condição de ―massificado‖. Quando nos reportamos a tal assertiva 

desse autor, vemos que o paradigma educacional questionado não difere na atualidade. A 

crítica recai, portanto, sobre a questão de que essa passividade, entre outras situações 

escolares, instiga-nos a olhar criticamente o cotidiano escolar, a exemplo do aluno que passa a 

usar nas aulas o telefone celular, ignorando a presença do docente. 

 Nossa ação investigativa é por um continuum do pensamento freireano: a formação de 

leitores críticos. Em se tratando do letramento na perspectiva de processo ideológico, cabe 

destacar que foi Paulo Freire, educador brasileiro, quem se preocupou inicialmente com a 

Educação de Jovens e Adultos. Educação esta atrelada ao processo de humanização e 

conscientização, na qual a educação é ato político, compromisso profissional com a 

sociedade, ―método‖ e círculos de cultura, como ele destacou em ―Educação como prática da 

liberdade‖ (FREIRE, 1994). 

Comungamos com as concepções freireanas, cuja reflexão teórico-metodológica nos 

remete a analisar que tipo de prática de alfabetização e letramento encontra-se a serviço da 

―libertação dos sujeitos‖ inseridos na educação básica do país, ou se simplesmente figuram 

como mera reprodução da desigualdade social. 

Considerando os conceitos epistemológicos essenciais para o ensino da Língua 

Portuguesa, de acordo com os PCN – Língua Portuguesa (BRASIL, 1997a), cuja abordagem, 

numa perspectiva sócio-interacionista, sinaliza para o estudo da linguagem como forma de 

ação ou interação, cabe à escola viabilizar o acesso do aluno ao universo de textos que 

circulem socialmente, bem como ensinar a produzi-los e interpretá-los. 

E, sob o olhar de estudos da pós-modernidade, cabe aqui destacar Bauman (2009, p.9), 

por comungarmos com suas ideias de que ―a vida numa sociedade líquido-moderna não pode 

ficar parada‖. Certamente, ao lidar com a EJA, temos que repensá-la, assumindo o caráter 

multifacetado da educação: 

 

A finalidade da educação nesse caso é contestar o impacto das experiências 

do dia-a-dia, enfrentá-las e por fim desafiar as pressões que surgem do 

ambiente social. Mas será que a educação e os educadores estão à altura da 

tarefa? Serão eles capazes de resistir à pressão? Conseguirão evitar a 
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arregimentação pelas mesmas pressões que deveriam confrontar? Essa 

pergunta tem sido feita desde sempre e repetidamente respondida de forma 

negativa pelas realidades da vida social. E ressurge, no entanto, igualmente 

forte, após cada calamidade que sucede. A esperança de usar a educação 

como alavanca de força suficiente para desestabilizar e finalmente desalojar 

as pressões dos ‗fatos sociais‘ parece imortal e ao mesmo tempo vulnerável 

(BAUMAN, 2009, p.21). 

 

Nessa perspectiva, faz-se necessário compreender o fenômeno investigado em 

consonância com estudos que dialoguem com áreas distintas do conhecimento, a saber: 

Bauman (2009), Charlot (2000; 2002), Freire (1987; 1988; 1982; 1994; 2011), Santos (2010), 

Rojo (2009a; 2009b; 2010), Kleiman (2004), Rodrigues (2012), Rodrigues & Cordeiro (2012) 

entre outros, permitindo-nos analisar o fenômeno estudado, e pensar a intervenção 

pedagógica, de modo a contribuir para a aprendizagem da língua materna, por parte dos 

sujeitos participantes da pesquisa.    

      Pautamos nossa ação metodológica apoiados em André (2008), para quem o 

pesquisador necessita ter clareza em saber trabalhar o envolvimento e a subjetividade, 

mantendo o necessário distanciamento que requer um trabalho científico. Tal distanciamento, 

afirma essa pesquisadora, traduz-se ―não como sinônimo de neutralidade, mas objetivando a 

preservação do rigor exigido pelo conhecimento científico‖. Nesse encaminhamento, 

sinalizamos que 

 

[...] parece que o desconhecimento ou uma visão equivocada do papel da 

teoria na pesquisa tem sido responsável pela fragilidade de um número de 

estudos etnográficos da área da educação. É urgente que se corrija esse 

desvio, para que não se comprometa toda uma linha de trabalhos que têm 

efetivamente trazido importantes contribuições para o conhecimento da 

prática escolar cotidiana e para o seu redimensionamento (ANDRÉ, 2008, p. 

48). 

 

Dada a relevância dos instrumentos apropriados da etnografia à educação, acreditamos 

que a observação participante possibilita ao pesquisador interagir com a situação analisada, 

fazer uso de instrumentos, a exemplo de entrevistas, cujo foco vislumbra adentrar em questões 

e elucidar os entraves observados, bem como os documentos utilizados nessa investigação, 

que subsidiam a contextualização do fenômeno observado, permitindo completar as 

informações coletadas por outras fontes.  

Nesse embate, quanto à garantia de uma metodologia adequada, que viesse a 

contribuir para a aprendizagem da leitura por parte do aluno, optamos por investigar quais 

atividades contribuíam para o aluno avançar (ou não) no processo de aquisição da prática de 
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leitura. Buscamos o diálogo entre os sujeitos da pesquisa, na perspectiva de como o estudante 

da EJA vê o grau de satisfação quanto às atividades realizadas em cada aula. 

Na verdade, o discurso oficial do Sistema Nacional da Educação Básica – SAEB, 

Prova Brasil, entre outros, traduz-se em identificar as capacidades e a competência leitora do 

aluno. Nesse ínterim, convém ressaltar a inserção social dos sujeitos da EJA no mundo 

letrado, concomitantemente com as pesquisas, a exemplo de Perrenoud (1999), que trata da 

competência ou capacidade do agir eficazmente em determinadas situações, apoiando-se em 

conhecimentos, mas sem se restringir a eles. Tal ideia nos evoca a revisitar criticamente o 

ensino na EJA, objetivando focar nos instrumentos nacionais avaliativos, acrescidos da 

reflexão acerca do uso das habilidades e competências leitoras, nas situações reais do 

cotidiano dos sujeitos sociais nessa modalidade de ensino, seja no espaço escolar, seja fora da 

escola, considerando as especificidades peculiares desses indivíduos. 

Frente ao exposto, para organizarmos os eventos de letramentos na sala de aula em 

foco, buscamos aporte teórico no que diz Rojo (2009a), ao discutir a teoria de Bakhtin 

(Medvedev): 

 
Dois conceitos bakhtinianos podem auxiliar nossa reflexão: o conceito de 

esfera de atividade ou de circulação de discursos e o conceito de gêneros 

discursivos (Bakhtin 1992[1952-53/1979]. Na vida cotidiana, circulamos por 

diferentes esferas de atividades (doméstica e familiar, do trabalho, escolar, 

acadêmica, jornalística, publicitária, burocrática, religiosa, artística etc.), em 

diferentes posições sociais, como produtores ou receptores/consumidores de 

discurso, em gêneros variados, mídias diversas e em culturas também 

diferentes (ROJO, 2009a, p.109). 

 

Sabemos que os sujeitos sociais da pesquisa, além da esfera escolar, têm acesso 

diariamente à esfera jornalística, como consumidores de notícias e com a programação da TV, 

como também são interlocutores da publicidade, linguagem publicitária, como consumidores 

de produtos cosméticos (Avon, Natura etc.) e ainda de produtos de cunho religioso, entre 

outras atividades da esfera burocrática do comércio. Além disso, fazem uso da própria revista 

como esfera de entretenimento, momento em que o aluno, na condição de leitor, busca obter 

informações de resumos de novelas, entre outras situações. Como aponta Rojo (2009b, 

p.110), ―as esfera de atividade e de circulação de discursos não são estanques e separadas, 

mas, ao contrário, interpenetram-se o tempo todo em nossa vida cotidiana‖.    
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1.2 MICROANÁLISE DA SALA DE AULA 

 

A investigação na sala de aula do I ciclo inicial e final da EJA começou no início do 

mês de agosto de 2012, tendo como suporte teórico as contribuições de pesquisadores citados 

anteriormente. A professora pesquisadora procurou conhecer questões não familiares dos 

participantes da pesquisa em relação ao objeto de estudo. A ação metodológica de intervenção 

nessa sala de aula teve a duração de 103 aulas, cujas atividades foram concluídas no dia 20 de 

dezembro de 2012. Foi um período de observações participativas, em que a professora 

pesquisadora passou a entrevistar os alunos da EJA, indagando-os acerca de questões que 

anteriormente eram tidas como ―familiares‖.  

A sala de aula, lócus da pesquisa, é constituída por 29 alunos regularmente 

matriculados, que se encontravam frequentando as aulas, salvo os casos daqueles estudantes 

que exerciam atividades laborais, com exigência de jornada de trabalho extra (vigilante, 

pedreiro e cabeleireira). 

No que concerne à faixa etária dos atores sociais envolvidos na pesquisa, oscilava 

entre 12 e 65 anos, distribuídos da seguinte forma: 17 do sexo feminino e 12 do sexo 

masculino. O que caracteriza, nitidamente, um descompasso entre idade e alunos que ainda 

não sabem ler, e, consequentemente, aponta para uma demanda escolar mais jovem na EJA, 

uma população cada dia mais jovem, já expressa por Brunel (2008). A pesquisa nos remete 

para o ressignificar do cotidiano escolar e as relações que se estabelecem entre os sujeitos que 

se encontram inseridos neste espaço. 

Em razão do descompasso existente entre os alunos com faixa etária distinta, em 

relação ao perfil da EJA, optamos por investigar quais atividades contribuíam para o aluno 

avançar (ou não) no processo de aquisição da prática de leitura. Buscamos o diálogo entre os 

sujeitos da pesquisa para, posteriormente, em outros eventos de letramento, sistematizados no 

decorrer da pesquisa, refletir sobre o grau de satisfação desses alunos quanto às atividades 

realizadas em cada aula pela professora pesquisadora. 

Diante do exposto, partimos para a coleta de dados, com uso da metodologia ―roda de 

conversa‖, com o intuito científico de, através da conversação, possibilitar o intercurso verbal 

em que os participantes sociais da pesquisa possam se alternar e destacar as situações sociais, 

nas quais tiveram a necessidade do uso da leitura em sua vida diária. 

Observamos que os relatos desses alunos apontaram para as mais diversas 

necessidades pessoais e profissionais.  Cada aluno pontuou cenas do seu dia a dia, o qual foi 

prejudicado pela ausência da aprendizagem da leitura. Para se ter uma ideia, o aluno C, de 42 
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anos, no início dessa investigação, falou que já tinha perdido oportunidades de conseguir um 

emprego melhor por não saber ler. Segundo esse aluno, ele trabalhava como motorista numa 

determinada transportadora da Paraíba e ―procurava trabalhar direito‖, porém, um certo dia, 

ao retornar de uma dessas viagens, recebeu a informação de que tinha sido promovido. Ele 

não iria mais viajar, e passaria a chefiar uma equipe de funcionários. No entanto, esse aluno 

ressaltou que, naquela ocasião, sentiu medo. Sua resposta para tal progressão funcional foi 

―não sou preparado, sou incapaz, não sei ler‖, e terminou demitido. 

Vimos, portanto, que, no início da realização da roda de conversa, o aluno da EJA 

sempre verbalizava determinada dificuldade nos diferentes contextos sociais, nos quais passou 

constrangimento devido à ausência do domínio do código escrito. Convém ressaltar que, para 

o sujeito social que estava aprendendo a ler, bem como melhorando sua leitura, tudo se 

traduziria em alegria. Ao contrário, verificamos, em alguns alunos, uma autoestima baixa, 

especificamente na aluna A, de 38 anos, que dizia ser incapaz de aprender a ler. 

Porém, na medida em que a investigação avançava, percebíamos que o que antes 

julgávamos familiar em relação ao perfil dos sujeitos sociais em foco havia se modificado, 

pois nosso conhecimento tinha sido modificado. A professora pesquisadora buscava sair da 

zona de conforto e partia para a problemática foco de sua investigação, apontando para a 

leitura com sentido, não só na perspectiva da decodificação, mas, sobretudo, conduzindo o 

aluno a se tornar um leitor crítico, nas mais variadas práticas de leitura, que poderiam advir 

tanto do espaço escolar como fora dos muros da escola. 

Nessas inquietações, no que tange à não aprendizagem da leitura por parte dos alunos 

inseridos na sala de aula em foco, a professora pesquisadora revelava a preocupação quanto à 

garantia de uma prática escolar adequada às expectativas dos sujeitos sociais da pesquisa. 

Essa pesquisadora observava, por um lado, a aluna A, que já frequentava a sala de aula desde 

2010, com frequência normal, e que não havia aprendido a ler. Ela se restringia à execução de 

atividades de escrita na condição de ―copista‖, ou seja, ela não lia o que estava escrito nas 

atividades propostas pela professora pesquisadora, não entendia os enunciados. Por outro 

lado, o aluno L, de 18 anos, cobrava o ensino de letras e sílabas, por entender que ninguém 

aprendia a ler sem conhecer esses elementos. Ele não concordava com a ideia de ler textos de 

gêneros discursivos nas aulas em que a pesquisa se efetivava. 

Nossos encaminhamentos metodológicos, durante a investigação, vêm sinalizar a 

opção em torno de um gênero textual e foram motivados pelo relato da aluna T, de 33 anos. Já 

conhecedora da problemática da aluna A, no que tange à não aprendizagem da leitura, sugeriu 
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que ela fizesse como seu exemplo fora da escola: que passasse a ler revistas de horóscopo, 

pois ela ―aprenderia rapidinho‖. 

A fala da aluna T nos faz repensar a prática de leitura na sala de aula, inclusive nos 

indicando a necessidade da leitura de gêneros textuais veiculados por múltiplas linguagens, 

em que é de fundamental importância a habilidade de ler para a inserção cultural e social, para 

a construção de conhecimentos na sociedade contemporânea.  A recomendação de como se 

―aprende rapidinho‖ da aluna T, de 33anos, reflete sua percepção da relevância da leitura 

numa perspectiva de letramento social. Como pensam Mollica & Leal (2012, p.13), ―Alguns 

autores afirmam que os letramentos dependem de momentos e de situações diferentes de 

alunos, do contexto sócio-histórico e regional das pessoas, bem como de suas necessidades 

mais imediatas‖. Podemos observar que a fala da aluna T legitima tal assertiva citada por 

Mollica & Leal (2012), haja vista seu deslocamento de uma vida ―tranquila‖, no interior da 

Paraíba, à vida ―agitada‖ do Rio de Janeiro, onde se faz necessário o uso de uma educação 

linguística, tendo em vista ―os letramentos multissemióticos exigidos na vida cidadã 

contemporânea‖ (ROJO, 2009b, p.107). 

Para a coleta das falas dos sujeitos sociais, a professora pesquisadora iniciava a aula 

agradecendo a presença dos participantes da pesquisa naquele momento, cuja participação 

naquela aula seria diferente, por se tratar da escuta da voz de cada aluno, falando sobre as 

dificuldades vivenciadas por um sujeito que não sabe ler num mundo letrado.  Foram 

observadas, no grupo de alunos participantes da pesquisa, atitudes de ansiedade mediante o 

uso de mídias móveis, especialmente a câmera digital, numa situação sócio-comunicativa, na 

qual o aluno iria, em momento posterior àquele evento, assistir ao vídeo das entrevistas. Estes 

alunos revelaram diante da câmera digital o receio de falar. Entretanto, após uma conversa 

informal da professora-pesquisadora, buscando deixá-los tranquilos, finalmente, a entrevista 

foi iniciada e pudemos registrar as falas de cada aluno da EJA acerca da necessidade de 

estudar, das suas inquietações com as letras, entre outros aspectos pertinentes a cada vida 

social. 

Tal entrevista buscou centrar nossas ações em torno de uma aluna, sujeito social 

participante da nossa pesquisa. Isto se justifica pelo fato de essa aluna acumular uma longa 

história de sala de aula. Frequentava as aulas regularmente, mas até então não havia 

conseguido aprender a ler, apesar de outras iniciativas anteriores, realizadas por Macário e 

Nóbrega (2010) e Macário (2011).  

Através do uso do diário de pesquisa, a professora pesquisadora pôde fazer os registros 

dos acontecimentos observados no dia-a-dia da sala de aula, no sentido de não omitir dados, 
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tendo inclusive a autorização dos sujeitos sociais para tal, uma vez que a pesquisa teve a 

aprovação do Comitê de Ética da UEPB, por terem sido respeitados os princípios éticos da 

pesquisa. Consequentemente, houve um entendimento por parte dos sujeitos participantes em 

colaborar com a investigação, ora via registro oral, mediado sob a forma de entrevista 

gravada, ora pela conversa em sala de aula, dentre outras estratégias. 

A seguir, apresentamos recortes das entrevistas que foram analisadas para compor 

parte do corpus deste trabalho. 

 

ENTREVISTA 1 

 

P: Boa noite! Hoje nós vamos escutar a história da aluna T. Como foi que T 

descobriu a necessidade de estudar e por que nós estamos trabalhando com 

revistas. Assim, a aluna T irá falar por que a professora escolheu trabalhar 

com revistas (Aluna T vai falar para todos). 

 

T: (risos). 

 

P: T, fale para o grupo por que a professora resolveu trabalhar com revistas. 

 

T: A professora trouxe essas revistas porque eu dei a ideia. Porque eu não 

sabia ler nada, nada, aí, como eu gostava de ler revistinhas de horóscopo, 

[...] Aí eu comprei a revista, tinha dia que eu não sabia ler nada, nada, nada, 

nada... Aí eu ficava olhando, dizendo ‗Meu Deus, será que eu vou 

conseguir?‘ (risos). E eu sei que eu fui e disse ‗Eu vou conseguir‘. Pegava a 

revista, olhava, assoletrava e nada. Botava a revista lá. Depois ia de novo, 

pegava a revista, (‗chorava‘ – ajuda a colega de sala) (risos), e eu dizia ‗ai, 

meu Deus, me ajude, Jesus, só o Senhor pra me ajudar a aprender a ler‘, aí 

eu fui aprendendo, juntando as letras e consegui [...]. O meu esposo dizia ‗tu 

não vai aprender não‘. Aí foi passando o tempo, aí ele disse, e eu sempre 

dizia ‗[...] me deixa ir pra escola, eu quero estudar‘, aí ele dizia ‗não, você 

não vai não, quem já viu mulher casada estudar?‘, aí eu disse ‗pronto, eu já 

vejo um bocado aí estudando‘, aí foi passando o tempo, foi passando o 

tempo, aconteceram muitas coisas, né, aí eu disse ‗[...], agora eu vou 

estudar‘, aí ele disse ‗é, vá, eu vou deixar, vá simbora fazer a matrícula‘. Aí 

eu fiz a matrícula um ano, não deu certo, aí eu digo ‗pronto, era só o que me 

faltava‘. Passou um tempo, aí eu digo ‗Agora eu vou lá no colégio e não vou 

mais fazer matrícula com ninguém. Eu vou diretamente lá no colégio que é 

onde se faz a matrícula de verdade‘. Aí chegou o dia e fui-me embora e hoje 

tô aqui. E tô aprendendo. E quero aprender mais e mais. É pouco ainda 

porque ainda eu erro as palavras quando eu vou escrever, mas é 

perseverando que a gente chega lá. Tá bom, professora? (risos) 

 

P: Sim. Você falou também a questão da experiência com o mundo dos 

cálculos, dos números, como foi sua experiência com a Matemática? 

 

T: Ah! Minha matemática! Teve um dia que eu digo ‗ai, meu Deus, é hoje 

que eu não durmo‘. 

 



39 
 

P: No Mercadinho, como foi a história? Conta aí a história. 

 

T: A história do mercadinho foi uma história muito comprida que eu não 

sabia passar o troco, eu não sabia, quando eu dava o troco errado as pessoas 

voltava, e eu ficava: ‗perdão, que eu não sei passar o troco‘. 

 

P: Isso era no mercadinho de seu marido? 

 

T: Isso era no mercado. Aí as pessoas voltavam ‗ah! Você deu troco demais, 

ah! Você deu troco de menos‘ (risos). E eu lá, né (risos), aí eu digo ‗meu 

Deus, como é que eu vou aprender a mexer nessa calculadora? Senhor‘. Era 

mesmo que estar vendo nada na minha frente. Mas mesmo assim eu fui, fui, 

aprendendo, fui, sei lá, foi Deus mesmo que abriu a mente, né? E eu 

consegui. E hoje eu posso pegar a calculadora e a minha mente se abriu 

mesmo e eu agradeço muito a Deus, primeiramente. 

 

[...] 

 

P: E a habilitação que você disse que iria tirar? Conta desse sonho. 

 

T: Tô perseverando. Eu vim (para a escola) mais por isso mesmo, que eu 

quero aprender a dirigir e eu preciso fazer as provas, né, lá não sei aonde 

(‗DETRAN‘ – ajuda o colega de sala), DETRAN, não sei aonde, aí eu digo 

‗Não, agora eu vou estudar, pra quando eu for...‘. 

 

P: Então você está aqui na escola com um propósito? 

 

T: É de tirar minha carteira de habilitação. 

 

P: Por quê? Você quer ser dona de mercadinho ou motorista? 

 

T: As duas coisas (risos). As duas coisas. 

 

P: Então, qual é o conselho ou sugestão que você daria a sua colega D, que 

se encontra aqui ao seu lado, e até agora não aprendeu a ler? 

 

T: Eu digo a ela sempre que ela tem que perseverar, que correr atrás do que 

ela quer aprender a ler, que é bom, quando a gente não sabe ler, a gente é 

cego. (Nesse momento a colega A confirma a fala de T).  

 

A: É mesmo, é isso que eu quero. 

 

P: Sim, e agora, qual é a sua opinião com este trabalho com revistas? Você 

está gostando? Melhorou sua leitura? 

 

T: Eu tô, eu tô aprendendo, mas tem vezes que eu escrevo lá mesmo no meu 

trabalho, o nome das pessoas, dos meus freguês, eu errava ainda a letra. 

 

P: Tá sabidinha, então, obrigada.  

 

T: Esta entrevista foi muito chique de doer! (risos) 
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Nessa primeira entrevista, pudemos observar que, através da fala dessa participante, a 

leitura ultrapassa os muros da escola. As práticas de leitura incluem as mais distintas áreas do 

conhecimento, tais como saber lidar com a Matemática numa situação real, num contexto 

adequado, ou seja, no mercado. 

 As situações didáticas em torno do uso de revistas em sala de aula foram diversas, 

partindo do acesso ao exemplar da revista ―Guia Astral‖ atualizada, com informações 

compreendendo os signos, por cada aluno. Notadamente, com o intuito de caracterizarmos a 

demanda escolar, segue outras entrevistas com mais duas alunas participantes da pesquisa, 

mulheres que também registram uma história de exclusão social pelo fracasso escolar.  

 

ENTREVISTA 2 

 

No momento da entrevista com a aluna A, verificou-se, por parte dessa aluna, um 

quadro de timidez diante da câmera digital. Mal era possível compreender sua voz a contar 

sua história em torno das dificuldades em sobreviver em uma cultura letrada. 

Consequentemente, observava que alguns colegas a faziam recordar suas experiências, 

inclusive em São Paulo, fato já contado em sala de aula sem o uso da gravação. 

 

P: Aluna A, conta sua história de vida... Fala pra gente como foi essa 

experiência de viver em São Paulo sem saber ler? 

 

A: Mas eu cheguei lá, com meu primo, eu fui a primeira vez lá pra São 

Paulo aí eu sofri muito, não sabia ler. Para ir para meu trabalho era um 

sufoco.  Eu ia a pé, andava bem muito, e sempre andava com o endereço da 

casa onde eu trabalhava. Quase sempre pedia ajuda aos outros...
2
 

 

No ato da realização dessa entrevista, a aluna A permanecia com dificuldade para falar 

das suas experiências vivenciadas na cidade de São Paulo, até chegar a Campina Grande-PB. 

Vale aqui ressaltar que esta participante da pesquisa morava em um município do estado da 

Bahia, e por se casar com um rapaz natural da nossa região, veio fixar residência na cidade de 

Campina Grande-PB. 

Devido à timidez, foi sugerido que ela continuaria tal entrevista em outra ocasião, e 

pedi que outra participante, também mulher, participasse da gravação, contando sua história 

de vida com o mundo da leitura. 

                                                           
2
 A aluna falava tão baixo que não entendemos suas respostas e ficou combinado continuar a entrevista em um 

momento posterior. 
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ENTREVISTA 3 

 

Paralelamente, nessa aula, foi solicitada a contribuição na pesquisa de outra aluna, 

compartilhando, dessa vez, sua experiência não na cidade de São Paulo, mas na cidade de 

Campina Grande-PB. Nosso objetivo era verificar se a dificuldade também era semelhante, no 

que tange à mobilidade urbana, de precisar do outro em relação a trabalhar e outras atividades 

cotidianas.  

 

P: A aluna B conta a sua experiência de leitura. Já faz um bom tempo que 

você é aluna aqui da escola Williams Arruda, aqui de Campina Grande, não 

é? Conta a sua experiência. Tem outro colega ali seu, aluno M. Como é esse 

mundo, essas coisas que tanto você tenta, começa a estudar e dizer? Conta aí 

como é? Aprender a ler, pra que aprender a ler mesmo? 

 

B: Aprender a ler pra ter um emprego melhor, outras profissões pra você ter, 

tem coisas melhores, né? Porque é difícil você não saber ler, se você, assim, 

pra ensinar aos filhos, tudo é difícil, até quando eu cheguei pra morar aqui, 

também foi muito difícil a comunicação... 

 

P: E você morava onde, antes daqui? 

 

B: Eu morava em Alagoa Nova-PB. 

 

P: Você foi pra o Rio de Janeiro também? 

 

B: Não, não, graças a Deus, não.  Fui pra Salvador, mas deu tudo certo, não 

me perdi! Mesmo assim, foi tudo bem. Mas eu procurei estudar também, 

porque é muito difícil você não saber ler, tem que tá perguntando aos outros. 

Quando fui morar aqui mesmo, minha dificuldade maior foi em transporte, 

porque lá no sítio era diferente, você vivia de usar carro alternativo, quando 

chega aqui a cidade é grande, aí tudo era mais difícil, eu, pra sair pra 

qualquer lugar, era preciso alguém me deixar, se alguém não me deixa, 

pronto, eu ficava o dia todinho ali, parada, se ninguém fosse me pegar, 

porque era difícil, aí uma colega minha uma vez teve a ideia de me ensinar, 

porque ela viu que eu não sabia número, não sabia nada, tapada, aí ela 

chegou, disse desse jeito ‗[...] por que tu só sai de casa se for 

acompanhada?‘. Aí eu fui lembrar a ela que eu sabia número, que eu não 

sabia nem escrever meu nome, aí ela foi e disse: ‗Pois, a partir de hoje...‘ Aí 

anotou o número dos ônibus daqui, 066 e 660. Aí ela disse ‗A partir de hoje 

você vai sair, vou dar dinheiro a você, vou mandar você no centro (Campina 

Grande-PB) e você vai aprender a ir sozinha, e vai aprender a caminhar com 

seus próprios pés, porque ninguém pode caminhar com o corpo não, nem 

pode depender das pessoas pra sair, até quando os filhos me adoeciam tinha 

que esperar meu esposo chegar pra levar pro hospital, era muito, muito 

difícil. 

 

P: Seu esposo está vivo? 
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B: Sim. 

 

P: Sim, outro dia você nos relatou em sala de aula acerca da sua experiência 

com a ida a uma banca de revista, situada no centro da cidade de Campina 

Grande-PB. Como foi essa experiência na banca de revista? 

 

B: A gente foi comprar uma revista, que terminou a novela e minha patroa 

queria a revista nova, o final da novela, aí a gente chegou lá, aí a menina 

disse que tinha muitas revistas, a minha colega, que já tinha terminado o 

segundo grau, ela não sabia qual era a revista, aí ficou lá perdida, aí ela 

procurou, mas essa não é a revista [...] ‗capítulo final da novela‘. Aí eu fui e 

disse: ‗mesmo não sabendo por conta da leitura tanta sabedoria, mas não 

soube ler um pequeno de um pequenininho texto (Com essa informação, a 

aluna B queria dizer que, apesar de sua colega saber ler, ter o ensino médio, 

não soube reconhecer a revista certa, solicitada pela sua patroa, que, até 

então, tinha viajado ao Japão, e pediu que suas funcionárias domésticas 

comprassem um exemplar de uma revista, contendo o final de uma novela, a 

que a mesma vinha assistindo na TV Globo). 

 

P: E você, que estuda numa sala de alfabetização, conseguiu! 

 

B: É, eu consegui, porque eu olho todas as revistas lá. 

 

P: Sim, aí você lembrou de nossa prática na sala de aula? Ou não? 

 

B: Sim, lembrei, né? Das revistas que a senhora trazia pra gente ler. Pelo 

menos o nome de cima, né, porque eu sou muito noveleira. 

 

P: Então, trabalhar com revista é importante?  

 

B: É a leitura e pra descobrir outras coisas, né?! 

 

P: Pronto. Obrigada! 

 

Na ótica dessas participantes da pesquisa entrevistadas, no momento em que se 

aprende a ler, o usuário da língua materna não permanece mais na dependência de outra 

pessoa, de alguém para auxiliar em atividades cotidianas, básicas, consideradas elementares, 

como pegar o ônibus para se deslocar, ir ao centro da cidade e retornar para sua residência 

tranquilamente. Tarefa fácil para aqueles que sabem ler (alfabetização funcional) e de 

tamanha complexidade para uma pessoa considerada analfabeta funcional. 

O aluno J, de 40 anos, pedreiro, quando interrogado pela professora pesquisadora em 

entrevista acerca do motivo de buscar aprender a ler naquele momento, de seu retorno para a 

escola, ressaltou que, na idade dele, era difícil aprender a ler. Obviamente apontou que, na 

profissão dele, a leitura fazia-se necessária. Diante de sua resposta, a professora pesquisadora 

elaborou a seguinte questão: 

 

P: Se você soubesse ler, no seu trabalho seria mais fácil executar as ações? 



43 
 

 

J: Professora, na minha profissão é preciso leitura, [...] mas pensando, 

pensando, direitinho, a gente consegue realizar as tarefas. 

 

Tal aluno deixa antever uma leitura de ―mundo,‖ que não só se encontra restrita à 

escola, mas numa perspectiva mais ampla, de trabalhadores que, embora não saibam ler, têm 

saberes/fazeres adquiridos em suas histórias de vida, que necessitam ser respeitados pelo 

educador da EJA. 

Por falar no ensino em uma perspectiva de formação de um leitor autônomo, cabe aqui 

nos reportarmos à contribuição bastante significativa de Freire (2011), em sua obra intitulada 

―Pedagogia da autonomia‖, para o fato de a prática docente reforçar a capacidade crítica do 

educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Para esse autor, esses saberes necessários 

conduzem para um tipo de educação que contemple a troca de conhecimentos significativos 

para a vida do aluno. 

Entre outros aspectos considerados relevantes para a não aprendizagem da língua 

materna para todos, na escola pública, podemos aqui enfatizar a inadequação da escola, do 

currículo e ainda da formação docente. Na prática de sala de aula, observa-se a dificuldade do 

docente em trabalhar com o aluno real, das camadas menos favorecidas socialmente. 

Há controvérsias acerca de como desenvolver ações educativas por parte do professor 

consideradas lícitas para a democratização do ensino, de modo que essa prática escolar de sala 

de aula venha, de fato, a consolidar os anseios democráticos em oferecer um ensino de 

qualidade, numa perspectiva de inclusão social para a educação básica, especialmente para a 

educação de jovens e adultos. 

Nesse cenário, é preocupante o quadro de alunos do turno diurno que chegam à sala de 

aula alegando não saber ler, bem como dizer que a metodologia aplicada na aula noturna 

facilita sua aprendizagem. Mediante o uso da observação participante, na sala de aula de I 

ciclo inicial e final do ensino fundamental noturno, é observada a presença de filhos de alunos 

da EJA com dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita. 

Segundo a percepção dos alunos inseridos nesta sala de aula, lócus da pesquisa, a 

problemática da violência urbana naquela região, na qual se encontra localizada a escola, 

prejudicava o acesso à escola cotidianamente.  Esses alunos, às vezes, eram obrigados a faltar 

aula por causa da inexistência de segurança para sua própria vida. Como se pode observar na 

fala extraída após um momento de conversação na sala de aula, entre a professora 

pesquisadora e alunos, a respeito dos fatores que impediam a conclusão dos estudos pelos 

alunos da EJA.  
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Entre as diversas opiniões apontadas pelos alunos participantes da pesquisa, cabe aqui 

sinalizar para o que verbalizou o aluno V, de 38 anos: 

 

V: Professora, a senhora pensa que a gente falta por que a gente quer? A 

gente fica em casa obrigado, professora! A gente só tem uma vida, 

professora! 

 

A versão do aluno V para a existência dessa criminalidade deriva de jovens inseridos 

no mundo das drogas. Entre outros motivos, não quis falar por respeitar a presença, na própria 

sala de aula, de alunos que possuíam familiares já falecidos pela sua relação com o mundo do 

tráfico. Convém destacar que, devido a essa problemática citada anteriormente, o horário de 

funcionamento da escola é reformulado à noite, chegando a liberar o alunado mais cedo, de 

modo que esses alunos se dirijam às suas residências com mais segurança, uma vez que o 

deslocamento de retorno da escola é sempre realizado em grupos de alunos, jamais 

individualmente, tendo em vista o receio de ser alvo da violência urbana. 

Para se ter uma ideia, a própria escola é alvo de violência ao patrimônio público. 

Segundo a gestora geral dessa escola, há uma dificuldade em expor equipamentos eletrônicos, 

adquiridos com recursos federais, por receio de que tais equipamentos sejam roubados. Entre 

os casos citados pela gestora geral da escola de violação do patrimônio escolar, ela assinalou 

os computadores da sala de informática, recém-chegados à escola, os quais foram subtraídos, 

prejudicando a comunidade escolar.  

Outro dado preocupante refere-se às pichações na área interna e externa da escola, que, 

segundo as gestoras (geral e adjunta), são praticadas por alunos da própria comunidade 

escolar. Segundo a opinião da gestora geral, era complicado resolver o problema, devido à 

impunidade existente na região em que a escola se insere. 

Destacamos também, na descrição desta experiência, o que corresponde ao nível de 

aprendizagem da turma em relação à leitura de textos pela docente, com atitudes propícias à 

compreensão do que foi lido. Reportamos exemplos de alunos que aprenderam a fazer uso da 

leitura, com raciocínio lógico-matemático ao realizar suas compras. Para ilustrar essa 

aprendizagem significativa da leitura na vida do aluno da EJA, podemos destacar o exemplo 

da aluna N, de 27 anos, que verbalizou na sala de aula para todos os colegas que o trabalho 

realizado em sala de aula em relação aos estudos das operações fundamentais, de forma 

contextualizada, tinha provocado uma mudança positiva. Ela falou que havia comprado um 

aparelho celular, através do uso de um cartão de crédito de outra pessoa, cuja dívida parcelou 

em 10 vezes de R$28,00, e foi surpreendida pela constatação da falta de honestidade por parte 
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da colega, que, em sua primeira parcela paga, não tinha devolvido o seu troco correto. Esta 

aluna falou que havia repassado a quantia de R$ 50,00 reais e não recebeu o seu troco certo, 

ou seja, sua colega ―não devolveu nada‖. 

Diante do exposto, a aluna da EJA, atenta aos conteúdos matemáticos trabalhados, 

através de outros gêneros textuais, a exemplo de anúncio publicitário em sala de aula, passou 

a pensar ―matematicamente‖, e logo foi surpreendida com a expressão advinda da colega: 

―como foi que você descobriu, se você não sabe ler nem escrever?‖ A aluna revelou que tinha 

aprendido a ler, ―não era mais boba‖; deixou a primeira parcela para trás, porém, exigiu o 

troco correto quando do pagamento da segunda parcela. 

Atrelado a esse ponto, podemos enfatizar a formação do educador que busca repensar 

sua prática escolar em consonância com os novos estudos dos desafios da sociedade 

contemporânea. Podemos apontar, ainda, para outro fator considerado relevante nessa 

pesquisa: a formação do docente, leitor de múltiplos olhares, numa sociedade multifacetada, 

cuja formação acadêmica vislumbra sistematizar ações didáticas que favoreçam ao aluno um 

ensino de qualidade, de modo que este venha a aprender os conteúdos necessários para o 

trajeto de sua vida na sociedade contemporânea. 

 

1.2.1 Os sujeitos envolvidos na pesquisa 

 

Uma forma de caracterização dos sujeitos da EJA é apresentada por Oliveira (2001, 

p.59): ―o imigrante que chega às grandes metrópoles de áreas rurais empobrecidas, filho de 

trabalhadores rurais não qualificados e com baixo nível de instrução escolar (muito 

frequentemente analfabetos)‖. 

Por outro lado, o Documento Base Nacional, ao tratar dos sujeitos da EJA, amplia os 

elementos caracterizadores dessa clientela da educação brasileira:  

 
Pensar sujeitos da EJA é trabalhar com e na diversidade. A diversidade se 

constitui das diferenças que distinguem os sujeitos uns dos outros – 

mulheres, homens, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas 

com necessidades especiais, indígenas, afrodescendentes, descendentes de 

portugueses e de outros europeus, de asiáticos, entre outros. A diversidade 

que constitui a sociedade brasileira abrange jeitos de ser, viver, pensar — 

que se enfrentam. Entre tensões, entre modos distintos de construir 

identidades sociais e étnico-raciais e cidadania, os sujeitos da diversidade 

tentam dialogar entre si, ou pelo menos buscam negociar, a partir de suas 

diferenças, propostas políticas. Propostas que incluam a todos nas suas 

especificidades sem, contudo, comprometer a coesão nacional, tampouco o 

direito garantido pela Constituição de ser diferente (BRASIL, 2000, s/p). 
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Encontramos na sala de aula investigada um exemplo desse desenho nacional. Trata-se 

do caso da aluna S, de 65 anos, que afirmou não ter estudado pela proibição de seus pais, que 

eram agricultores. Segunda a aluna S, eram disseminados, na sua juventude, valores 

ideológicos preconceituosos contra a mulher, pautados na concepção de que ―mulher não 

podia estudar, para não escrever cartas para o namorado‖. Assim, ela não estudou porque o 

pai não deixou, e não porque teve de trabalhar na roça. 

Nesse contexto, vimos, portanto, que as arguições orais advindas das falas dos outros 

sujeitos sociais revelam que eles não tiveram oportunidade de estudar, devido à obrigação que 

tinham: ajudar seus pais nas atividades laborais. Enquanto que os estudantes mais jovens 

justificaram que, quando eram crianças/adolescentes, iam para a escola apenas para ―perturbar 

a professora‖, ―brincar‖, pois, segundo a percepção deles, alguns não gostaram da escola, por 

não enxergar sentido em sua permanência no âmbito escolar. 

Objetivando caracterizar tal demanda escolar, através de relatos de alunos tidos como 

atores sociais nesta pesquisa, com marcas da exclusão social, constatamos que, em nossa 

pesquisa, os sujeitos sociais são homens, mulheres, jovens, adultos e idosos, e, atualmente, 

um público de adolescentes que não conseguem aprender no Ensino Fundamental regular 

diurno e que, inseridos no mercado de trabalho, buscam essa modalidade de ensino sob os 

moldes de supletivo. Convém aqui ressaltar que os sujeitos da EJA acumulam uma história de 

fracasso escolar, procurando a escola motivados por várias expectativas pessoais.  

Nesta perspectiva, Di Pierro (2005) ressalta que o perfil marcadamente juvenil que a 

educação de adultos adquiriu no país, na última década, deve-se à combinação de fatores 

relacionados ao mercado de trabalho (exigência de certificação escolar) e ao sistema 

educativo em relação à distorção idade/série, potencializada pela redução da faixa etária 

mínima (LDBEN de 1996) para a frequência a essa modalidade de ensino, a partir dos 15 

anos. 

Destacamos que os atores sociais nessa pesquisa são constituídos de profissionais 

inseridos no mercado informal: pedreiro, auxiliar de pedreiro, diarista, manicure, gari, catador 

de papel e vendedor de produtos cosméticos e de animais, além de desempregados e daqueles 

que não mostraram uma definição quanto às suas atividades laborais. 

Considerando a especificidade da EJA de baixa autoestima dos alunos, destacamos em 

sala de aula as exigências no mercado de trabalho, a partir da inserção das novas tecnologias, 

em que se faz necessário o uso da leitura numa perspectiva de uso social. Diante disso, o 

aluno da EJA cada vez mais afirma que as necessidades do cotidiano exigem a compreensão 
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leitora nas diferentes práticas sociocomunicativas, principalmente quando esse retorno à sala 

de aula tem por objetivo a aprendizagem da leitura e da escrita para retirar a CNH (Carteira 

Nacional de Habilitação), no Departamento Estadual de Trânsito do Governo da Paraíba 

(DETRAN-PB). 

Por outro lado, os sujeitos participantes da pesquisa falaram das percepções 

significativas de olhar o mundo, não na condição de analfabetos, mas na condição de sujeitos 

em processo de alfabetização e letramento. A importância desse processo foi evidenciada 

nesta pesquisa mediante a ênfase, inclusive, de alguns alunos colaboradores do estudo, como 

revela a fala da aluna B, de 36 anos: ―quem não sabe ler é um cego, vive sempre na 

dependência dos outros‖. E acrescenta a relevância da educação na perspectiva da inclusão 

social, por entender que ―no momento que se aprende a ler o sujeito fica livre‖, adquire 

autonomia, ―desloca-se para onde quiser‖, ―não se tem mais medo‖. 

 

1.3 O CONTEXTO DA COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Atentos às vozes dos participantes da pesquisa, no que tange ao problema recorrente 

da não aprendizagem da leitura pelos alunos que frequentam a sala de aula pesquisada, 

buscamos, através do uso de revistas, sob o olhar da abordagem sociodiscursiva, contribuir 

para a aprendizagem dos alunos que, embora matriculados e frequentando a sala de aula 

noturna, não obtinham êxito na aprendizagem da leitura.  

Como já foi citado anteriormente, procuramos investigar as representações sociais dos 

sujeitos sociais participantes da pesquisa, frequentadores da sala de aula do Ensino 

Fundamental I, séries iniciais, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, em nível de 

alfabetização. Priorizamos a escuta sensível
3
 para que, através dos relatos das histórias de vida 

desses alunos, buscássemos metodologias adequadas para o desafio de ajudá-los a aprender a 

ler: ouvi-los para o compromisso de mudar a prática educativa. Pautados em Cancherini 

(2010), buscamos estabelecer o diálogo entre os participantes da pesquisa, de modo a pontuar 

os aspectos fundamentais que os conduziram a procurar a escola noturna, no que tange à 

                                                           
3
 A escuta sensível é o instrumento metodológico do pesquisador que se propõe a conhecer e transformar uma 

realidade opressiva. Já a mentoria aproxima-se da ideia de inclusão do professor neófito e pode fazer parte de 

programas de iniciação [...]. René Barbier é francês, pesquisador e Professor Emérito na Universidade de Paris 

VIII – Saint Denis, e produziu uma metodologia para dar conta da teoria que elaborou. Sua metodologia 

caracteriza-se por unir dimensões sociológicas e psicológicas e denomina-se ‗Abordagem Transversal, a escuta 

sensível em ciências humanas‘. Seu trabalho desenvolveu-se a partir da psicologia junguiana e das ideias do 

filósofo grego Castoriadis, para quem o mundo humano é o mundo do fazer. Incorporou também ideias de 

estudiosos orientais (CANCHERINI, 2010, p.3). 
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apreensão da aquisição da leitura. Tal procedimento permitiu buscar compreender suas 

justificativas e iniciativas na busca da escolarização. 

Os participantes da pesquisa, identificados por letras
4
, ao longo da investigação 

expuseram suas narrativas de vida, em torno dos desafios em conviver sem o domínio da 

leitura. Foram diferentes histórias; porém, optamos por destacar algumas, tendo em vista 

aquelas que mais se aproximaram do fenômeno estudado. 

Cumpre ressaltar que o trabalho com a utilização de revistas difere de práticas 

escolares em que, em sua maioria, encontram-se destinadas a recortes e colagem, bem como 

caça-palavras. Em nosso trabalho de pesquisa, o foco encontra-se na leitura de eventos de 

letramento que proporcionam atividades de leitura interativa, sócio-discursivamente 

legitimadas pelos usos sociais dos alunos envolvidos em práticas de linguagem. Considerando 

o nível de aprendizagem dos atores escolares, procuramos trabalhar com as capas de revistas, 

por considerá-las gêneros discursivos, além de ser igualmente uma unidade comunicativa, 

assim como os demais gêneros que compõem a revista. 

Diante disso, evidenciamos a aluna T, de 33 anos, para quem as experiências 

empíricas na cidade do Rio de Janeiro resultaram na decisão em querer aprender a ler, 

principalmente pela necessidade de ler as diferentes linguagens (sinalização do trânsito, 

cartazes, endereços etc.).  Observamos que a saída dessa aluna do município de Boqueirão-

PB, aos 13 anos, sem saber ler, com a meta de trabalhar para ajudar seus familiares, 

exemplifica os inúmeros casos de alunos da Educação de Jovens e Adultos, que foram 

impedidos de estudar por uma questão de desigualdade social, e cabe à escola não ignorar tal 

fato sócio-histórico-cultural. Procurar um endereço, para a aluna T, era um ―sacrifício‖, bem 

como o deslocamento da sua residência ao trabalho, no referido município. Notadamente, por 

não saber ler, restava-lhe o serviço doméstico, atividade laboral na qual também precisava 

fazer uso social da leitura, como ler os recados da patroa, dar remédios às crianças, entre 

outras atividades. 

Relatou também a aluna T que, após uma sucessão de dificuldades enfrentadas no 

cotidiano da cidade grande, não procurou a escola, mas sim a ajuda de uma prima, que, 

mediante seus apelos no dia a dia, reservou um momento para ensiná-la a ler. Tal 

procedimento sugerido por essa prima teve início através da leitura de revistas de horóscopo. 

A partir daí, a aluna T passou a comprar a revista indicada pela sua prima, cuja leitura diária 

                                                           
4
Atendendo aos princípios éticos da pesquisa, os sujeitos estão identificados pelas letras A, C, B, L, T, N, S, P, 

M, V e J. 
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tinha a intervenção dessa parenta, que, com muita paciência, conseguiu a ação de decifrar o 

código linguístico, levando a aluna T a finalmente ler efetivamente.  

Frente a esse relato, a professora/pesquisadora passou a comprar revistas e levá-las à 

sala de aula para favorecer a prática da leitura. Nesse evento de letramento em torno das 

práticas de leitura com o uso do horóscopo, considerando o formato da revista, surgiu a 

problemática do tamanho da letra, pois, naquela sala de aula, era observada a presença de 

alunos com problemas de visão. Esses alunos não conseguiam ler o sumário, bem como as 

informações de cada signo, tendo em vista as letras serem pequenas para a compreensão 

textual. Diante da dificuldade revelada pelos sujeitos agentes da pesquisa, no momento da 

leitura, optamos por mudar o tipo de revista, considerando o fato de que o aluno não lia 

devido a uma restrição pessoal. Ele não usava óculos, não por questão estética, mas, 

sobretudo, por questão de outras implicações macroestruturais, que não nos convém aqui 

pontuá-las, considerando nosso objeto de pesquisa. 

No que concerne ao problema recorrente da evasão escolar dessa modalidade de 

ensino, encontramos o aluno M, de 40 anos, com várias entradas na escola campo de 

investigação. Ele, inclusive, já havia estudado com várias professoras; contudo, sempre 

desistia, abandonando a escola. Buscamos fomentar um trabalho em torno de leituras críticas, 

no sentido de que esse aluno passasse a frequentar a sala de aula regularmente e concluir o 

ensino fundamental I (1º ao 5° ano), no turno noturno. 

Assim, durante o período de investigação, verificamos que o aluno M, de 40 anos, 

frequentava a sala de aula noturna regularmente e sua história de evasão escolar não era mais 

observada. Inclusive, seu horário de trabalho era à noite, das 22h00min as 06h00min, e, 

mesmo assim, esse aluno buscava conciliar trabalho e escola. Considerando o aspecto 

motivacional, citado por esse aluno, ele afirmou que ―estudar era questão de uma necessidade 

vital‖ em sua vida profissional.  Ele vinha estudar e saía da sala de aula diretamente para o seu 

local de trabalho. Nessa perspectiva, cabe aqui apontar que o referido aluno não conseguiu 

fazer sua matrícula em um curso de atualização profissional, indicado pela empresa, por não 

ter o Ensino Médio. Evidentemente, o aluno M tomou a decisão de mudar essa história. 

Em razão de uma história de insucesso escolar do aluno supracitado, pudemos 

observar que, na coleta de dados, na aula reservada às gravações, o aluno M veio demonstrar 

abertamente o sentimento de vergonha por não saber ler, por ser chamado de analfabeto, e 

revelou que não queria participar da gravação, sob a forma de vídeo. Na opinião desse aluno, 

ele poderia ser alvo de algum colega da turma, mal intencionado, que poderia vir a postar o 

seu relato no facebook (redes sociais) e levá-lo a ser alvo de gozações na comunidade em que 
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residia. Entretanto, esse aluno, posteriormente, veio a contribuir com a investigação, através 

de sua fala, participando das rodas de conversa, mediante a conversação espontânea, expondo 

as suas experiências negativas em conviver na cultura letrada sem saber ler. 

Outro aspecto relevante era que a sala de aula reunia jovens com histórias no mundo 

das drogas. Para lidar com estes alunos, era mister empreender um esforço de precaução para 

motivá-los a continuar os estudos e, obviamente, o planejamento de aulas dinâmicas, atrativas 

e motivadoras foi vital para que, de fato, esses alunos encontrassem sentido em permanecer na 

escola. Nesse quadro, encontramos o aluno L, de 18 anos, cuja história de vida reflete um 

longo percurso de insucesso, tanto na vida pessoal, devido ao seu ingresso no mundo das 

drogas, como também na vida escolar. Ele comentou que o período em que esteve na escola, 

durante a adolescência, foi de indisciplina escolar. Ele nunca veio a permanecer na escola, 

ressaltando que ―as professoras sofreram na minha mão‖ e ―nunca aprendi a ler‖. 

Diante do exposto, as ações educativas, desenvolvidas no lócus de investigação 

buscaram inclusive contemplar atividades escolares de interesse do aluno, de modo a valorizar 

a sua presença na escola. 

Constatamos que o aluno L, de fato, ainda enfrentava problemas na escola. Ele exigia, 

por parte da professora/alfabetizadora, um tipo de ensino que contemplasse o estudo de letras, 

sílabas e frases. Segundo a opinião desse aluno, ninguém aprendia a ler usando textos, mas 

com a utilização do método sintético. Cobrava inclusive o uso de exercícios tradicionais, a 

exemplo do ditado. Como pontua Rojo (ROJO, 2010, p. 36),  

 

[...] a ideologia sobre alfabetização registra uma história de iniciar com as 

vogais isoladas, para depois se chegar às sílabas e palavras (Justamente, 

métodos sintéticos como fônico) e essas palavras não se prestavam bem ao 

trabalho, pois apresentavam, em sua maioria, como é o caso de português em 

geral, sílabas complexas (CVC, CCV) e não simples (CV). Eram, pois, 

‗palavrinhas muito difíceis‘. 

 

Entendemos que o aluno L traz consigo a história de alfabetização da escola 

tradicional. Então, buscamos incluir na nossa prática escolar exercícios que viessem a atender 

ao pedido do aluno, também como forma de viabilizar a continuidade da nossa investigação. 

Destarte, reservamos um espaço cotidiano para a realização de ações escolares com o método 

sintético, partindo das contribuições de Lemle (2005) para o ensino de ortografia, cujas 

orientações metodológicas nos subsidiaram no trabalho com cruzadinhas, caça-palavras etc., 

inclusive, aproveitando a própria capa da revista e ainda o sumário, com ênfase na sílaba.  

Procuramos, naquele momento, pontuar os descritores apontados pelo Centro de 
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Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE), da Faculdade de Educação (FAE) da UFMG, a 

partir do direcionamento dado por Rojo (2010), no que tange às capacidades de 

decodificação: 

 

 Compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas (outros sistemas de 

representação); 

 Dominar as convenções gráficas; 

 Conhecer o alfabeto; 

 Compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita; 

 Dominar as relações entre grafemas e fonemas; 

 Saber decodificar palavras e textos escritos; 

 Saber ler reconhecendo globalmente as palavras; 

 Ampliar o olhar para porções maiores de texto, desenvolvendo fluência e rapidez de 

leitura. 

 

Procuramos seguir as orientações de decodificação do texto. Utilizamos também o 

livro didático no formato de cartilha da EJA. Cotidianamente, o alunado, de modo geral, 

trazia o seu livro didático à sala de aula, e, nessa observação, víamos que os alunos 

demonstravam atenção e apreço para com tal recurso didático, como também exigiam que a 

professora pesquisadora trabalhasse atividades do livro didático (LD). 

Convém destacar que, diagnosticando o perfil dos participantes da pesquisa, 

observamos a atenção ao aspecto da diversidade cultural, do multiculturalismo.  Obviamente, 

o aluno brasileiro assimilou a cultura escolar, que tem no uso do livro didático um porto 

seguro, principalmente aqueles alunos que não tiveram, quando jovens, acesso aos 

instrumentos típicos usados na escola, com destaque para o livro didático. 

Nesse contexto, observamos que ainda há muitas práticas docentes sedimentadas em 

imagens negativas sobre o livro e a leitura do aluno inserido na educação básica, que logo 

passa a ser mais um leitor em formação. É perceptível também que muitos alunos, no contexto 

da aula de alfabetização de adultos, refletem uma diversidade de contextos de aprendizagem, 

formais ou informais, nos quais agem como canalizadores das diferenças nos sistemas e 

valores de grupos letrados (KLEIMAN, 2004). 

Ler constitui-se em uma das competências mais relevantes a serem trabalhadas com o 

aluno e tem um significado que transcende a decodificação de letras e sílabas e/ou a simples 
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reprodução de informações latentes no texto, relegando, assim, a importância da dimensão da 

interação verbal, que deve permear a prática leitora. No entanto, para fazer o aluno refletir 

acerca de qual seria a atividade que mais o ajudava a ler, providenciamos simultaneamente 

textos informativos (notícias locais), que tratassem da seca do Nordeste, no sentido de levar o 

aluno a confrontar informações/saberes entre o conhecimento registrado na cartilha e a leitura 

advinda de outro gênero textual.  

Com foco na cartilha, indagamos ao aluno se determinadas sílabas estavam explícitas 

nos textos lidos nas revistas. Com efeito, ao analisar os textos, o aluno respondia ―achei não, 

professora‖.  Então, questionávamos como trabalhar com esse método, se os textos que 

circulavam na sociedade não estão organizados por sílabas? Defendemos que práticas 

escolares com o uso exclusivo de cartilhas para o ensino do código linguístico não têm 

sentido para a formação de um leitor, considerando que sílabas e palavras descontextualizadas 

não constituem enunciados concretos, que possam penetrar na vida das crianças, nem 

tampouco na vida de jovens e adultos. 

No que concerne à indicação de leitura de livros, compreendendo os eixos temáticos 

supracitados, verificamos que a escola não disponibilizava de um acervo bibliográfico 

destinado ao aluno, que tratasse de tais temáticas. Restou à professora pesquisadora 

providenciar tais recursos, ou ainda outros gêneros textuais para levar à sala de aula. 

Entendemos que as políticas públicas de alfabetização destinadas às crianças e 

adolescentes, e ainda à EJA, têm suscitado uma variedade de publicações, por parte de 

pesquisadores no campo da leitura, refletindo sobre as práticas de sala de aula no que se refere 

ao ensino da língua materna no país, com vistas a se pensar em concepções sobre o que é 

alfabetizar o aluno na perspectiva de formar leitores e escritores autônomos/críticos, nos 

moldes que apregoam os PCN (BRASIL, 1997a). Nesse cenário, vimos que a sala de aula da 

EJA, em termos de condições propícias para a formação de leitores na perspectiva 

preconizada por tal documento oficial, implica saber que concepção de ensino a escola 

defende em relação a seu público escolar que, em sua maioria, é constituída de estudantes 

inseridos nas camadas populares, e que sofrem porque tais práticas escolares não vêm 

possibilitar espaço de construção do conhecimento. 

Constatamos que a escola, lócus da investigação, dispõe de um acervo bibliográfico 

composto por obras literárias do MEC/FNDE, destinadas ao público infanto-juvenil. Vale 

aqui destacar que, em se tratando da EJA, encontramos apenas uma Coleção Literatura para 
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Todos
5
: conversa com educadores (2006), com dez obras literárias. Dada essa realidade, a 

professora pesquisadora teve de trabalhar com o acervo bibliográfico disponível na escola, 

considerando que a repercussão era positiva do ponto de vista de um dos alunos agentes da 

pesquisa, que buscou participar de eventos de letramento literário. Percebemos que o aluno 

gostava desse evento, buscava executar a leitura, tendo como suporte livros destinados a 

crianças. E, a cada descoberta realizada, havia a interação com tais leituras; ele passava a 

brincar com a situação gerada pela leitura, achando ―engraçadas‖ as descrições conduzidas 

pelos autores.  

Ao refletirmos acerca da nossa inquietação em investigar o questionamento em torno 

das práticas de leitura que são efetivamente materializadas no planejamento escolar, vimos, 

portanto, que essa realidade, no que tange ao acerco bibliográfico e à prática do planejamento 

escolar, favorece uma articulação entre teoria e prática, tanto nas questões relacionadas ao 

ensino e à precariedade dos serviços prestados na escola, quanto ao pensamento ideológico de 

formar pessoas ―competentes‖, com capacidades e habilidades para agir no mundo cercado de 

desigualdade social. Trata-se de alunos que buscam a escola, no caso da EJA, movidos, 

muitas vezes, por questões outras que não o simples desejo ou necessidade de aprender, sendo 

frequentemente a primeira pergunta feita pelo aluno ao professor, no início da aula, se terá 

merenda escolar naquele dia. A questão é pensar não só em como ensinar, mas, sobretudo, 

mediar nossas inquietudes por estudos e áreas do conhecimento, como a Sociologia, a 

Psicologia, a Geografia, buscando repensar nossas práticas escolares e ajudar os sujeitos 

escolares/sociais a enxergar possibilidades de mudança num quadro de complexidade. 

Nesse período, a professora pesquisadora fez uso de filmes, objetivando conduzir o 

aluno da EJA à reflexão de leituras cinematográficas, cujas temáticas pontuam discriminação 

étnica, preconceito, exploração no mundo trabalho, injustiça social, entre outros temas da 

contemporaneidade. Entre os vídeos utilizados,  observamos que dois filmes (As catadoras de 

cocos de babaçu do Maranhão e Mandela) possibilitaram aos participantes da pesquisa 

momentos distintos de diferentes ―leituras‖ em torno dos temas supracitados. 

Na sala de aula da EJA em foco, por ocasião da pesquisa, observamos também o uso 

de textos com fins de promover uma leitura do tipo deleite, motivada pelo prazer, para 

conduzir o aluno a conceber as distintas abordagens da leitura, principalmente a literária. Tais 

                                                           
5
 Os livros da coleção: Léo, o pardo (Rinaldo Santos Teixeira); Cabelos molhados (Luís Pimentel); Cobras em 

compota (Índigo); Tubarão com a faca nas costas (Cezar Dias); Madalena (Cristiane Dantas); Abraão e as 

frutas (Luciana V.P. de Mendonça); Caravela [redescobrimentos] (Gabriel Bical); Entre as junturas dos ossos 

(Vera Lúcia de Oliveira); Família composta (Domingos Pellegrini) e Batata cozida, mingau de cará (Eloí 

Elisabete Cocheco). 



54 
 

textos eram geralmente lidos pela professora pesquisadora no início das aulas.  Dentre os 

textos lidos, destacaram-se: O homem não sabia nem ler (Ricardo Azevedo), O Compadre da 

Morte (Luiz de Câmara Cascudo), As meninas (Cecília Meireles), Quadrilha (Manoel 

Bandeira), entre outros. E ainda, as fábulas de Esopo e Monteiro Lobato (Coleção da Escola 

Ativa
6
), por tratar-se de narrativas curtas com ensinamentos. Constatamos que, no início das 

aulas, durante a realização da pesquisa, era notória a expectativa por parte dos alunos em 

torno da leitura inicial. Os alunos demonstravam atitudes motivadoras em relação à leitura de 

cada aula, no sentido de buscar entendê-la e, posteriormente, fazer o reconto para os demais 

alunos ou familiares, numa perspectiva de prática de linguagem oral. 

Constatamos ainda outra iniciativa, objetivando a leitura de textos literários por parte 

do aluno da EJA. A professora pesquisadora reservava um momento do seu trabalho de leitura 

em sala de aula destinado ao contato com um acervo de obras literárias, denominadas 

Biblioteca Itinerante
7
, como também o acesso a outros acervos destinados a alunos de 1º e 2º 

anos, fase inicial do ensino fundamental (MEC/FNDE). 

A professora pesquisadora levou a Biblioteca para a sala de aula da EJA, 

oportunizando ao alunado o acesso à leitura literária. Assim, era comum ouvirmos expressões 

de admiração por parte de alunos, como a de uma aluna que tinha frequência irregular: ―Virge 

como esta escola tá chique! Mudou mesmo!‖. Desse modo, tal evento representava um 

momento significativo, cujo interesse pela leitura era evidente. 

Dada a repercussão positiva do evento de letramento literário, ficou acordado com a 

direção desta unidade escolar que tal Biblioteca Itinerante passaria a fazer parte da 

programação de sala de aula. Notadamente, era observada a leitura realizada em agrupamento 

de alunos. Percebia-se que, entre os alunos, havia o interesse pela ajuda mútua do aprendizado 

da leitura, conforme Figura 1. 

 

 

 

                                                           
6
 O projeto Escola Ativa é uma estratégia metodológica criada para combater a reprovação e o abandono da sala 

de aula pelos alunos das escolas rurais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para garantir a melhoria da 

qualidade da educação no meio rural, o projeto utiliza diversos recursos, desde a autoaprendizagem, o trabalho 

em grupo, até o ensino por meio de módulos e livros didáticos especiais. 
7
 Bibliotecas móveis do projeto Pró-Biblioteca, uma parceria entre os Institutos Alpargatas e Camargo Corrêa, 

cujo formato, móvel com rodinhas, permite que seja transportada a todas as salas de aula. O Pró-Biblioteca 

disponibiliza mais de 40 mil obras que contemplam clássicos brasileiros e portugueses, leituras de interesse 

geral, livros infantis e infanto-juvenis. Feita de MDF revestido, a estante móvel foi projetada para acolher cerca 

de 200 livros. Com 1,10 m de altura e rodinhas, ela pode ser guardada em qualquer local da escola. (Fonte: 

http://www.institutoalpargatas.com.br/index.php?261109-Instituto-Alpargatas-e-Camargo-Correa-levam-

biblioteca-as-123-escolas-municipais-de-Campina-Grande). 
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Figura 1 - Alunos realizando a leitura dos livros presentes na Biblioteca Itinerante 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora pesquisadora 

 

Convém aqui concordarmos como a ideia de Kleiman (2001), ao exprimir que as ações 

pedagógicas poderiam mostrar ao aluno a importância de ler com objetivo. Essas ações 

poderiam suprir, num primeiro momento, a ausência de objetivos definidos pelo próprio 

leitor. Nesse evento, constatamos que o sujeito social da pesquisa apresentava interesse pela 

leitura dos livros da Biblioteca Itinerante e não esperava que a professora pesquisadora 

indicasse determinado livro, para ele ler.  A escolha do livro era pessoal. Bastava o aluno 

gostar do livro para logo começar a ler e até esquecer-se do tempo. Isto evidencia que todo 

programa de leitura deve ter um comprovante livre, em que o aluno possa ir à biblioteca da 

escola e ler o que quiser, sem cobrança de nenhuma espécie. Nessa prática de leitura, o leitor 

proficiente faz escolhas, baseando-se em predições quanto ao conteúdo do livro. 

 As ações em torno da leitura foram reformuladas no desenvolvimento de nossa 

pesquisa, haja vista a presença da aluna A, de 38 anos, como já expusemos, que, apesar de 

toda essa ação educativa de incentivo à leitura, ―não aprendeu a ler‖. Esse entrave derivou a 

reformulação metodológica de nosso estudo e do plano de trabalho, tendo em vista a ação 

escolar em torno do ensino da língua materna para essa modalidade de ensino, levando-se em 

consideração que, em uma turma heterogênea, poderá ocorrer casos especiais como o que 

destacamos. Diante disso, finalmente, decidimos trabalhar a leitura fazendo uso de revistas. 

 A professora-pesquisadora, tendo em vista o fenômeno estudado, buscou, no trabalho 

com revistas, analisar os efeitos de sentido na construção da competência leitora dos alunos 

participantes da investigação, partindo do discurso legitimado da prática de sala de aula em 

foco. Assim, as práticas de leitura se deram com o uso de revista na sala de aula, partindo de 

revistas de circulação nacional, a exemplo do Guia Astral, Ana Maria e Viva, no que concerne 

às suas reportagens e anúncios, focados em produtos de moda, beleza e saúde feminina, entre 

outros.  Encontramos jovens e adultos que, baseados em suas histórias empíricas, revelaram 
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seus pontos de vista acerca dos temas tratados nas revistas supracitadas, ora concordando, ora 

discordando, conforme sua formação cultural/ideológica. 

A professora seguiu com seu trabalho, levando exemplares de revistas à sala de aula, 

conforme o interesse pessoal dos participantes da pesquisa (religiosidade, revistas de vendas 

de produtos de cosméticos: Natura, Avon etc.), buscando disponibilizar o acesso à diversidade 

de gêneros textuais ao aluno, além de modelos de arquitetura de texto. Como defende 

Bakhtin/Medvedev (1992), para quem o gênero se configura em três dimensões: construção 

composicional, conteúdo temático e estilo verbal, todas determinadas conforme situação de 

produção dos enunciados. De modo que, com o acesso a tais revistas e a determinados 

discursos, o aluno, na condição de leitor, posicionava-se com relação às marcas ideológicas 

presentes nos textos estudados em sala de aula, buscando atribuir um sentido para cada texto e 

fazendo sua relação com o cotidiano social dos alunos da EJA. 

Destacamos que a leitura realizada cotidianamente, mediada por revistas, incentivou o 

gosto pela leitura de tais gêneros textuais, como a partir da própria capa, sumário, anúncio 

publicitário, entre outros, considerando que as revistas selecionadas para a leitura em sala de 

aula tratavam de temas da atualidade, e que tais assuntos eram de interesse dos participantes 

da pesquisa. Outro aspecto a ressaltar é que a aquisição dessas revistas foi feita pela 

professora pesquisadora, com recursos próprios, haja vista a escola não dispor de um acervo e 

recursos financeiros que pudessem ser utilizados para essa prática de letramento. 

A motivação pela leitura como entretenimento assumiu dimensões relevantes, pois, 

inicialmente, o interesse dos alunos restringia-se à revista que tratasse de resumos de novelas 

apresentadas pela TV Globo e fofocas. Em outra etapa subsequente da investigação, o aluno 

da EJA já revelava interesse em participar das leituras e discussões em torno dos textos 

jornalísticos, também abordados em sala de aula. Os temas foram modificados e, 

consequentemente, as revistas também (Veja, Cláudia, Atrevida etc.), conforme os conteúdos 

trabalhados em sala de aula e o interesse do estudante, que se modificava ao passo que ia 

sendo letrado ideologicamente. 

Outros eventos de letramentos, promovidos pela professora pesquisadora, foram levar 

os participantes da pesquisa ao centro da cidade de Campina Grande-PB, objetivando 

proporcionar a leitura fora da escola, no lugar em que comumente encontramos revistas à 

venda, isto é, em bancas de revista, e ainda a participação da confraternização entre os 

participantes da pesquisa, numa pizzaria, após a realização de uma pesquisa de títulos e 

preços de futuras aquisições de revistas para as leituras em aulas subsequentes.  
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CAPÍTULO II 

 

2 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: REFLEXÕES TEÓRICAS NO CAMPO 

DA ALFABETIZAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO DE UM LEITOR 

CRÍTICO 

 

Este capítulo discute a trajetória da EJA no contexto histórico do século XX e XXI no 

Brasil, tendo como base as políticas públicas de esfera federal destinadas a essa modalidade 

de ensino, cujas iniciativas buscam principalmente a erradicação do analfabetismo, da 

repetência escolar, da evasão escolar, ou mesmo a expansão do nível de escolaridade entre 

jovens e adultos.  Tal percurso histórico da EJA tem o seu reconhecimento institucional como 

um direito que se consolidou na Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação em 1996, e notadamente na busca da melhoria da qualidade do ensino na escola 

pública. Observa-se, nos documentos oficiais, a preocupação com a formação de leitores 

competentes e, consequentemente, a formação de pessoas capazes de escrever com eficácia 

(PCN de Língua Portuguesa, BRASIL, 1997a). 

Para refletirmos sobre a problemática da formação do leitor crítico na escola pública, 

tivemos que buscar no documento base – Fórum Nacional de Educação (FNE) destinado à II 

Conferência Nacional de Educação (CONAE) 2014, intitulada ―Educação Brasileira: 

indicadores e desafios documento de consulta‖. Segundo o referido documento, 

 

[...] a taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais no Brasil 

vem decrescendo em todas as regiões, a despeito de apresentar diferenças 

significativas entre as regiões Sul (4,9%), Sudeste (4,8%), Centro-Oeste 

(6,3%) em comparação com as regiões Norte (10,2%) e, sobretudo, Nordeste 

(16,9%). Para superar o analfabetismo, são imprescindíveis políticas e ações 

articuladas à superação das assimetrias regionais.  A taxa de analfabetismo 

funcional da população com 15 anos ou mais no Brasil vem, como tendência 

geral, decrescendo, passando de 26,0%, em 2002, para 20,4% em 2011. Se 

considerarmos as assimetrias entre as regiões brasileiras, a região Nordeste 

apresenta os maiores desafios, tanto na zona urbana como no campo, pois a 

taxa de analfabetismo funcional na zona urbana é de 30,8% e, no campo, é 

de 49,8 (FNE, 2013). 

 

Sabemos que tal quadro estatístico não é por acaso. Esse número de analfabetismo no 

país justifica-se, conforme Soares (2002), porque a educação de jovens e adultos (EJA) 

representa uma dívida social não reparada para os que não tiveram acesso ao domínio da 

escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela. Portanto, trata-se de uma questão 
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de cunho histórico e cultural que impossibilitava os grupos sociais menos favorecidos 

economicamente ao exercício pleno da cidadania. Ainda na atualidade, há a constatação, no 

espaço escolar, das reflexões acerca da não aplicabilidade desses direitos institucionais para 

essa demanda escolar. 

Tal cenário de discriminação com os grupos sociais considerados marginalizados na 

sociedade nos remete a analisar as implicações que subjazem ao processo de desigualdade 

social no Brasil, em vistas do fenômeno estudado. Endossamos o pensamento de Charlot 

(2002), em relação ao fracasso escolar das classes menos favorecidas. Em seu estudo, 

intitulado ―Relação com a escola e o saber nos bairros populares‖, o autor assevera: 

 

Concordo quando se diz que a responsabilidade está na desigualdade social, 

na globalização, mas não é por essa razão que tenho o direito de deixar meu 

aluno sem entender nada do que estou ensinando. Temos que considerar que 

nossas práticas são importantes. A partir de quantos alunos que não 

entenderam o conteúdo dado uma professora deve continuar sua aula? Se 

tem 30 alunos e 25 não entenderam nada, ela vai explicar de novo? Se 10 

não entenderam nada, vai explicar novamente, ou não? E se cinco não 

entenderam, vai explicar de novo, ou não? E ainda, se apenas um não 

entendeu nada, vai explicar, ou não? A resposta é pedagógica, é profissional, 

mas é também política porque esse aluno que não entendeu vai mergulhar 

ainda mais no fracasso escolar. Essa questão prática é também uma questão 

política, pois o que assim é levantado é a questão da realização de uma 

escola democrática (CHARLOT, 2002, p. 24). 

 

No Brasil, muitos têm se interessado em estudar e problematizar a questão da escola 

pública popular, seus limites e possibilidades concretas. Vale registrar estudos já realizados 

por Freire (1982; 1987; 1994; 2011), Romão (2003), Beisiegel (1982), Arroyo (2001), dentre 

outros, os quais analisam questões educacionais vinculadas às lutas populares, no campo e na 

cidade, pelo direito de crianças, adolescentes, jovens e adultos a ingressarem na escola e nela 

permanecerem, tendo acesso aos conhecimentos e bens culturais produzidos historicamente 

pela humanidade. 

 

2.1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: BREVE TRAJETÓRIA HISTÓRICA NO 

BRASIL 

 

A Educação de Jovens e Adultos, como compreendida hoje, tem sua origem nos 

programas de alfabetização que surgiram nos anos de 1960, atrelados aos movimentos 

populares que eclodiram nos centros urbanos e rurais de toda a América Latina. Por ser uma 

modalidade específica da Educação Básica, a Educação de Jovens e Adultos propõe-se a 
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atender a um público constituído por sujeitos sociais, devido às inadequações do sistema de 

ensino ou às desfavoráveis condições socioeconômicas deste processo. 

Rememorando a história da EJA no Brasil, observam-se várias iniciativas, dentre elas 

as campanhas nacionais oficializadas pelo governo, a partir da década de 1930, quando foi 

consolidado o sistema público de educação elementar, dirigido pelos estados e municípios. 

As grandes massas de jovens e adultos analfabetos aparecem como objeto de política 

pública do estado brasileiro, pela primeira vez, em 1947, com o lançamento da Campanha de 

Educação de Adultos, do Ministério da Educação e Saúde. Coordenada por Lourenço Filho, a 

Campanha surgiu como resultado de uma série de iniciativas que incluíam, entre outras, a 

criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). 

Em 1950, a Campanha de Educação de Adultos iniciou as atividades das ―missões 

rurais‖. A primeira reuniu um médico, dois agrônomos, um veterinário, uma enfermeira e 

educadora sanitária, uma especialista em educação doméstica, um assistente social e dois 

funcionários operacionais. As ―missões rurais‖ atuavam por prazo limitado nas localidades, 

em articulação com autoridades locais, igrejas, associações, escolas e outros serviços sociais, 

eventualmente existentes. Propunham-se formar liderança e atuar como instrumento de 

melhoria das condições de vida nas localidades.  

Todavia, no final da década de 1950, as críticas à Campanha de Educação de Adultos 

dirigiam-se tanto às deficiências administrativas e financeiras quanto à sua orientação 

pedagógica, com caráter superficial do aprendizado, que se realizava no curto período da 

alfabetização. Com efeito, essas críticas convergiam para um novo paradigma pedagógico, 

cuja contribuição principal advém das ideias de Paulo Freire, no início dos anos 1960. 

Os movimentos de educação popular foram envolvidos pelas lutas políticas do 

período. Em 1960, em Pernambuco, logo após a posse de Miguel Arraes na prefeitura 

municipal de Recife, foi criado o Movimento de Cultura Popular (MCP). Em 1961, no 

município de Natal-RN, na gestão do prefeito Djalma Maranhão, é iniciada a Campanha de 

pé também se aprende a ler. Ainda em 1961, no âmbito de um convênio celebrado pelo 

governo da União e a CNBB, instituiu-se o Movimento de Educação de Base (MEB). Um 

pouco depois, já com a utilização do ―método Paulo Freire de alfabetização‖, foram iniciados 

os movimentos de educação popular dos governos do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 

A União Nacional de Estudantes passou a incluir a alfabetização de adultos entre as 

atividades realizadas nos Centros Populares de Cultura (CPC). Em 1963, a União Estadual de 

Estudantes do Estado de São Paulo realizou importante projeto piloto de educação popular na 
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Vila Helena Maria, em Osasco, também orientando os trabalhos pelo método Paulo Freire de 

alfabetização.  

Nos primeiros meses de 1964, foram iniciados os preparativos para a realização do 

Programa Nacional de Alfabetização, com o emprego do método Paulo Freire. Em todos esses 

movimentos, deslocavam-se as perspectivas do trabalho de alfabetização de jovens e adultos: 

as preocupações educacionais foram progressivamente envolvidas por outras, mais 

abrangentes, orientadas para o ―desenvolvimento nacional‖ e para a luta popular pela disputa 

do poder político. O analfabetismo era definido agora como uma expressão da pobreza e do 

subdesenvolvimento. Os marxistas o apresentavam como expressão educacional da situação 

de classe das populações desfavorecidas. 

Os programas de alfabetização e educação popular que se haviam multiplicado no 

período entre 1961 e 1964 foram percebidos como programas que ameaçavam a ordem 

nacional. Nesse sentido, o governo federal permitiu apenas o funcionamento do Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que não tinha o sentido crítico e problematizador.   

Na década de 1970, o MOBRAL expandiu-se por todo o país, diversificando sua 

atuação.  Das iniciativas que resultaram do Programa de Alfabetização, a mais relevante foi o 

PEI- Programa de Educação Integrada, que correspondia a uma condensação do antigo curso 

primário, possibilitando a continuidade dos estudos para recém-alfabetizados, ou ainda os 

denominados analfabetos funcionais. 

Cumpre observar que, simultaneamente, grupos dedicados à educação popular 

realizavam experiências isoladas de alfabetização de adultos com propostas mais críticas, 

vinculadas aos movimentos populares, que se organizavam em oposição à ditadura. Vale 

ressaltar que Paulo Freire, exilado na época, desenvolvia seus trabalhos com educadores de 

adultos no Chile e, posteriormente, em países africanos. 

 No ano de 1985, o Mobral foi extinto e foi substituído pela Fundação Educar, que 

passou a atuar diretamente nos programas, como também subsidiando financeira e 

tecnicamente as iniciativas de governos, entidades civis e empresas a ela conveniadas. 

A história da Educação de Jovens e Adultos do período subsequente à promulgação da 

Constituição de 1988 é marcada pela contradição entre garantia do direito no plano jurídico e 

sua negação pelas políticas públicas concretas. A partir do segundo semestre de 1991, o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) formalizou a intenção de não mais atuar na 

educação de adultos analfabetos. Todos os esforços seriam dirigidos para a educação das 

crianças. Ao concentrar os recursos na educação das crianças, o governo estaria atuando no 
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sentido de minimizar a geração de novos analfabetos. Em médio prazo, a extensão e a 

melhoria do ensino infantil resultariam na extinção do analfabetismo entre os adultos. 

O Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), elaborado durante a gestão de 

Murilo Hingel, no MEC, no governo de Itamar Franco, inclui um importante esforço de 

reflexão sobre as diretrizes de uma política nacional de educação de jovens e adultos, mas a 

União continuou ausente dos trabalhos realizados nessa área. 

É verdade que já a partir de 1982, a eleição de alguns governadores e, em maior 

número, de prefeitos ligados aos movimentos populares favoreceu o investimento de recursos 

e de criatividade regionais e locais na Educação de Jovens e Adultos. A atuação de 

educadores em Porto Alegre, em São Paulo, em municípios do ABC Paulista, em Campinas e 

em numerosas outras localidades enriqueceu significantemente os conhecimentos e a 

experiência nas práticas da educação popular. 

Em 1997, em Hamburgo, a V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos 

(V CONFINTEA) caracteriza essa modalidade de ensino como uma educação formal e 

informal. Abrange não só a educação oficial, ligada a uma determinada rede de ensino, quer 

seja estadual, municipal ou federal, mas também todas as oportunidades de educação informal 

e ocasional existentes em uma sociedade. Essa conferência, de acordo com Haddad (2009), 

vem tornar visível o tema de jovens e adultos no contexto brasileiro. E acrescenta, que cabe  

tomar seus documentos e acordos firmados como instrumentos de luta para a garantia do 

direito constitucional. Ainda com base nessas contribuições, podemos observar que tal 

conferência vem sinalizar o reconhecimento de que o 

 

‗Direito à Educação‘ e o ‗Direito a Aprender por Toda a Vida‘ é, mais do 

que nunca, uma necessidade: é o direito de ler e de escrever; de questionar e 

de analisar; de ter acesso a recursos e de desenvolver e praticar habilidades e 

competências individuais e coletivas (V CONFINTEA, 1997, s/p). 

 

Assim, os movimentos sociais em prol da Educação Popular, cujas ações, em 

particular as que se voltam para o processo de alfabetização, são, em sua grande maioria, 

inspiradas nas ideias de Paulo Freire, têm por princípio fundamental o respeito aos saberes do 

senso comum, aos conhecimentos que são informalmente construídos nas comunidades, desde 

que estes, aliados ao conhecimento considerado científico, constituam a base para um 

processo de transformação social. 

Desde 1996, os estados brasileiros vêm organizando Fóruns de Educação de Jovens e 

Adultos, agregando administrações públicas, Universidades, Organizações Sindicais e não 
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Governamentais, SESI, Conselho de Educação, com a finalidade de reunir forças, assessorar e 

ampliar a responsabilidade pública e social com a Educação de Jovens e Adultos. Tais eventos 

expressam posições, desde 1999, nos Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos 

(ENEJA). 

Observamos que, neste cenário nacional, surgem os Movimentos de Alfabetização de 

Jovens e Adultos (MOVAS), cujas experiências são também ancoradas nas contribuições 

freireanas. A metodologia aplicada pelos MOVAS configura-se como um tipo de 

alfabetização, que transcende a mera decodificação da escrita, pautando-se nos princípios da 

formação cidadã, compreendendo toda a sociedade civil em parcerias com órgãos públicos, 

objetivando a garantia da alfabetização enquanto ação cultural. Di Pierro (2005), mediante a 

ação de tais movimentos de alfabetização, afirma: 

 
As motivações altruístas das organizações sociais foram convergentes ao 

intuito dos governos de baratear os custos dos serviços de educação de 

jovens e adultos. Os riscos dessa inesperada convergência são de três ordens: 

a delegação de responsabilidades públicas à sociedade civil organizada; a 

tendência regressiva de desconstituição dos direitos da filantropia privada; a 

institucionalização da precariedade das instalações físicas, recursos humanos 

e pedagógicos, que caracterizam a improvisação da escolarização promovida 

pelas organizações e movimentos sociais (DI PIERRO, 2005, p.1124). 

 

No que concerne aos programas federais de Educação de Jovens e Adultos, Di Pierro 

(2003) afirma que foram criados os programas Planfor (1995), Pronera (1998), Alfabetização 

Solidária (1996) e o Programa Recomeço (2001), desde a realização da V CONFINTEA-

1997. 

Outro importante documento se refere às Diretrizes Curriculares Nacionais de 2000, 

cuja abordagem definiu como objetivos para a EJA: restaurar o direito à educação negada aos 

jovens e adultos; oferecer a eles igualdade de oportunidade para a entrada e permanência no 

mercado de trabalho e qualificação para uma educação permanente (SOARES, 2002).   

Nesse embate, em torno da defesa da EJA, subjacente à ideia de educação como 

direito, é relevante reiterar que a concepção defendida na V Conferência Internacional de 

Hamburgo (1997) compreende a formação de jovens e adultos como processo de educação ao 

longo da vida, na busca da autonomia e do senso de responsabilidade dos indivíduos e das 

comunidades, fortalecendo a capacidade de lidar com as transformações que ocorrem na 

economia, no trabalho, na cultura e nas relações sociais, atentando para as discrepâncias 

geracionais, de gênero, etnia, entre alunos inseridos nos centros urbanos e rurais. 
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A educação de jovens e adultos deve ser pensada como um modelo pedagógico 

próprio, com o objetivo de criar situações de ensino-aprendizagem adequadas às necessidades 

educacionais desse público, englobando as três funções citadas no Parecer 11/00 da CEB: a 

função reparadora, caracterizada pela entrada no circuito dos direitos civis e pela 

restauração de um direito negado, o direito a uma escola de qualidade e o conhecimento de 

igualdade de todo e qualquer ser humano; a função equalizadora, centrada em um 

atendimento pleno e legal a trabalhadores e a tantos outros segmentos da sociedade, 

possibilitando-lhes a reentrada no sistema educacional e a função permanente, voltada para 

uma educação de jovens e adultos, que deve dar condições ao aluno de atualizar 

conhecimentos por toda a sua vida. 

Obviamente, a função permanente da EJA, que se pode denominar de qualificadora, 

mais do que uma função, diz Soares (2002), é o próprio sentido da EJA. Diante disso, 

observamos, também, que Ireland (2000, s/p) já criticava o modelo de EJA ―a ser tratada 

como em muitas instâncias já o foi, como uma atividade marginal a ser desenvolvida por 

amadores‖. Enfatizamos que tal perspectiva educativa para essa modalidade de ensino deve 

ser pensada tendo em vista criar espaços educativos, principalmente dentro e fora da escola, a 

oferecer práticas de letramentos de modo a pensar uma proposta pedagógica de qualificação 

de vida para todos aqueles que acorrem à escola. 

O enfoque da EJA, citado anteriormente, remete-nos ao caráter da educação 

permanente, como define a Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, o 

denominado Relatório Jacques Delores para a UNESCO, tendo como alvo a Educação para 

toda a vida: 

 

A educação ao longo de toda a vida não é um ideal longínquo, mas uma 

realidade que tende, cada vez mais, a inscrever-se nos fatos, no seio de uma 

paisagem educativa complexa, marcada por um conjunto de alterações que a 

tornam cada vez mais necessária. Para conseguir organizá-la, é preciso 

deixar de considerar as diferentes formas de ensino e aprendizagem como 

independentes umas das outras e, de alguma maneira, sobrepostas ou 

concorrentes entre si, e procurar, pelo contrário, valorizar a 

complementaridade dos espaços e tempos da educação moderna 

(DELORES, 2003, p.104). 

 

Dada a necessidade de uma educação permanente, prevista no referido documento 

internacional, podemos assinalar que a concepção de educação profissional e a estrutura 

educacional, dela derivada, têm sido organizadas ao longo da história da educação, sob as 

determinações da conjuntura econômica e política dos diferentes países. Ambas têm buscado 
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responder prioritariamente às expectativas do mercado de trabalho, da política econômica e a 

interesses de grupos e, secundariamente, às necessidades da clientela destinada a essa parcela 

do processo formativo. 

 

2.1.1 O ensino de leitura em turmas de Alfabetização de Jovens e Adultos caminha com 

a tecnologia da escrita: uma história de inclusão (exclusão?) social 

 

A história da escrita na humanidade é constituída de grupos sociais privilegiados na 

sociedade, em detrimento da maioria da população pobre. Obviamente, nesse cenário, 

podemos ressaltar aqui a trajetória histórica da educação, no que concerne à garantia da 

aprendizagem da escrita e da leitura para toda a população brasileira destinada às camadas 

populares, ao longo dos últimos tempos, a qual registra momentos de avanços e recuos, 

vinculados à escolarização das crianças e, principalmente, de jovens e adultos. 

Concordando com os estudos realizados por Morais (2007) e Soares (2004), pudemos 

observar que esse fenômeno não é apenas de cunho metodológico, relativo à formação do 

professor, entre outros mecanismos, mas, sobretudo, aponta para as seguintes dimensões: 

histórica, cultural, de negação do direito à escolarização às etnias de africanos escravos, forros 

e seus descendentes, mestiços ou não mestiços, com o ensino da leitura e da escrita. 

Senna (2005) assinala que nos primeiros momentos atrelados às preocupações sociais 

com a disseminação da escrita, a alfabetização surge como prática estritamente vinculada à 

descoberta de uma relação entre a fala e o código alfabético.  Percebemos a preocupação 

desse autor em investigar práticas de alfabetização, já evidenciadas no âmbito escolar, 

pontuando que tais práticas seriam de ordem exclusiva do período inicial do processo de 

escolarização, restrito às primeiras séries inicias do ensino fundamental. 

Gurjão (2009), revisitando sua pesquisa acerca de memórias, práticas e discursos sobre a 

leitura, enfatiza que a prática de alfabetização, para muitos docentes, apresenta-se como mera 

sistematização do ―bê-á-bá‖, isto é, como a aquisição de um código fundado na relação entre 

fonemas e grafemas. Em uma sociedade constituída, em grande parte, por analfabetos e 

marcada por reduzidas práticas de leitura e escrita, a simples consciência fonológica, que 

permitia aos sujeitos associar sons e letras para produzir/interpretar palavras (ou frases 

curtas), parecia ser suficiente para diferenciar o alfabetizado do analfabeto.   

Cumpre observar que o ensino da língua materna, numa perspectiva tradicional, sob o 

mecanismo metodológico e ideológico do uso de cartilhas, método de silabação, bem como a 

utilização de textos sem sentido para o aluno inserido nas camadas populares, a exemplo de 
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―vovó e sua uva‖, subsidiada numa concepção de alfabetização, contribuiu para acentuar a 

exclusão social, uma vez que esta concepção de ensino percebia que os sujeitos, não 

alfabetizáveis, seriam simultaneamente sujeitos incapazes de pensar. 

Sabemos que o processo de mudança conceitual epistemológica de alfabetização 

perpassa a escola e inclui toda a sociedade moderna, com múltiplos letramentos, reunindo 

práticas sociais discursivas dos usos da escrita e da leitura. Por outro lado, Fagundes (2010) 

vem aqui sinalizar para um dado existente na educação escolar: no que se refere à concepção 

de ensino nas turmas de alfabetização, pautava-se na memorização-alfabetização, e essa 

situação remete à história de fracasso escolar, traduzida nos índices de reprovação dos sujeitos 

sociais que iniciaram o seu processo de escolarização. O fracasso na alfabetização 

representava não somente a incapacidade de dominar a tecnologia da escrita, mas, 

principalmente, a incapacidade de ser um sujeito da cultura escrita, na sociedade 

contemporânea. Nesse embate, cabe aqui nos reportar ao trabalho de Bezerra (2000), quanto à 

preocupação dos desafios para século XXI, em relação ao ensino da leitura e escrita: 

 

No Brasil, a obrigatoriedade se dá tardiamente, em relação ao mundo 

industrializado, visto que ocorreu na década de 60 do século XX, na esfera 

legal, pois na real ainda não se concretizou plenamente, e repete em linhas 

gerais os passos do mundo industrializado: acesso pleno ao mundo letrado 

pelas classes abastadas e acesso parcial às classes menos favorecidas. Essa 

visão de leitura/escrita direcionada de forma diferente a cada grupo que 

compõe a sociedade permanece até nossos dias, metamorfoseando-se em 

afirmações do tipo: a dificuldade em ler e aprender e pôr em prática esse 

aprendizado decorre da falta de aptidão dos alunos; são maus 

leitores/escritores porque vêm de um meio social que não lê/escreve; 

analfabetos adultos não aprendem porque os hemisférios cerebrais atuam 

diferentemente dos hemisférios das crianças, futuras leitoras/escritoras; falta 

aos maus leitores/escritores o prazer, o gosto pela leitura/escrita (BEZERRA, 

2000, p.75). 

 

No quadro educacional de incertezas supracitado, Bezerra (2000) incentiva-nos a 

pensar nas práticas de letramento que de fato venham a atender, conforme salienta Ireland 

(2000, p.9), ―às necessidades e aos anseios de aprendizagem dos educandos com qualidade 

[...], com credibilidade como modalidade educativa com personalidade própria e não imitação 

da educação básica destinada a crianças e adolescentes‖, garantindo um ensino de 

leitura/escrita eficiente para a convivência com o mundo pós-moderno. 

Dada a necessidade da leitura na sociedade contemporânea, cabe aqui refletirmos 

acerca da alfabetização no país, atentando para as questões vinculadas às iniciativas em tentar 
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viabilizar um ensino que garanta o direito de incluir aqueles que, ao longo da História do 

Brasil, foram excluídos, a exemplo dos pobres, negros, escravos e índios. 

Pudemos pensar na qualidade das práticas de ensino da língua materna não como 

modismo de políticas públicas, advindas tanto da esfera governamental (federal, estadual e 

municipal), como também de iniciativa não governamental (SESI), a oferecer a melhoria 

desse serviço educacional aos cidadãos, atribuindo-lhes o direito do exercício efetivo da 

cidadania. Compreendemos que essas iniciativas implicam, também, analisar o modelo de 

educação instaurado no Brasil ao longo dos últimos tempos, que de fato busquem atender aos 

estudantes dessa modalidade de ensino. 

Podemos observar o papel da escola como espaço legítimo para estabelecer e criar 

uma convivência participativa com os atores envolvidos na escola, tendo direito a exercer a 

sua cidadania enquanto agente responsável pela gestão democrática. Os desafios são inúmeros 

para que, de fato, a educação possa formar cidadãos capazes de pensar criticamente e agir 

numa sociedade diferente, humanizada, atrelada aos novos desafios e perspectivas do cenário 

mundial e da economia globalizada e informatizada, onde se exige cada vez mais de pessoas 

qualificadas e dotadas das habilidades para se permanecer inseridas no contexto 

socioeconômico e cultural, o que desenha o cenário do mundo competitivo contemporâneo. 

Já vimos que o modo como a escola atua não garante ao aluno, inserido nos contextos 

sociais menos favorecidos economicamente, um ensino da língua materna que atenda as suas 

especificidades sociais, culturais e históricas, seus saberes e fazeres. Notadamente, esta 

instituição escolar não está cumprindo com a sua função social, e as consequências se 

traduzem em evasão escolar e reprovação por parte do aluno, que não encontra sentido em 

permanecer no espaço escolar. 

Diante dessa problemática verificada na educação brasileira, no que refere ao fracasso 

nas práticas de alfabetização, Fagundes (2010) vem refletir acerca do ―erro‖ na escrita, sua 

construção cultural e a escola. Para ela, a escrita chega à escola atravessada por uma série de 

questões de ordem social, cultural, política e econômica que não podem ser ignoradas quando 

se pretende compreender o ―erro‖ na escrita do aluno que se encontra na escola pública. 

Observa-se, segundo esta autora, a construção de um tipo de sujeito ideal pautado numa 

ciência cartesiana, e que desconsidera quaisquer outras possibilidades de construção do 

sujeito que não fosse aquela arrolada. Percebe-se que o sujeito aqui construído é precisamente 

um não sujeito, do ponto de vista cartesiano. 

 Convém ressaltarmos que, para Emília Ferreiro (1991), o ―erro‖ tomado não como 

erro, mas como ponto de diálogo entre o professor e o aluno na construção de uma escrita 
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possível, dá ao aluno a condição de possibilidade para desenvolver a escrita. Recorrendo às 

considerações de Senna (2007), que questiona sobre quais bases este aluno desenvolveria uma 

escrita possível, respondemos: o letramento pode ser uma delas. Já que o letramento 

instrumentaliza o professor para intervir na produção de um gênero de texto, mostrando ao 

aluno a possibilidade de adequação da sua escrita com aquela que servirá a um tipo de 

comunicação.  

Cabe aqui destacarmos que a Proposta Curricular do MEC/Ação Educativa-1º 

Segmento do ensino fundamental - EJA (BRASIL, 1997b) faz uma crítica ao modelo de 

educação instaurado no país, aqui denominado de alfabetização como mera decodificação do 

código linguístico, incorporada a programas mais intensivos de Educação Básica de Jovens e 

Adultos: usam-se cartilhas de alfabetização com palavras e frases descontextualizadas. 

Observamos que essa tendência se configura nos recursos didáticos cuja metodologia 

utilizada para a alfabetização inicial parte de palavras geradoras com suas imagens 

codificadas e quadro de famílias silábicas, acompanhadas com exercícios escritos para a 

fixação de tais sílabas trabalhadas, bem como palavras e frases vinculadas de imagens.  

No que concerne aos níveis de pós-alfabetização, observamos que não há uma 

preocupação na elaboração de recursos didáticos adequados à temática de demanda escolar da 

EJA, mas uma utilização de livros do fundamental diurno, geralmente livros didáticos 

destinados a um público infantil, fazendo apenas a adequação para o aluno. 

A partir de meados da década de 1980, no que concerne à aprendizagem da leitura e da 

escrita, percebemos que, nesse período, há críticas para esse tipo de ensino destinado à EJA, e 

se percebe a contribuição de Emília Ferreiro acerca da Psicogênese da língua escrita, fazendo 

com que tal método de silabação avançasse. Nessa perspectiva, os adultos analfabetos podem 

escrever enunciados relevantes, de acordo com os seus conhecimentos da língua, embora essa 

escrita não represente a escrita convencional. Com efeito, levando em conta tal contribuição 

da Psicogênese no que tange ao ensino de jovens e adultos, vê-se que não é aconselhável a 

realização de uma transposição simplista desse referencial, mas há de se repensar os aspectos 

aplicáveis para a demanda escolar da modalidade de ensino da EJA, atentando para as 

particularidades da escrita próprias de cada estudante. 

No decorrer dos anos escolares e ao longo da Educação Básica, o aluno, em processo 

de desenvolvimento cognitivo e sócio-afetivo, favorecerá a construção da escrita, posto que 

esta construção não se dá somente em um período destinado à alfabetização. Por outro lado, 

uma vez que a alfabetização passará a ser compreendida como associada a práticas de 

interação social (através da construção de textos comunicativamente adequados, isto é, pela 
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utilização do texto escrito como fonte de leitura de mundo), o comportamento diante do 

código alfabético passa a ser avaliado mediante perspectivas mais rigorosas, das quais 

resultaria a constatação de que, mesmo entre sujeitos tidos como alfabetizados (segundo o 

conceito associado à decodificação), um número significativo permaneceria alheio à 

possibilidade de interagir socialmente através da escrita, sob a condição de analfabeto 

funcional. 

 

2.2 A FORMAÇÃO DOCENTE PARA A ATUAÇÃO NA EJA 

 

Entre os desafios da EJA, encontramos o da profissionalização do professor (formação 

inicial e continuada) para atuação nessa respectiva modalidade de ensino. Na formação 

inicial, como assinala Santiago (2006), o entrave encontra-se nas lacunas existentes entre as 

reformas educacionais a resolver a problemática da formação do professor da EJA. Além 

disso, muitos professores que atuam nessa modalidade de ensino vêm de formação inicial de 

crianças, e anos iniciais do Ensino Fundamental. Quanto à formação continuada, veem-se 

iniciativas de governos estaduais e prefeituras, bem como de universidades públicas em nível 

de Pós-Graduação, a repensar a atuação docente para essa modalidade de ensino. 

Na formação docente, é de fundamental relevância pontuar que o tema faz parte de 

discussões por pesquisadores da EJA, nos fóruns realizados no país, a defender políticas 

públicas destinadas a qualificar o profissional, tendo em vista a questão das especificidades 

vinculadas às identidades e características sociais, psicológicas e culturas dos sujeitos de 

aprendizagem. Di Pierro (2005) salienta que nos Fóruns da EJA, realizados no país, luta-se 

por qualificação dos educadores, considerando a multiplicidade dos sujeitos envolvidos nos 

programas de alfabetização e educação de jovens e adultos, atentando para o problema 

decorrente da existência dessa modalidade de ensino: profissionais sem habilitação para o 

exercício da docência na EJA. 

No que concerne às políticas públicas de formação inicial e continuada, Nóvoa (1995) 

adverte que tais programas apresentam deficiências científicas e pobreza conceitual, 

principalmente no que se refere ao profissional que tem de lidar com jovens e adultos. E nesse 

contexto de desafios, convém aqui sinalizar o que nos expõe Ireland (2004) acerca da 

preocupação fixada no acordo de Hamburgo em relação à EJA: a questão relacionada à 

humanização dos sujeitos como resultado de aprendizagem permanente ao longo da vida. 

Acreditamos que a profissionalização do educador atuante na EJA, como ressalta a 

LDBEN, Lei 9394/96, deve atentar para as características específicas dos alunos matriculados 
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na modalidade de EJA, cursando a escola noturna. Pelo que vimos nos estudos realizados, há 

uma preocupação no cenário educacional em defesa da concepção de educação enquanto 

direito, como pensa Soares (1998). 

No momento em que se trata da formação do professor de língua, essa formação ―deve 

dissipar toda uma série de mitos e preconceitos sobre a língua, que deriva de uma ideologia 

linguística conservadora e retrógada, responsável pela situação profunda entre os brasileiros, 

mesmo entre os falantes sociolinguisticamente classificáveis de cultos‖ (BAGNO, STUBBS e 

GAGNÉ, 2002, p.78). 

Não obstante, ao falarmos da docência, cabe aqui pontuarmos o perfil de ser professor, 

como bem sinaliza Santiago (2006, p.117): 

 

Ser docente na perspectiva da pedagogia da humanização é ser e ter a 

preocupação com o sujeito individual e social. É ser profissional em 

processo permanente, que a partir dessa formação inicial, do chão social da 

educação e com a profissão de professor/professora, poderá contribuir para 

uma vida melhor através do trabalho em educação e para a construção de 

uma escola digna.  

 

Concordamos com a formação de professores que atuem na EJA, não para servir de 

modismo ou mudança nos discursos, mas para contar com o estabelecimento de novas 

interlocuções, incluindo o respeito à especificidade da modalidade educativa quanto ao uso de 

metodologias capazes de atender as peculiaridades dos contextos históricos dos atores sociais 

na EJA.  

Como pensam Tardif & Lessard (2009, p.20), ―o importante aqui é compreender que 

as pessoas não são um meio ou uma finalidade do trabalho, mas a ‗matéria prima‘ do processo 

do trabalho interativo e o desafio primeiro das atividades dos trabalhadores‖. Nessa 

perspectiva, buscamos, nessa pesquisa, ver que a atividade interativa do professor evoca o 

compromisso de repensar as ações educativas, pelo fato de lidarmos com sujeitos sociais 

numa perspectiva de inserção social, apesar das inúmeras dificuldades encontradas durante o 

percurso profissional. Advém daí o papel da formação continuada, que possibilita ao docente 

ressignificar sua ação educativa diante dos novos desafios encontrados na sala de aula da EJA 

quanto à melhoria do ensino. 
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CAPÍTULO III 

 

3 PRÁTICAS DE LETRAMENTO COM MÍDIAS IMPRESSAS NUMA 

PERSPECTIVA SÓCIO-INTERATIVA DISCURSIVA: LENDO REVISTAS NA EJA 

 

Nesse capítulo, apresentaremos a análise de atividades realizadas durante a investigação 

na sala de aula em foco. Acreditamos que, através do planejamento escolar, o professor 

pesquisador redimensiona suas ações escolares, com o intuito do agir docente frente às 

demandas da pesquisa. À luz da perspectiva interacionista sociodiscursiva (BRONCKART, 

1999; 2008) buscamos organizar propostas de atividades pedagógicas, cujas ações enfatizam, 

portanto, uma série de atividades em torno dos gêneros do discurso como objeto de ensino, no 

qual se destacam Schneuwly & Dolz (2011), Rojo (2006a; 2008), entre outros, numa 

perspectiva de letramento. Estas atividades educativas, tendo em vista as motivações dos 

sujeitos sociais em relação à busca da aprendizagem da língua materna, através do uso de 

revista, traduzem o interesse em atingirmos os objetivos conforme já mencionados na parte 

introdutória desse trabalho. Tal encaminhamento metodológico procurou práticas de leitura na 

sala de aula e fora da escola, durante o 2º semestre do ano de 2012. Assim, nossa intervenção 

buscou situar as práticas de letramentos, de modo a contribuir para a convivência do aluno da 

EJA na cultura letrada. 

 

3.1 POR QUE TRABALHAR COM REVISTAS NUMA PERSPECTIVA SÓCIO-

INTERATIVA E DISCURSIVA NA SALA DE AULA DA EJA? 

 

Vivemos numa sociedade cada vez mais focada na escrita e essa realidade exige de 

seus falantes saber fazer uso da língua escrita na vida cotidiana, nas diferentes situações 

sociocomunicativas. Decodificar palavras torna-se insuficiente para garantir a participação 

efetiva em práticas sociais que envolvem a língua, mas, sobretudo, é de fundamental 

relevância aprender a usá-la de acordo com as contínuas exigências sociais que cobram de nós 

determinados ou múltiplos letramentos. 

O termo letramento se refere às práticas sociais que envolvem o uso da escrita/leitura, 

nos diferentes usos, funções e efeitos sobre o sujeito e a sociedade de modo geral.  Assim, 

para Soares (1998), 
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[...] letramento é o estado ou condição de um indivíduo ou grupo social que 

exerce, em graus diversos, as práticas de leitura e escrita, participa de 

eventos que envolvem a leitura/escrita e sofre os efeitos das práticas e 

eventos de letramento ou letramentos (SOARES, 1998, p.38). 
 

Entendemos, portanto, que tais palavras são relevantes para que compreendamos as 

diferenças entre analfabeto, alfabetizado e letrado.  O estado ou condição de quem sabe ler e 

escrever, isto é, o estado ou condição de quem responde adequadamente às intensas demandas 

sociais pelo uso amplo e diferenciado da leitura e da escrita, só recentemente se configurou 

como uma realidade em nosso contexto social. Com efeito, Bezerra (2010) nos alerta para o 

fato de que: 

 
Se tem letramento relativo ao contexto discursivo familiar, religioso, 

profissional e outros, não se pode falar de um sujeito iletrado. Se há tipos 

diferentes de letramento, só há sujeitos menos ou mais letrados, visto que em 

algum domínio discursivo ele terá mais práticas de letramento e, em outro 

menos (BEZERRA, 2010, p.42). 

 

Na maioria das definições atuais de letramento, uma ou outra dessas dimensões 

(individual e social) é priorizada: põe-se ênfase nas habilidades individuais de ler e escrever, 

ou nos usos, funções e propósitos de língua isenta no contexto social. Nesse sentido, 

entendemos que o papel da leitura na sociedade de cultura letrada assume, como pensa Soares 

(1998), critérios adotados pelo censo, em se verificar o número de analfabetos e alfabetizados. 

Isto porque, durante muito tempo, considerava-se analfabeto o indivíduo incapaz de escrever 

o próprio nome, enquanto que, nas últimas décadas, é a resposta à pergunta ―sabe ler e 

escrever um bilhete simples?‖ que define se o indivíduo é analfabeto ou alfabetizado, ou seja, 

importa saber se o indivíduo sabe produzir determinado gênero textual, com diferentes 

intencionalidades discursivas, comunicativas e reais. 

No tocante à dimensão individual do letramento, Soares (1998) explica que essa 

dificuldade de se definir letramento se dá pela exclusão e diversidade das habilidades 

individuais que podem ser consideradas como constituintes do letramento. No entanto, a 

autora adverte que, à luz das considerações sobre o grande número de habilidades cognitivas e 

metacognitivas que constituem a leitura e a escrita, bem como a natureza heterogênea dessas 

habilidades e aptidões, além da grande variedade de gêneros de escrita a que elas devem ser 

aplicadas, torna-se difícil formar uma definição consistente de letramento. 

No que concerne ao enfoque na perspectiva da dimensão social do letramento, Soares 

(1998) explica ser essa dimensão mais que um conjunto de habilidades individuais, sendo um 
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conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita, em que os indivíduos se envolvem em 

seu contexto social. Em termos de habilidades necessárias para que o indivíduo ―funcione‖ 

adequadamente em um contexto social, aplica-se o termo letramento funcional ou 

alfabetização funcional. 

No que diz respeito ao letramento na perspectiva freireana, é importante atentar para o 

fato de que a experiência de vida dos sujeitos sociais da EJA confere a essa modalidade de 

escolarização básica práticas de letramento como premissa de uma prática contextualizada, 

numa dimensão social, ou seja, uma prática de letramento capaz de usar a leitura e a escrita 

como meio de tomar consciência da realidade e de transformá-la. 

Frente ao exposto, Freire (1999) vê o letramento como sendo ou de libertação do 

homem ou de sua ―domesticação‖, dependendo do contexto ideológico em que ocorre, e alerta 

para a sua natureza inerentemente política, defendendo que seu principal objetivo deveria ser 

o de promover a mudança social. 

Cabe destacar, quanto ao reconhecimento de tais paradigmas de letramento, que os 

modelos de letramento, segundo Street (1984), comportam diferença entre o modelo 

autônomo e o modelo ideológico. Nesse entendimento, vimos, portanto, que esse pesquisador, 

ao discorrer acerca do modelo autônomo, assinala que tal modelo pressupõe que há apenas 

uma forma de o letramento ser executado, sendo que essa maneira encontra-se vinculada à 

ideia de desenvolvimento, à civilização, à mobilidade social. Já ao modelo ideológico 

contrapõe o modelo autônomo, por entender as práticas de letramento na diversidade social e 

cultural. 

No modelo autônomo de letramento, a escrita é um produto completo em si mesmo, 

que não está preso ao contexto de sua produção para ser interpretado. Assim, seguindo tal 

orientação, a escola, por legitimar o modelo de letramento com vistas à inserção de grupos 

pobres e marginalizados, frente ao fracasso escolar, passa a culpar esses sujeitos sociais pelo 

seu insucesso escolar. Nesse sentido, Signorini (2004) pensa que o ―mito do letramento‖, ou 

seja, o escolarizado estará mais bem capacitado do que o não escolarizado para 

raciocinar/agir/avaliar de forma menos ―grosseira‖.
8
 

Já o modelo ideológico de letramento, proposto por Street (1984), o qual enfatizamos 

em nossa pesquisa, contrapõe-se ao modelo autônomo, por acreditar que, conforme essa 

concepção, as práticas de letramento seriam histórico-culturais. Vemos, portanto, que há de se 

                                                           
8
 Optamos por substituir a expressão ―letrado‖, utilizada pela autora, por ―escolarizado‖, bem como substituímos 

a expressão ―iletrado‖ por ―não escolarizado‖ para não incorrer no equívoco de reproduzir a ideia, já bastante 

discutida, de pensar que, numa sociedade complexa, modelo de sociedade globalizada, ainda existem sujeitos 

completamente ―iletrados‖ e que isso é resultado da não escolarização de certos indivíduos. 
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repensar a relação entre letramento(s) e escolarização. Entendemos que as práticas e eventos 

de letramento não ocorrem apenas na escola, mas nas diversas agências de letramento 

(família, igreja, sindicatos, etc.).  Nesse sentido, observamos que Barton (1994) concebe o 

letramento como uma atividade social, descrevendo-o em práticas e eventos sociais. Para esse 

autor, as práticas de letramento se referem aos padrões culturais de uso da leitura e da escrita 

em situação específica. Enquanto que os eventos traduzem as atividades específicas nas quais 

o texto escrito tem uma intencionalidade. 

  Quando aqui defendemos o modelo de letramento ideológico, enfatizamos que as 

práticas/eventos de leitura não se encontram restritas à escola. Nos estudos de Dionísio 

(2008), encontramos o termo letramentos, considerando a existência de vários letramentos, a 

exemplo do letramento científico, visual, midiático etc. Bezerra (2010) concorda com 

Dionísio (2008), para quem o letramento é relativo ao contexto discursivo familiar, escolar, 

religioso, profissional e outros, não sendo concebido falar de sujeito iletrado. 

 

Na atualidade, uma pessoa letrada deve ser uma pessoa capaz de atribuir 

sentidos a mensagens oriundas de múltiplas fontes de linguagem, bem como 

ser capaz de produzir mensagens incorporando múltiplas fontes de 

linguagem (DIONÍSIO, 2008, p.119). 

 

A partir desse panorama, depreende-se que, devido à escolha por trabalharmos com 

revistas, vimos que esse evento de letramento recaía na multimodalidade discursiva da escrita. 

O que sugere a autora: tratar o texto atentando para recursos como imagens, tabelas e gráficos, 

objetivando a compreensão do texto verbal, acrescentando mais informações acerca do tema 

apresentado.  

Optamos por trabalhar a revista com o intuito de também levar o aluno da EJA a fazer 

determinadas leituras, atentando para o efeito de sentido das imagens impressas pela mídia, 

por exemplo, nas capas e publicidades. É digno de nota o fato destacado por Dionísio: 

 

Todo professor tem convicção de que imagens ajudam a aprendizagem, quer 

seja como recurso para prender a atenção dos alunos, quer seja como 

portador de informação complementar ao texto verbal. [...] Os materiais 

didáticos utilizam cada vez mais esta diversidade de gêneros, assim como 

recorrem a textos publicados em revistas e jornais na montagem das 

unidades temáticas de ensino, nas mais diversas disciplinas no ensino 

fundamental e médio (DIONÍSIO, 2008, p.129). 

 

 

Em nossa pesquisa, pudemos evidenciar, na prática de sala de aula, que o uso de um 

texto com imagens suscita o debate em torno dos conhecimentos prévios do aluno em relação 
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à leitura imagética. Assim, observávamos que, nessa prática de leitura, os alunos discutiam 

sobre o conhecimento prévio que eles tinham em torno das imagens disseminadas pelas capas 

de revista. Buscamos trabalhar conforme recomenda o documento oficial intitulado ―Matriz 

de Referência de Língua Portuguesa: tópicos e seus descritores - 4ª série / 5º ano‖: 

 

TÓPICO I – PRÁTICAS DE LEITURA 

 

D6 Localizar informação explícita em um texto. 

D7 Inferir informação em um texto. 

D8 Inferir o sentido de palavra ou expressão a partir do contexto. 

D9 Identificar o tema central de um texto. 

D10 Distinguir fato de uma opinião. 

D11 Interpretar textos não-verbais e textos que articulam elementos verbais 

e não-verbais (PDE/PROVA BRASIL, 2011). 

 

Convém aqui destacar que os sujeitos participantes da pesquisa, durante o processo de 

investigação, revelaram dificuldades em entender a priori a intencionalidade de cada texto. 

Porém, à medida que se foi lendo em sala de aula, o aluno da EJA já conseguia demonstrar as 

habilidades no que tange ao I tópico de leitura supracitado, no sentido de compreender o texto 

estudado numa abordagem sócio-interacionista. 

 Dionísio (2008) nos remete a refletir sobre nossas práticas de leitura, tendo como base 

as avaliações nacionais, como as do SAEB e da PROVA BRASIL, cujo propósito é avaliar o 

desempenho dos alunos na Educação Básica, compreendendo as disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática. Nesse sentido, não podemos ignorar a existência dessas avaliações 

em nível nacional, ou simplesmente criticar tal procedimento avaliativo, mas, sobretudo, 

abraçar a oportunidade para redimensionar nossas ações escolares em relação ao ensino da 

língua materna frente às exigências desses instrumentos avaliativos em nível nacional. 

O discurso oficial do Sistema Nacional da Educação Básica – SAEB, Prova Brasil, 

entre outros objetivos, propõe-se a identificar as capacidades e competências leitoras do 

aluno. Nesse ínterim, convém ressaltar a inserção social dos sujeitos da EJA no mundo 

letrado, concomitante com as pesquisas, a exemplo de Perrenoud (1999), que tratam da 

competência ou capacidade de agir eficazmente em determinadas situações, apoiando-se em 

conhecimentos, sem restringir-se a eles. Tal ideia nos instiga a investigar o ensino na EJA, 

objetivando focar os instrumentos nacionais avaliativos, acrescidos da reflexão sobre o uso 

das habilidades e competências leitoras, nas situações reais do cotidiano dos sujeitos sociais 

dessa modalidade de ensino, seja no espaço escolar ou fora da escola, considerando as 

especificidades peculiares desses indivíduos.  
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Frente às práticas de letramento com o uso da revista, entendemos que o estudo, 

iniciado na sala de aula em foco, difere de práticas escolares de alfabetização, como defende 

Rojo (2006a), numa perspectiva de trabalhar o texto em sala de aula com função social, e não 

o concebendo como pretexto de mera decomposição de sílabas e letras. Com efeito, a 

propósito do que defende essa autora, de forma geral, nas salas de aula em processo de 

alfabetização, o uso de revista, jornais, entre outros, restringe-se às atividades escolares com 

ênfase no estudo de letras e palavras, e também na colagem de figuras. Logo, concordamos 

com essa assertiva de Rojo (2006), no sentido de que tais ações educativas não avançam na 

perspectiva de letramento, e acreditamos comprometer a formação do leitor crítico. 

Diante do contexto apresentado, as reflexões acerca da prática inadequada da 

alfabetização com vistas à prática de letramento, na qual se tem o texto na perspectiva de uso 

social, apresentamos o que nos recomenda Soares (1998), com base nos processos de 

alfabetização e letramento. Em seu estudo, a autora observa ser necessário o reconhecimento 

da possibilidade de promover a conciliação entre essas duas dimensões da aprendizagem da 

língua escrita, integrando alfabetização e letramento, sem perder, porém, a especificidade de 

cada um desses processos. Ela entende que há múltiplos métodos, pois a natureza de cada 

faceta determina certos procedimentos de ensino e deriva da necessidade de rever e 

reformular a formação dos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, de modo a 

torná-los capazes de enfrentar o grave e reiterado fracasso escolar na aprendizagem inicial da 

língua escrita nas escolas brasileiras. 

Nesse sentido, na busca de entender tal perspectiva teórica da leitura, observamos a 

existência de dois modelos de leitura: ascendente e descendente.  Todavia, Rojo (2009a), 

remetendo aos anos 60 e 70 do século XX, explica que a leitura era concebida como um 

processo de decodificação de grafemas em fonemas para procurar o significado no texto. 

Assim, constatamos que tal concepção de leitura encontrava-se atrelada à alfabetização. 

Diante disso, Kato (2002, p.50) destaca dois tipos básicos de processamento de 

informação: a hipótese top-down, ou descendente, e a hipótese bottom-up, ou ascendente. O 

tipo descendente (top-down) refere-se a uma abordagem não linear, em que se faz necessário 

―o uso intensivo e dedutivo de informações não visuais e cuja direção é do macro para a 

microestrutura e da função para a forma‖. Entretanto, é importante ressaltar que o 

processamento ascendente (bottom-up), segundo Kato (2002, p.50), ―faz uso linear e indutivo 

das informações visuais, linguísticas, e sua abordagem é composicional, isto é, constrói o 

significado através da análise e síntese dos significados das partes‖. Assim, vê-se nesse 
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segundo tipo que a Linguística Estruturalista valorizou tal processo, pelo fato de sua própria 

história, que se iniciou das unidades menores para maiores. 

Os dois tipos de processamento sinalizam para descrever três tipos de leitores: 

 

O tipo descendente é o leitor que apreende facilmente as ideias gerais e 

principais do texto, é fluente e veloz, mas por outro lado faz excessos de 

adivinhações. [...] faz mais uso do seu conhecimento do que da informação 

efetivamente dada pelo texto. O segundo tipo de leitor é aquele que se utiliza 

basicamente do processo ascendente, que constrói o significado com base 

nos dados do texto, fazendo pouca leitura nas entrelinhas, que apreende 

detalhes detectando até erros de ortografia, mas que, ao contrário do 

primeiro tipo, não tira conclusões apressadas. É vagaroso e pouco fluente e 

tem dificuldade de sintetizar as ideias do texto por não saber distinguir o que 

é mais importante do que é meramente ilustrativo ou redundante. O terceiro 

tipo de leitor, o leitor maduro, é aquele que usa, de forma adequada e no 

momento apropriado, os dois processos complementarmente (ADAMS E 

COLLINS apud KATO, 2002, p.50-51). 

 

Kleiman (2001b) afirma que a concepção de leitura pode estar atrelada à ideia de 

decodificação e de leitura como avaliação, e que tal perspectiva, nos moldes de decodificação 

do código linguístico, não favoreceu o desenvolvimento das competências e habilidades por 

parte do cidadão, como também não contribuiu para a formação de leitores competentes. 

Frente às contribuições da Linguística Aplicada, voltamo-nos às práticas inadequadas 

do ensino de leitura na escola, repensando-as, haja vista ser nossa intenção, como nos apoia 

Kleiman (2004), destacar a leitura como prática social, ancorada nos estudos do letramento. 

Essa autora aponta para o fato de que a escola, regularmente, concebe a leitura como uma 

atividade de decodificação de signos linguísticos, com fins específicos de reconhecimento de 

letras, sílabas, palavras e sentença do texto, e mesmo para extrair o sentido do texto. Ela 

destaca a concepção sócio-interacionista e discursiva de leitura, que objetiva a relação entre o 

leitor e autor, sujeitos sociais. 

 Com foco no autor do texto, Koch (2009, p. 09-10) explica que a ―concepção de 

língua como representação do pensamento corresponde à de sujeito psicológico, individual, 

dono da sua vontade e de suas ações‖. Nessa percepção, o leitor apresenta atitudes de 

passividade, e consequentemente a leitura se traduz como assimilação das ideias do autor, 

desconsiderando as experiências e os conhecimentos já adquiridos pelo leitor, restando-lhe 

apenas a fixação das intenções do autor. 

Por outro lado, quando o foco encontra-se no texto, Koch & Elias (2009, p.10) 

destacam que a ―concepção de língua como estrutura corresponde à de sujeito determinado, 

‗assujeitado‘ pelo sistema caracterizado por uma espécie de ‗não consciência‘‖. Assim, dizem 



77 
 

essas autoras que tal concepção de leitura é percebida como simples produto de decodificação 

de um emissor a ser decodificado pelo leitor/ouvinte, restando a este a identificação do código 

empregado. Ou seja, cabe ao leitor o reconhecimento do sentido das palavras e estruturas do 

texto. 

Orlandi (2001) menciona alguns requisitos para que tomemos a leitura numa 

perspectiva discursiva: a possibilidade de o processo de construção de leitura ser trabalhado 

em salas de aula/em salas de leitura; a ideia de que tanto a leitura quanto a escrita instauram 

sentidos; a ideia de que o sujeito leitor tem suas especificidades e sua história; o fato de que 

há múltiplos e variados modos de leitura; a ideia de que tanto o sujeito quanto os sentidos são 

determinados histórica e ideologicamente. Para a autora: 

 

Tratando de prática discursiva da leitura, [...] o discurso não é um conjunto 

de textos, ele é uma prática. E constituído de sentidos. Consequentemente, 

para compreender o modo pelo qual a ideologia entranha essa prática que é o 

discurso, se deve por apreender que não existe discurso sem sujeito nem 

sujeito sem ideologia (ORLANDI, 2003, p.12-13). 

 

De acordo com o pensamento dessa autora, os sentidos e o sujeito se constituem 

paralelamente no interior de uma formação discursiva, no confronto entre as diferentes 

formações discursivas. Assim, esta relação constitui a historicidade do sujeito e dos sentidos. 

Orlandi (2001), quando menciona que não se lê simplesmente o que está expresso no 

texto, alerta para o fato de que se deve levar em consideração também o que não está 

explícito. Para tanto, a análise do discurso busca apresentar: 

 

Em relação à organização textual, como se constrói a unidade de texto a 

partir do processo de produção do sentido e do sujeito. Necessariamente na 

perspectiva discursiva, o conceito de ideologia incorpora e faz avançar a 

noção de sujeito e a de implícito da semântica enunciativa (ORLANDI, 

2001, p.70). 

 

Diante do exposto, convém aqui sinalizar para a linguagem considerada como 

processo de interação, cuja principal função é agir sobre o outro. Um convite ao professor 

alfabetizador para a adoção de uma concepção de leitura como ―processo‖, em que se 

constroem significados, em que se compreende a linguagem escrita verbal e não verbal, sendo 

o leitor um sujeito ativo que interage com o texto.  

Para que se possa entender de que forma se dá o processo de construção de leitura, é 

necessário compreender as suas diversas funções sociais, que vão desde a leitura para 

informação, para contato social, até a leitura para o entretenimento.  
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Tal processo de construção de leitura no modelo interativo, como nos expõem Koch & 

Elias (2009), não se centra apenas no texto e no leitor, apesar da necessidade dos 

conhecimentos prévios do leitor no momento da compreensão de um determinado gênero 

textual. Observa-se que tal processo de acesso ao sentido do texto é constatado no processo de 

interação dos dois tipos de processo: o ascendente e o descendente, com vistas à interação 

entre os níveis de conhecimentos do usuário da língua, partindo da decifração de sinais 

gráficos ao conhecimento de mundo desse sujeito. 

Nessa tendência teórica, o foco da leitura se situa na interação autor-texto-leitor. 

Conforme Koch & Elias (2009), ela se distingue das concepções explicitadas anteriormente, 

pois, na concepção interacional da língua, os sujeitos são considerados como atores ativos que 

buscam a ação dialogicamente, numa ação interlocutiva com o próprio texto. Diante disso, 

convém ressaltarmos o que nos indicam os PCN de Língua Portuguesa: 

 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

construção de significado de texto, a partir do que está buscando nele, do 

conhecimento que já possui a respeito do assunto, do autor e do que sabe 

sobre a língua – características do gênero, do portador, do sistema de escrita; 

ninguém pode extrair informações do texto escrito decodificando letra por 

letra, palavra por palavra (BRASIL, 1997a, p. 53). 

 

 Daí ser necessário que todo programa de leitura permita ao aluno entrar em contato 

com um universo textual amplo e diversificado. Nesse sentido, podemos aqui destacar que 

nossa preocupação se situa numa perspectiva de comungarmos com o que afirmam Koch & 

Elias (2009), atentando para a necessidade de cultivar o hábito da leitura entre os diferentes 

interlocutores da língua (crianças, jovens e adultos), oportunizando eventos de letramentos 

com o uso de gêneros discursivos na direção de formar leitores competentes. 

Considerando o nível de aprendizagem dos atores escolares, procuramos trabalhar com 

as capas de revista, por considerá-las, sob a perspectiva bakhtiniana, um gênero discursivo, 

como também uma unidade comunicativa, assim como os demais gêneros que compõem a 

revista. Vimos, portanto, que  

 

[...] as capas de revista são consideradas gêneros discursivos secundários, 

por exigirem um processo de elaboração complexo. Há um enunciador, 

representado por uma equipe de produção responsável por anunciar as 

matérias veiculadas em cada edição: informações, reportagens resenhas, 

geralmente de interesse imediato. Além desse anúncio, existe a necessidade 

de tornar os assuntos relevantes e atraentes para o leitor, de modo a provocar 

seu interesse pela aquisição e leitura desse material anunciado nas capas. 

Sendo assim, na elaboração desse enunciado há a participação de vários 
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profissionais: redator, diagramador, ilustrador, fotógrafo ou artista plástico, 

entre outros, dependendo das imagens a serem projetadas (PUZZO, 2009, p 

63-71).  

 

Vimos, portanto, que a revista estava presente na vida cotidiana dos atores sociais 

participantes da pesquisa. Observamos nos relatos desenvolvidos durante a investigação que o 

aluno da EJA lia fora da escola. A relação do aluno com a revista estava vinculada à 

interatividade em torno da leitura com fins de aquisição de informação religiosa, comercial, 

publicitária, entre outras.  

Para Solé (1998), o processo de construção de leitura requer uma atividade mental 

muito intensa. Assim, a leitura precisa ser vista como um processo abrangente de 

compreensão de expressões formais e simbólicas, manifestada por meio de quaisquer formas 

de linguagem (verbal e não verbal) e decorrente de múltiplos fatores.  Segundo a autora, o 

processo de leitura consta de três tipos: as que permitem que nos dotemos de objetivos de 

leitura e atualizemos os conhecimentos prévios relevantes, anteriormente à leitura e durante 

esta atividade; as que possibilitam ao leitor, durante a leitura, construir inferências de tipos, 

rever e comprovar a própria compreensão e tomar decisões adequadas perante erros ou falhas 

de compreensão; as dirigidas a recapitular o conteúdo, a resumi-lo e ampliar o conhecimento 

que se obteve, durante e depois da leitura. 

Dessa forma, o ensino deverá estar direcionado à formação de leitores que possam 

aprender a partir dos textos e interrogarem-se sobre a própria compreensão, tornando-se 

capazes de estabelecer relações entre o lido e o que compõe o seu acervo pessoal, de 

questionar seu conhecimento e mudá-lo, além de transferir o aprendido para outros contextos 

diferentes. 

 

3.2 O CONTEXTO DA PESQUISA NO QUAL AS SEQUÊNCIAS FORAM 

DESENVOLVIDAS 

 

A reflexão dos aspectos motivacionais dos sujeitos sociais da EJA, em relação ao 

retorno à sala de aula noturna, remete-nos ao pensamento freireano. Para esse autor, uma 

educação que trate da emancipação humana, no momento da sistematização do planejamento 

escolar, aponta para a necessidade de se pensar em práticas pedagógicas e num currículo 

adequados às especificidades dessa modalidade de ensino. 

 Em razão do exposto, observamos que tal preocupação freireana nos sensibiliza para a 

complexidade do ensino da língua materna, considerando a compreensão do se faz nas 
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práticas de sala de aula, quanto ao uso social do usuário dessa língua.  Vimos, portanto, que se 

tratava de 103 aulas atreladas às contribuições teóricas já citadas no corpus desse trabalho, 

nas quais tivemos o desafio de realizar uma ação docente numa perspectiva de letramento, 

com vistas à formação de um leitor crítico. 

Nesse sentido, essas aulas foram desenvolvidas no horário noturno, de segunda à sexta-

feira, no horário das 19h00min às 21h00min. No entanto, priorizamos 14 aulas, as quais 

foram descritas durante o processo de investigação em momentos diferenciados, de modo a 

possibilitar um panorama da atividade educativa executada pela professora pesquisadora, mas 

também atendendo à programação do calendário anual da secretaria de educação do 

município de Campina Grande-PB (sendo respeitados dias feriados e planejamentos 

pedagógicos).  Assim, tais descrições das aulas compreenderam três sequências didáticas 

organizadas nos moldes de Rojo (2006a; 2006b), considerando que no Ensino Fundamental I 

(séries iniciais), na rede pública, geralmente a atuação profissional centra-se em um 

pedagogo, que é responsável por lecionar as disciplinas, conforme já citado na introdução 

desse trabalho, com carga horária semanal. 

  A primeira sequência didática, para a semana de 17 a 20 de setembro de 2012, no total 

de 04 aulas, objetivava pontuar as contribuições de pesquisadores, tais como Soares (1998); 

Rojo (2006a; 2008), entre outros. Já a segunda sequência didática de atividades escolares 

ocorreu entre os dias 01 e 09 de outubro de 2012, também com um número de 05 aulas. E 

finalmente a terceira SD, com o número de 04 aulas, teve sua aplicação no período de 04 a 

19/12/2012, cuja ação da professora pesquisadora junto aos sujeitos sociais inclusos na 

pesquisa visava a eventos de letramentos de sala de aula, mas com um olhar para fora dos 

muros da escola. Objetivava-se a vivência da leitura da esfera jornalística em uma banca de 

revistas, acrescida pelo momento de confraternização entre os sujeitos sociais, juntamente 

com a professora pesquisadora na pizzaria. Contextos sociais nos quais esses alunos da EJA 

tiveram acesso ao uso do gênero textual/discursivo no seu contexto social específico, além de 

terem a oportunidade de usá-los, demonstrando as habilidades e competências leitoras 

exigidas para tais práticas sociais. 

 

3.2.1 Sequência Didática I - Práticas de leitura numa perspectiva do letramento: o caso 

da revista  

 

Com o intuito da aquisição da aprendizagem da leitura pelos alunos da EJA em foco, a 

professora pesquisadora providenciou diariamente o acesso a revistas de circulação nacional, 



81 
 

com publicação semanal e quinzenal, de modo que essas mídias impressas tratassem de temas 

de interesse da vida cotidiana desses sujeitos sociais e estes, enquanto leitores, atentassem 

para o fato de que, quando buscamos ler uma revista, buscamos entender que entre as 

características da ―capa de revista, essa se converte num canal de comunicação constante com 

o leitor, permitindo que, antes mesmo de folhear a revista, ele saiba do que ela fala e como 

fala‖ (TRINDADE, 2012, p.18). 

 Em nossa prática, observamos que, no momento em que o aluno participante da 

pesquisa teve acesso a uma variedade de revistas na sala de aula, as quais tratavam de temas 

de seu interesse, esse aluno passou a folhear as revistas, partindo da leitura da capa. 

Constatamos também que, caso o aluno viesse a gostar da capa da revista, obviamente 

passaria a ler e solicitava a presença da professora pesquisadora para acompanhá-lo em sua 

prática de leitura.  

Dessa forma, o aluno da EJA passou a ampliar seus conhecimentos a partir do trabalho 

com o estudo da leitura de revistas, começando pela capa. Outro dado é que, uma vez sendo a 

turma em foco composta por alunos que se encontravam em processo de alfabetização, a 

professora pesquisadora necessitou dar atenção individualizada a cada aluno, mediante uma 

orientação da abordagem sócio-interacionista, o que se deu pela interlocução entre o sujeito 

social da pesquisa e a professora pesquisadora, bem como entre os próprios sujeitos sociais, 

alunos da EJA envolvidos na prática pedagógica atravessada pela leitura de gêneros 

componentes da revista. Enfatizamos a prática da linguagem numa perspectiva de educação 

dialogada, em que o ensino da língua materna, no contexto de EJA, torna-se possível pela 

―interação, construir realidades sociais, papéis e identidades, não apenas reproduzir o dado‖ 

(KLEIMAN, 2012, p. 27). Tal perspectiva passa pela contribuição da pedagogia cultural 

sensível citada por Erickson (1987). Advém disto que, quando pensamos nas práticas de 

leitura no contexto de EJA, necessariamente destacamos que  

 

[...] as atividades escolares têm o potencial de subsidiar ações nas quais os 

alunos podem falar situadamente, questionando, perguntando em prol de si 

mesmos e de suas comunidades, por meio de diferentes linguagens e 

múltiplos letramentos, em diversos contextos escolares e não escolares que 

favoreçam a apropriação da escrita (KLEIMAN, 2012, p.29). 

 

 

Acreditando que numa ação dialógica na EJA podemos fomentar projetos de letramento, 

sequências didáticas que viessem a contribuir para a inserção social desses alunos na 

sociedade de domínios de cultura letrada. Assim sendo, essa SD pensada para 04 aulas 
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possibilitou que os sujeitos participantes da pesquisa pudessem compreender como se dava a 

construção textual enquanto prática social, atentando para as informações expressas nas capas 

de revistas como gênero textual/discursivo. As atividades didáticas foram executadas tendo 

como base as contribuições de Rojo (2006a, p.573), sinalizando para as ações escolares nos 

diferentes momentos de ―ensinar, revisar, corrigir, avaliar e aplicar‖ os gêneros 

textuais/discursivos que compõem a revista, tais como: o sumário e o anúncio publicitário. As 

metodologias ministradas buscaram atender as necessidades do aluno da EJA, através de aulas 

dialogadas, aulas expositivas, rodas de conversa, leitura de reportagens publicadas nas 

revistas, reflexão no grupo de alunos a partir de matérias lidas. Algumas das atividades 

propuseram exercícios de escrita com foco na ortografia: ditados, texto lacunado, cruzadinhas, 

caça-palavras, entre outros. 

Na primeira aula, realizada no dia 17/09/2012, foram distribuídos exemplares de 

revistas para os alunos da EJA, para que pudessem ler as capas das revistas, observassem as 

temáticas enfocadas por tais revistas para, em seguida, optarem por um tipo de revista que 

adequasse sua informação ao perfil do leitor, ou seja, o assunto de interesse pessoal, e 

possibilitassem o agrupamento de tais alunos da EJA, conforme o interesse de leitura 

(temática), como, por exemplo, horóscopo, espiritualidade, culinária etc. Nessa aula, a 

professora pesquisadora observou que a leitura das revistas Viva!, Malu, Minha novela, Veja 

e Ana Maria, por parte dos participantes da pesquisa, estava focada nos resumos dos capítulos 

da novela Avenida Brasil, da TV Globo. 

 

Figura 2 - Capas de revistas trabalhadas 

 

Fonte: acervo pessoal da professora pesquisadora 

 

Nessa atividade de leitura, a professora pesquisadora procurou que o aluno identificasse 

a problemática focada na novela ―Avenida Brasil,‖ da referida emissora de TV. Após a 

contextualização das histórias de vida das personagens principais citadas pelos alunos 

(Carminha e Nina), a professora pesquisadora providenciou que os alunos, inseridos na 
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pesquisa, listassem outros nomes de personagens da respectiva novela, para que ela pudesse 

escrever no quadro branco. Nesse momento, foi verificada a atenção para o uso da letra inicial 

maiúscula. Nessa atividade de leitura, a professora pesquisadora solicitou que o aluno 

procurasse ler revistas que não tratassem da novela em foco. Através do trabalho de mediação 

executado, pela professora pesquisadora, o aluno conseguiu realizar uma lista de nomes de 

pessoas e, posteriormente, organizá-los em ordem alfabética. Vimos, portanto, que alguns 

alunos fizeram uso do alfabeto móvel para a resolução dessa atividade de escrita. 

 Em seguida, a professora pesquisadora fez o estudo de todas as informações 

impressas na capa em foco e destacou, na capa da revista Veja, o estudo das sílabas da letra V, 

em atendimento ao pedido do aluno L, de 18 anos. O fator interessante desse tipo de atividade 

se deu pelo fato de que o aluno falava palavras que, muitas vezes, não correspondiam à grafia 

correta. Por exemplo: trocava o V pelo F. Considerando tal dificuldade, a professora 

pesquisadora, juntamente com os sujeitos sociais participantes da pesquisa, retomou tal estudo 

e buscou registrar no quadro branco uma lista de palavras contendo as sílabas do V, 

aproveitando o livro didático (LD) do aluno. Ela também procurou desenvolver exercícios 

ortográficos com o uso das letras V e F, atividade de escrita que o aluno realizou com a 

intervenção da professora pesquisadora. 

 

Figura 3 – Atividades de leitura com o uso do livro didático 
 

DA 

 

d   

 

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora 

 

 Cumpre destacar que a palavra escolhida pelos estudantes foi VINGANÇA, o que 

possibilitou a exploração de atividades relacionadas ao contexto dessa palavra. Obviamente, 

por se tratar de uma sala de aula em processo de alfabetização, a professora pesquisadora 

procurou realizar atividades de escrita atentando para os aspectos ortográficos, a exemplo de 

palavras com o grafema final (dança, festança, elegância, extravagância) e também a 

retomada do estudo do uso do Ç. Todas essas atividades citadas foram registradas pela 

professora pesquisadora no quadro branco para que o aluno da EJA lesse. 
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Convém registrar que o estudo da letra F aparece no contexto dessa aula, também 

vinculada à palavra ―bife‖, pois, no momento da leitura por parte do aluno da EJA, 

constatamos que a leitura proveniente das revistas instigava aqueles alunos inseridos nas 

atividades laborais no serviço doméstico, na função de cozinheira, pois tinham interesse na 

leitura culinária. Entre as diversas observações, destaca-se a utilização do encarte: revista Ana 

Maria, nº 830/07/2012, ―Bife à parmegiana recheado‖, que despertou interesse pela receita. 

As alunas buscavam aprender a fazer aquele prato para seus patrões e, inclusive, pediram 

emprestado o material para levar ―para ler posteriormente e não ter dúvidas na hora de 

prepará-lo‖. 

 

Figura 4 - (a) Aluna D em momento de intervenção pedagógica; (b) Leitura de receitas; (c) Interação dos alunos 

mediante a escolha das revistas, de acordo com a opção pessoal 

 

  

Fonte: Acervo pessoal da professora pesquisadora 

 

A leitura fora da escola passou a fazer parte das histórias de vida dos alunos, passou a 

ter função social e cultural para aqueles que, muitas vezes, não se davam conta de que antes 

nem sequer sabiam decodificar letras e números, e agora liam e viviam a leitura viva, 

cotidiana.  

No término dessa aula, a professora pesquisadora buscou realizar uma roda de 

conversa entre os participantes da pesquisa acerca da atividade de leitura empreendida 

naquela aula através do uso de revista. E, segundo a opinião desses sujeitos sociais, eles 

tinham avaliado positivamente aquela aula, viam sentido naquela prática da leitura 

evidenciada em revistas. 

 Cumpre registrar que o aluno da EJA conduzia à sala de aula o LD, recurso didático 

de uso cotidiano, e dessa vez a professora pesquisadora via nas receitas um sentido para 

aquelas alunas, que na atividade laboral exerciam a função de cozinheira. Convém aqui 

ressaltar que tais exercícios efetivados pela professora pesquisadora referiam-se a conteúdos 

já trabalhados anteriormente. Em se tratando das especificidades dos sujeitos sociais da EJA, 
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sempre é significativa a retomada de determinados conteúdos para averiguar o nível de 

aprendizagem deles.  

 No dia 18/09/2012, a professora pesquisadora iniciou suas atividades profissionais 

planejadas para aquela aula, retomando oralmente os conteúdos trabalhados em torno das 

revistas citadas anteriormente, com o intuito de averiguar a compreensão dos textos lidos 

pelos participantes da pesquisa. Com o entendimento de que tais alunos da EJA revelaram 

interesse pela leitura de revistas, considerando a temática relacionada à vida cotidiana deles, 

foi destacado o estudo com a revista relacionado com suas experiências cotidianas, 

principalmente aqueles assuntos atrelados a novelas, as quais os alunos relataram que vinham 

acompanhando, comentando-as criticamente nos encontros. 

Para trabalhar a leitura com uso de revista na sala de aula, priorizamos a Revista 

Máxima, Ed. Abril, ano 3, nº 4, edição 28, de setembro de 2012, em resposta à necessidade de 

facilitar o diálogo entre os participantes da pesquisa em torno dos conteúdos enfatizados pela 

revista citada. Nesse momento, a professora pesquisadora procurou agrupar os alunos 

conforme o nível de aprendizagem, de modo que, em cada grupo, os alunos pudessem ler com 

colaboração mútua, considerando inclusive o nível de amizade existente entre cada um: o 

aluno tido como tímido passava a ler com a parceria do colega de sala de aula, com ênfase no 

sujeito em processo de construção leitora. 

Para a sistematização desta atividade de leitura, a professora pesquisadora distribuiu 

para cada participante da pesquisa a cópia da capa da revista Máxima mencionada 

anteriormente, acrescida do sumário. Cabe registrar que a leitura do sumário representou 

outro momento de aprendizagem, no qual o aluno observou suas respectivas características 

textuais e função. Nessa atividade de leitura, partimos para enfatizar a leitura dos números, 

solicitando que o aluno da EJA procurasse, por indicação da professora pesquisadora, 

localizar determinado texto jornalístico, atentando para a orientação impressa no sumário. 

Constatamos que, em tal atividade, o aluno, uma vez conhecedor dos números naturais, não 

revelou dificuldade na procura dos gêneros textuais apontados naquela aula. Assim, pudemos 

observar que a leitura de um gênero implica a experiência de outras leituras, do conhecimento 

de outros gêneros textuais e, em atividades planejadas em momentos posteriores, esses alunos 

vieram a demonstrar habilidades de compreensão no manuseio de gêneros diversos, em 

termos de buscar a matéria jornalística, seguindo o critério de organização de paginação. 

No decorrer da atividade, observamos uma situação vivenciada por outro aluno, a 

quem chamamos H, que foi bastante relevante: dessa vez, o aluno mostrava interesse em ler a 

Revista Máxima. Ele sinalizou dúvidas quando lia a matéria intitulada ―Anemia nunca mais‖, 
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na qual consta a expressão ―As mulheres em idade fértil‖. Ele atenta para o significado do 

sentido do texto. Ao ser indagado pela professora pesquisadora acerca do sentido da 

expressão ―idade fértil‖, o aluno H respondeu que se tratava ―de uma mulher magra, sei não, 

é?‖, demonstrando insegurança em sua resposta. 

Diante do ocorrido, foi lançada uma proposta de investigação para a turma, buscando 

analisar o nível de compreensão por parte das alunas da EJA, que eram genitoras. Logo, 

foram verificadas as dificuldades dessas alunas em responder o que elas entendiam por idade 

fértil. Apenas um aluno aproximou a resposta, fazendo alusão ao ciclo menstrual. Isto 

despertou o interesse do grupo em fazer uma breve exposição sobre a temática ―período 

fértil‖. 

 

Figura 5 - (a) Leitura de capa e reconhecimento dos componentes; (b) Estudo de sumário; (c) Análise de matéria 

jornalística 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora pesquisadora 

 

Do debate suscitado em torno da expressão ―idade fértil‖, a partir de sugestão das 

alunas participantes da pesquisa, o momento de leituras com as revistas em sala de aula seria 

denominado de ―Nossas descobertas‖. Nessa perspectiva, a leitura das revistas era 

desenvolvida no decorrer das aulas, atentando para as informações expressas nas capas. Tais 

atividades fomentavam momentos de pesquisa, principalmente quando se tratava de uma 

palavra ou expressão desconhecida pelos alunos. Só existia o avanço das discussões orais e 

escritas em torno dos textos lidos após verificado o entendimento por parte da turma. 

Cumpre registrar, mais uma vez, o pensamento freireano, cujas prerrogativas nos 

advertem que, para que haja uma sintonia entre as necessidades linguísticas dos alunos e os 
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objetivos pedagógicos da EJA, o docente necessita partir dos conhecimentos prévios dos 

educandos, de suas necessidades socioculturais, objetivando reorganizar esse conhecimento, 

dando sentido às atividades de sala de aula. 

Essa perspectiva não pode ser materializada na prática escolar se o professor não se 

tornar um leitor, um professor pesquisador atento aos novos desafios e perspectivas da 

educação na contemporaneidade. O processo de alfabetização passa a ser consequência de 

uma reflexão ―que o homem começa a fazer sobre sua própria capacidade de refletir. Sobre 

sua posição no mundo. Sobre o mundo mesmo. Sobre o seu trabalho. Sobre seu poder de 

transformar o mundo‖ (FREIRE, 1999, p. 117). 

A linguagem, sendo considerada como processo de interação, cuja principal função é 

agir sobre o outro, encaminha, evidentemente, o professor alfabetizador para a adoção de uma 

concepção de leitura como ―processo,‖ em que se constroem significados, em que se 

compreende a linguagem verbal e não verbal, sendo o leitor um sujeito ativo que interage com 

o texto. Nesse sentido, para que se possa entender de que forma se dá o processo de 

construção da leitura, é necessário compreender as suas diversas funções sociais, que vão 

desde a leitura para informação àquela voltada para o contato social, além da leitura para o 

entretenimento.  

Orlandi (1988) nos aponta alguns requisitos para que tomemos a leitura numa 

perspectiva discursiva: a possibilidade de o processo de construção da leitura ser trabalhado 

em salas de aula/em salas de leitura; a ideia de que tanto a leitura quanto a escrita instauram 

sentidos; a visão de que o sujeito leitor tem suas especificidades e sua história; e também o 

fato de que há múltiplos e variados modos de leitura e, consequentemente, de que tanto o 

sujeito quanto os sentidos são determinados histórica e ideologicamente. 

Em suma, retomamos o relato de nossa prática para ressaltar, no final daquele 

encontro, a relevância de ações direcionadas para a leitura, que deve ser concebida como uma 

atividade diária com sentido, possibilitando aos alunos, de modo geral, incorporar no seu 

cotidiano social a leitura de textos significativos para a sobrevivência individual na sociedade 

moderna.  

Na aula do dia 19/09/2012, a professora pesquisadora, no momento inicial, reservado à 

leitura compartilhada, observou um avanço da aprendizagem da leitura por parte dos alunos 

participantes da pesquisa. Assim, de tal observação, decorre que os sujeitos sociais, instigados 

pela leitura de esfera jornalística, trouxeram à sala de aula revistas: Arauto do Evangelho, 

Canção Nova, Brasil Cristão, em sua maioria focadas em temáticas religiosas, e ainda 

exemplares da revista Nova Escola, que os discentes encontraram na própria instituição 
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escolar.  Cabe registrar que, mediante a presença de tais revistas trazidas pelos alunos da EJA, 

o foco da aula naquele dia teve um novo redimensionamento, tendo em vista a valorização da 

ação desses alunos. Assim, a leitura das revistas passou a ser de iniciativa dos próprios alunos, 

atores sociais, que curiosamente passaram a chegar mais cedo na aula ―para não perder nada‖ 

desse espaço de interação promovido pela leitura das revistas, como foi relatado.  

 

Figura 6 - Revistas trazidas pelos participantes da pesquisa 

 

Fonte: acervo pessoal da professora pesquisadora 

 

Diante do exposto, a professora pesquisadora, juntamente com os sujeitos participantes 

da pesquisa, passou a ler as capas das respectivas revistas trazidas pelos estudantes da turma 

em foco.  Após uma conversação envolvendo cada participante da pesquisa, ficou acordado 

que a capa escolhida para o estudo coletivo naquela aula seria a Revista mensal Nova Escola, 

Ed. Abril, ano XXII, Nº 211, de Abril de 2008.  

Convém registrar que a referida revista trazia como proposta de reflexão a questão 

―Como anda a sua saúde?‖, matéria jornalística focada na pessoa do professor. No entanto, a 

professora pesquisadora, na roda de conversa, procurou contextualizar os problemas de saúde 

de todos os participantes da escola, com ênfase nos professores e alunos. 

 As discussões orais em torno da questão posta pela revista foram situadas na expressão 

―qualidade de vida‖, em consonância com o tema trabalhado no 3º bimestre, citado no 

capítulo I do texto dessa pesquisa. De acordo com as opiniões dos sujeitos sociais, entre os 

problemas que afetavam a atividade escolar, estes apontaram a questão relacionada à visão, 

pois, para conseguir uma consulta médica era um ―sacrifício‖. Para contemplar a fala de cada 

aluno, a professora registrava no quadro branco as palavras citadas por eles e, posteriormente, 

solicitava que lessem a lista de palavras advindas do campo semântico ―qualidade de vida‖. 

No segundo momento da aula, a professora pesquisadora priorizou o livro didático, com 

ênfase na disciplina de Matemática, no que concerne à multiplicação com unidades simples. 
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Houve a realização de atividades gerenciadas, individualmente, pela professora pesquisadora 

para cada aluno da EJA. No momento dessa correção, vimos, portanto, a participação efetiva 

desses estudantes.  

Na aula do dia 20/09/2012, a aluna S, de 65 anos, trouxe à sala de aula a Revista 

Avivamento Urgente, Ano I – Nº 02 – 2012, editada pela Igreja Mundial do Poder de Deus, 

acompanhada de um CD. Aproximando da professora, a aluna falou: ―Professora, trouxe essa 

revista para a senhora ler, sei que a senhora não vai ler porque a senhora não é da minha 

igreja!‖.  Em seguida, a professora agradeceu o gesto da aluna e, na condição de leitora, 

justificou que iria ler, sim, a referida revista. A professora pesquisadora, considerando a 

presença do aluno L, de 18 anos, que explicitou em encontro anterior ser evangélico, 

aproveitou para convidá-lo para uma leitura compartilhada da referida revista. No entanto, se 

surpreendeu com a recusa do aluno, endossada pelo fato de ―Não ser dessa igreja‖.  

Mesmo tendo observado a disparidade de ideologias no espaço de sala de aula e, 

consequentemente, mais dificuldade para a promoção dialógica entre os sujeitos participantes 

daquele ato, a professora pesquisadora ficou satisfeita por ter confirmado o fato de que o 

aluno se posicionou criticamente frente ao evento de letramento escolar promovido pelas 

leituras de revistas diversas do ponto de vista ideológico. Essa situação demonstra um avanço 

no processo de letramento promovido com nossa prática docente e de pesquisa, uma vez que 

saímos de um modelo autônomo de letramento, já muito evidenciado na escola, em que o 

aluno não tem vez nem voz, para um modelo ideológico de letramento, em que o aluno é 

crítico, escolhe seus temas, seus objetos de leitura, além de se posicionar frente ao debate 

promovido pelo ato de enunciar socialmente. 

 Nessa descrição, podemos assinalar que não é qualquer revista que o aluno lê, mesmo 

em se tratando de uma revista de cunho religioso. Observamos o desinteresse pelo material de 

leitura quando ele não representa sua ideologia, não é atravessado pelo discurso de sua 

instituição religiosa. Posteriormente, ele buscou contornar aquela cena: alegou que estava com 

os olhos ardendo, pois ―trabalhava com gesso‖. Atentos para essa situação, mudamos a 

revista. Foi oferecida a revista Ciência Hoje – ano 15 – nº 131- dezembro – 2002; enfatizando 

a matéria ―Queimadas, a natureza em chamas‖, que despertou interesse, cobrando da 

professora pesquisadora o acompanhamento para a efetivação dessa leitura.  

A roda de conversa possibilitava cotidianamente o acesso à leitura de revistas com 

circulação semanal, a exemplo da Veja, entre outras trazidas pelos alunos da EJA.  
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Figura 7 - Momento de socialização dos alunos acerca das ―descobertas‖ nas revistas 

 

Fonte: acervo pessoal da professora pesquisadora 

 

O estudo das capas de revista possibilitou a cada aluno escolher a matéria jornalística 

de seu interesse pessoal, oportunidade em que era observada a leitura, ora individual ora em 

duplas, dos temas tratados.  Cumpre registrar que, ao passo que as leituras ocorriam, os alunos 

participantes da pesquisa demonstravam habilidades de inferência de sentidos a partir das 

temáticas tratadas pelas capas de revista estudadas. 

 
Figura 8 - Leitura de vários tipos de textos, localizando informações relevantes, identificando significados, 

sequência, tipos de letras, diferenças e semelhanças entre eles 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora pesquisadora 

 

Após práticas de leitura diversas, mediadas por revistas, a professora pesquisadora 

concluiu a aula, destacando alguns avanços daquele encontro, como a leitura de alguns 

implícitos encontrados nos textos, bem como alguns momentos de interlocução do leitor com 

o texto e demais leitores presentes naquele espaço de letramento. 
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3.2.2 Proposta de atividades pedagógicas II – Avançando na prática de leitura 

 

Essa proposta de atividades pedagógicas foi realizada compreendendo os dias entre 01 

e 09 de outubro de 2012. O total de 05 aulas planejadas para esse período buscou pontuar o 

eixo temático ―Direitos humanos e formação de valores‖. Nessa ação didática, procuramos 

inicialmente organizar as atividades de ensino em função de núcleos temáticos e 

procedimentais. No primeiro momento, problematizamos a temática em torno do trânsito, 

considerando o interesse de alguns sujeitos sociais participantes da pesquisa em buscar a sala 

de aula com o intuito de aprender a ler e escrever e poder tirar a Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH). Atrelados a esse interesse pessoal do aluno da EJA, aproveitamos para 

trabalhar a educação para o trânsito. Convém registrar que, para essas aulas, selecionamos as 

revistas: Veja (edição 2286- ano 45- nº 37- 12 de setembro de 2012; e a edição 2300- ano 45- 

nº 51- 19 de dezembro de 2012) e  a de circulação gratuita do Governo do Estado da Paraíba, 

―Notícias da Paraíba (Ano 1- nº 3 - setembro de 2012 e  Ano 1 - nº 4 - outubro de 2012).  

 

Figura 9 - Revistas usadas na 2ª SD – avançando na leitura 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora pesquisadora 

 

Como já expusemos na primeira proposta (SD I), a aula começava com a retomada dos 

conteúdos estudados na aula anterior, momento no qual a professora pesquisadora registrava 

no quadro branco as palavras lembradas advindas dos textos estudados pelos sujeitos sociais 

da pesquisa. Começávamos sempre a aula reservando o espaço para que o aluno da EJA 

fizesse a relação entre o assunto estudado e a rotina de vida desses estudantes, de forma a 

motivá-los a continuar seus estudos e a permanecer na escola. 

Nessa etapa da pesquisa, vimos que o estudante da EJA já lia a capa e partia para a 

leitura da matéria que despertasse interesse. Assim, cada aluno mostrava um olhar crítico no 

http://issuu.com/govparaiba/docs/revista_noticias_da_pb__ed.03_-_site
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momento em que lia determinada matéria jornalística e duvidava da veracidade dessa 

informação, com destaque para a revista ―Notícias da Paraíba‖, ao pontuar acontecimentos de 

seu contexto social. 

Por tratar da temática relacionada aos direitos humanos, aproveitamos a primeira aula, 

ocorrida no dia 01 de outubro de 2012, para trazer à tona a problemática da violência contra 

as mulheres, através da leitura da revista ―Notícias da Paraíba‖ Ano 1- nº 3- setembro de 

2012. Porém, dessa vez, focamos em ações citadas como exitosas, advindas das mulheres do 

município de Pilões-PB, as quais criaram uma cooperativa para a comercialização de flores e 

para garantir o sustento de suas famílias. Destacamos também, nessa aula, o estudo em torno 

da campanha publicitária da Rede de enfrentamento à violência contra a mulher, com ênfase 

na chamada ―Você não está sozinha. Conheça quem também luta contra a violência‖. Foram 

desenvolvidas, nessa aula, atividades de leitura do anúncio publicitário acerca da violência 

contra a mulher; em seguida, a professora pesquisadora apresentou para os alunos atividades 

de escrita, com cruzadinhas e caça-palavras retiradas das palavras: mulher e sozinha, focando 

o estudo das sílabas: lh e nh. 

No dia 02 de outubro de 2012, a professora pesquisadora teve de retomar a informação 

da aula anterior, através do estudo em torno dos conhecimentos da geografia, para facilitar a 

compreensão dos gêneros estudados na revista. Dessa vez, fez uso do mapa do Brasil, para 

que o aluno da EJA pudesse localizar o Estado da Paraíba, e finalmente a localização de 

Pilões, na região do agreste paraibano. Vimos, portanto, que precisávamos dialogar com 

outras áreas do conhecimento. Isto porque 

 

[...] para romper com a prática tradicional da sala de aula, não adianta apenas 

a vontade do professor. É preciso que haja concepções teórico-

metodológicas capazes de permitir o reconhecimento do saber do outro, a 

capacidade de ler o mundo da vida e reconhecer a sua dinamicidade, 

superando o que está posto como verdade absoluta. É preciso trabalhar com 

a possibilidade de encontrar formas de compreender o mundo, produzindo 

um conhecimento que é legítimo (CALLAI, 2005, p. 231). 

 

Diante do exposto, entendemos que, ao lidar com uma demanda escolar, que já acumula 

uma vasta experiência de vida – EJA, é evidente que o ensino de Geografia, quanto ao uso dos 

recursos didáticos, oferece instrumentos indispensáveis para a compreensão dos conteúdos 

que estão sendo trabalhados pelo docente em sala de aula. Convém ressaltar que, sendo a 

Geografia uma ciência e disciplina escolar que envolve conhecimentos formais, é de suma 
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importância que o professor faça uso de uma metodologia capaz de contribuir para uma 

aproximação dos conceitos do cotidiano ao conhecimento científico. 

 

Figura 10 - Práticas de leitura sob o olhar da Geografia. (a) Estudo de cartografia. (b) Localização no 

mapa das cidades estudadas 

 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora pesquisadora 

  

Todavia, sabemos que, no ensino de Geografia, são utilizados alguns gêneros textuais, 

como tabelas, gráficos, figuras, mapas, textos técnicos, textos informativos etc., e que, 

consequentemente, exigem, por parte do aluno/leitor, competências e habilidades para 

entender o sentido do texto, bem como as informações implícitas e explícitas de cada 

tipologia textual trabalhada em sala de aula. Como outros componentes curriculares, a leitura 

se faz necessária:  

 

A geografia por se tratar de uma ciência do espaço e de visão interligada 

entre sociedade e natureza, pode ser usada como instrumento para despertar 

o desejo de conhecer e compreender o espaço e tempo, realizando uma 

leitura coerente do mundo, ativando seus conhecimentos prévios e criando 

assim um diálogo do leitor com o objeto lido, seja um gesto, uma imagem, 

um texto ou um mapa (SILVA, at al, 2010, p.7). 

 

Vimos que, ao realizarmos eventos de letramento na sala de aula em foco, nos quais 

aparecem citações da geografia, isto vinha a dificultar a leitura das informações presentes no 

texto. Remontamos ao que afirma Marcuschi (2002) em relação à expressão domínio 

discursivo, que se encontra atrelado a gêneros e tipos textuais. Entendemos que isto tem 

relação com a esfera discursiva, em que quaisquer discursos acontecem. Nesse sentido, 

Marcuschi explica que 

 

[...] esses domínios não são de textos nem de discurso, mas propiciam o 

surgimento de discursos bastante específicos. Do ponto de vista dos 

domínios, falamos em discurso jurídico, discurso jornalístico, discurso 

(a) (b) 
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religioso, etc., já que as atividades jurídica, jornalística ou religiosa não 

abrangem um gênero em particular, mas dão origem a vários deles. 

Constituem práticas discursivas dentro das quais podemos identificar um 

conjunto de gêneros que, às vezes lhe são próprios (em certos casos, 

exclusivos) como práticas ou rotinas comunicativas institucionalizas 

(MARCUSCHI, 2002, p. 23-24, grifos do autor). 

 

Nessa aula, a professora pesquisadora retomou a leitura da matéria jornalística 

denominada ―Guerreiras que cultivam flores‖ (Notícias da Paraíba - Ano 1- nº 3 - setembro de 

2012, p. 6-7) e solicitou que os sujeitos sociais fossem apontando os termos relacionados à 

Geografia. Posteriormente, a professora pesquisadora montou uma lista das palavras 

desconhecidas pelos estudantes da EJA, para que viessem a entender o significado de cada 

uma dentro do contexto abordado pela matéria jornalística da respectiva revista citada. No 

final, houve uma discussão, um debate em favor da iniciativa das mulheres de Pilões-PB, que 

buscaram alternativas de sobrevivência no mundo do trabalho. 

No dia 03/10/2012, a professora/pesquisadora teve o interesse de identificar, por parte 

dos sujeitos sociais participantes da pesquisa, se estes buscavam estudar em casa, fazendo o 

uso da leitura no seu cotidiano. Logo, teve a resposta por parte de uma senhora que se dizia 

esposa do aluno M, de 40 anos. A presença na sala de aula dessa senhora justifica-se devido à 

sua participação em um curso de maquiagem, promovido pelo Serviço Social do Comércio 

(SESC), em parceria com a escola. Segundo a opinião dela, o seu esposo estava motivado a 

estudar e participar da aula toda noite. Informou ainda que, inclusive, quando ele não podia 

comparecer à escola, pedia que ela o ajudasse a escrever. 

O inusitado é que a esposa do referido aluno relatou que observava mudanças quanto à 

aquisição da tecnologia da escrita: de dez palavras ditadas para o seu esposo escrevê-las, 

constatava que este ―errava‖ pouquíssimas. E continuou afirmando que, em tempos passados, 

em relação às práticas de letramento, quando o seu marido ia utilizar o caixa eletrônico, por 

ocasião de ter que sacar seus proventos salariais, ―por não saber ler, passava um tempão‖, o 

aluno M, de 40 anos, executava tal operação bancária com a ajuda de seu filho. Todavia, essa 

situação havia mudado. O aluno M ―não precisava mais de ajuda‖. Relatou sua esposa que ele 

adquiriu, portanto, autonomia e ―já consegue sacar o seu pagamento no caixa eletrônico do 

banco‖ ―de forma rápida‖; ―estava muito sabido‖; ―fazia tudo rápido‖. 

Na fala da esposa do aluno M, identificamos o que defende Soares (1998): dissociar 

alfabetização e letramento é um equívoco, porque a entrada da criança (e também do adulto 

analfabeto) no mundo da escrita ocorre, simultaneamente, por esses dois processos, pela 

aquisição do sistema convencional de escrita e pelo desenvolvimento de habilidades de uso 
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desse sistema em atividades de leitura e escrita nas práticas sociais que envolvem o texto. 

Alfabetização e letramento são processos independentes, mas interdependentes e 

indissociáveis, sendo os dois processos simultâneos. 

Pudemos relatar que as inquietações dos alunos trabalhadores, seja no mercado 

informal ou na formalidade da sala de aula, correspondem às mais diversas questões 

específicas.  Assim, as expectativas dos alunos em relação à aprendizagem da leitura, no que 

diz respeito às necessidades expressas pelos estudantes trabalhadores, foram administradas no 

decorrer das aulas, com ênfase em conteúdos vinculados ao cotidiano deles. 

Com a conversação em sala de aula entre aluno e professora pesquisadora, foi possível 

identificar os reais motivos que conduziram a busca pela escola noturna por parte do aluno-

trabalhador. Os usos de textos reflexivos resultaram, através da fala do aluno da EJA, no 

interesse da turma em querer estudar gêneros textuais, uma vez que estes eram utilizados no 

seu contexto social, e nesse momento o discente sempre dependia da ajuda do outro.  

Nesse dia específico de nossas práticas, foram entregues revistas e os alunos fizeram a 

leitura conforme seus interesses. A professora pesquisadora passou a atender cada aluno em 

suas leituras, fazendo sua intervenção, caso o sujeito social da pesquisa apontasse dificuldade 

na pronúncia de determinadas palavras ou de entendimento do gênero textual/discursivo lido. 

Em um segundo momento do encontro corrente, foi reservado um espaço para o 

exame/estudo do livro didático, dando continuidade ao estudo das operações fundamentais no 

que tange à multiplicação. Vale registrar que alguns enunciados eram transcritos pela 

professora no quadro, explicando passo a passo para que o sujeito da pesquisa executasse tal 

proposta de atividade apresentada pelo LD. No final, a professora pesquisadora solicitou que 

o aluno escrevesse no quadro branco suas respostas, no sentido de valorizar a presença dele 

no contexto de sala de aula. 

No dia 08/10/2012, a aula teve início com a entrega da revista Notícias da Paraíba 

(Ano 1- nº 4 - outubro de 2012), para que o sujeito social  participante da pesquisa lesse a 

imagem da capa da revista e se posicionasse, criticamente, frente ao assunto tratado nessa 

respectiva revista. 

Após a apreciação da revista, a professora pesquisadora indagou: ―Quem de vocês já 

tem o documento apresentado nessa revista? Caso não o tenha, por quais motivos?‖. 

Buscávamos desenvolver no aluno da EJA o poder de crítica e de reflexão em torno do 

contexto situacional, a partir do levantamento de seus interesses em adquirir seus documentos 

pessoais. Além disso, gostaríamos de ouvi-los acerca do tema da inclusão social. 
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Assim, pudemos constatar que a maioria dos alunos da EJA não tinha a CNH. Esse 

exercício dialógico permitiu revelar na fala do aluno V, de 38 anos, cujo interesse em 

aprender a ler, considerado uma necessidade vital, era justamente vinculado ao momento de 

renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no DETRAN-PB. Segundo o aluno, 

ele havia passado por um momento difícil: ―passei o maior vexame da minha vida, fiquei com 

uma vergonha danada, que prometi a mim mesmo que iria aprender a ler‖.  

Cumpre destacar que esse aluno submeteu-se a um teste de leitura e, como não sabia 

ler, passou por constrangimento. Além dessa situação citada pelo aluno V, ele enfatizou uma 

cena do seu cotidiano, quando trabalhava como carroceiro. Sua maior dificuldade era a 

localização dos respectivos endereços, nos quais pudesse efetuar a entrega da mercadoria à 

pessoa certa. Por não saber ler na época, lembra esse aluno que perguntou a uma senhora que 

passava na via pública, próximo ao endereço de uma das suas entregas, o nome daquela rua e 

foi surpreendido com a resposta: ―O senhor não tá vendo o endereço aí não? Tá cego!‖. Em 

razão do interesse na aquisição desse documento, observamos que o aluno V frequentava a 

escola de segunda à sexta-feira. 

Observamos que, no grupo de participantes da pesquisa, havia casos de alunos que já 

possuíam seus veículos e motos, e que almejavam tal documento para o exercício pleno de 

sua cidadania. Frente ao exposto, o aluno da EJA busca a sala de aula com vistas a aprender a 

ler para melhorar a qualidade de vida e, consequentemente, conseguir a CNH, bem como 

avançar em outras demandas, cobradas pela sociedade letrada quanto ao desempenho no 

conhecimento das letras.  

No segundo momento da aula, a professora pesquisadora aproveitou as discussões 

orais do sujeito participante da pesquisa e buscou tratar da campanha publicitária do Governo 

do Estado da Paraíba em torno da Operação Lei Seca. Aproveitando a mesma revista, o aluno 

leu a propaganda expressa na contracapa em relação à problemática existente entre direção e 

bebida. Em seguida, esse aluno identificou os implícitos e explícitos do gênero trabalhado. 

Atentou para as consequências de dirigir sob o efeito do álcool. Na leitura, destacou a 

porcentagem através da manchete ―100% dos motoristas que misturam bebida e direção 

podem matar no trânsito‖. A partir disto, pensando no entendimento do texto matemático, a 

professora pôs-se a explicar o conteúdo, citando e solicitando a participação efetiva dos 

alunos, através da resolução de situações-problema extraídas do cotidiano das cidades. 

No dia 09/10/2012, a professora trouxe à sala de aula a revista VEJA (edição 2286 - 

ano 45 - nº 37 - 12 de setembro de 2012), cuja capa traz a chamada ―EU DECIDO MEU FIM: 
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Agora que os médicos brasileiros são orientados a reconhecer a vontade dos pacientes 

terminais, a decisão de interromper os tratamentos torna-se menos dolorosa?‖. 

No início, a professora pesquisadora organizou a sala de aula, agrupando os alunos em 

duplas, tendo em vista a entrega de cópias xerocopiadas da matéria da revista, compreendendo 

as páginas 98-106.  Para facilitar a leitura, considerando os níveis de aprendizagem do aluno 

da EJA, pediu que a matéria fosse lida, inicialmente, na sala de aula e, posteriormente, o aluno 

iria continuar a leitura em casa, por entendermos tratar de um texto denso para uma turma em 

processo de alfabetização.   

Para estudar a temática tratada por essa revista, foi selecionado para aquela aula o 

estudo do guia, contido nas páginas 100-101, com as perguntas mais elementares sobre o 

testamento vital. Em seguida, a professora pesquisadora perguntou para o sujeito aluno o que 

fora entendido com a leitura do ―documento testamento de vida‖. Observamos tratar-se de um 

assunto complexo, cujas respostas apontadas pelos alunos foram direcionadas para a 

concepção de que o aluno da EJA não chegava a escrever tal documento, considerando sua 

situação de desigualdade social, a que o aluno arrematou: ―a vida da gente tá na mão de 

Deus‖. Observamos que a discussão acerca dessa temática não demonstrou interesse pelo 

aluno da EJA. Eles estavam influenciados por uma ideologia advinda do discurso religioso 

cristão e acreditavam na mudança dos casos de pacientes em estados terminais mediante a 

operação religiosa pela fé e por forças espirituais divinas. 

Buscando contornar a situação, a professora, orientada pelos interesses de alguns 

alunos, retoma o estudo sobre porcentagem, com exercício organizado para aquele momento e 

exposto no quadro branco, o que se justificava pela lacuna deixada pelo LD do aluno, que não 

tratava do caso da porcentagem, tão interessante para os alunos leitores das revistas utilizadas 

nos eventos de letramento descritos ao longo deste estudo. 

 

3.2.3 Proposta de atividades pedagógicas III – Prática de leitura na escola e na 

sociedade: a banca de revistas 

 

Considerando a realização do planejamento em uma época que antecedia as 

festividades de final de ano, consideramos, portanto, oportuno que as revistas trabalhadas em 

sala de aula refletissem a ideologia comum a este período, ―recheadas‖ de campanhas 

publicitárias de uma sociedade capitalista, que conduz familiares para a aquisição/troca de 

produtos/presentes, sentimento de comprar/trocar objetos como forma de aquisição da 

―felicidade‖. Diante disso, buscamos sistematizar uma sequência didática compreendendo 5 
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aulas entre os dias 04 e 19 de dezembro de 2012, tendo em vista o propósito de contribuir para 

a formação de leitores críticos, que refletem acerca do poder persuasivo da publicidade, 

integrando as estratégias de argumentação pela enunciação do marketing brasileiro, cuja 

iniciativa procura induzir o consumidor à compra de bens e serviços. 

Entre as revistas trabalhadas nessa sequência didática, buscamos analisar os aspectos 

visuais dos anúncios em mídia impressa da campanha publicitária veiculada na revista Veja 

(edição 2300 - ano 45 - nº 51 - 19 de dezembro de 2012), verificando as estruturas visuais 

(elemento de semiotização de gêneros publicitários) e o processo persuasivo da linguagem 

verbal e imagética de produção do texto, de modo a contribuir para que o aluno leitor 

refletisse sobre o impacto dessas campanhas publicitárias na sociedade de consumo. 

Na 1ª aula dessa SD, ocorrida no dia 04/12/2012, a professora pesquisadora entregou a 

cada aluno da EJA uma cópia do texto ―Seja Feliz! Isto é uma ordem!‖ (Eugênio Bucci).  

 

"Seja feliz! Isto é uma ordem!" 

EUGÊNIO BUCCI 
 

Imagine a seguinte situação. Você está por aí, digamos, passeando num shopping, depois de ter 

ido à festa da firma, à ceia de natal na sala da sogra, que foi melancólica, e ainda não criou coragem para 

enfrentar o prestigioso Réveillon no apartamento bonito daquele casal de amigos, que promete ser 

cansativo. Então, de repente, surge do nada, diante da sua fatigada figura, um comandante militar com 

cara de sargento prestes a gritar "Sentido!" e passa a vociferar, a dois palmos dos seus olhos, entre 

perdigotos balísticos e um certo hálito de vampiro, um comando que é meio difícil de entender: "Seja 

feliz! Isto é uma ordem!". Você não consegue acreditar naquilo direito, está atordoado, não faz a menor 

idéia de onde saiu aquela figura, aquele militar histérico, pensa que caiu dentro de um filme de guerra, 

pensa que está diante do general Patton no meio da sessão da tarde, e ele, o general Patton, com sua cara 

rubra, borbulhante, e seu traje cáqui, impecável, repete, aos brados: "Seja feliz! Isto é uma ordem!". 

Pronto. Fim da cena imaginária. Você não precisa mais se imaginar nessa situação absurda. 

Pode descansar, soldado. Passemos, agora, já mais relaxados, a pensar um pouco sobre a cena construída 

no parágrafo anterior. Comecemos pelas perguntas mais simples: será que a tal cena faz sentido? Será 

possível que alguém seja feliz por obediência? A felicidade pode ser produzida por um comando, por 

uma ordem? 

Claro, qualquer um responderá que não. A idéia de felicidade, por mais precária que seja entre 

nós, supõe um grau mínimo de liberdade. A gente é feliz quando faz o que quer, mesmo que ninguém 

consiga saber direito o que quer e o que deseja. Feliz é quem sabe o que quer e o que deseja (querer e 

desejar são níveis diferentes do ser) e se concilia com isso. A idéia de felicidade, portanto, nos parece 

incompatível com a condição do reco que bate continência e grita "Sim-senhor!". Pode até haver algum 

tipo de prazer em deixar-se dominar, mas não há felicidade nisso. A felicidade, pensamos, e pensamos 

com razão, não se impõe. 

Não obstante, a felicidade nos é imposta como obrigação. Digo isso a propósito da massa cada 

vez mais avassaladora da publicidade natalina e da programação "felicidificante" que toma conta da TV 

quando chegam as festas de fim de ano. As criancinhas produzidinhas multiculturaizinhas e devidamente 

multiétnicas entoam em torno da árvore de Natal a velhíssima canção "hoje é um novo dia de um novo 

tempo" etc. A moça linda chora porque ganhou um anel. Roberto Carlos geme num acorde perfeito 

maior. Os astros têm dentes alvos modelados na ortodôntica indústria do entretenimento e sorriem seus 

sorrisos pré-fabricados. Os embrulhos de Natal e os votos de feliz Ano Novo se confundem num único e 

ininterrupto imperativo: "Seja feliz! Isso é uma ordem!". 

É incrível como o discurso que reprime se esconde por trás do discurso que vende a felicidade 

como a mais preciosa das mercadorias. O discurso da TV, que é o discurso do comércio disfarçado de 

informação e diversão, que procura estabelecer os padrões de comportamento, obriga o telespectador a 

ser feliz. Como se fosse um general ou um feitor de escravos, de chicote na mão. Um comandante que 
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ordena: "Goze, seja feliz, seu verme inútil e tristonho!". O inferno, quem diria?, é feito de votos de 

felicidade comercial. Que não são votos, mas ordens: "Compre, embriague-se de mercadorias. E depois 

ache tudo ótimo, inenarrável, um orgasmo como nunca você experimentou antes!". Só há felicidade na 

obediência e no consumo. 

Isso tudo já foi dito antes, mas não importa. Para 2003, eu tinha sonhado apenas com um pouco 

mais de melancolia. E de liberdade. E que o general da publicidade ficasse gritando sozinho, feito um 

Patton enlouquecido e ineficaz. 

 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/tvfolha/tv2912200202.htm 

 

Na roda de conversa, a professora pesquisadora, após a realização da leitura 

colaborativa do texto, buscou levantar os conhecimentos prévios dos alunos através das 

questões: A ideia de felicidade está ligada à concepção de liberdade? Por quê? Quando o autor 

argumenta que não há felicidade imposta, a que ele se refere? 

Observamos que, frente a essas perguntas, os sujeitos sociais tomaram conhecimento 

do ponto de vista desse autor e, de forma espontânea, demonstraram suas considerações 

pessoais sobre o tema tratado (eles fizeram uso adequado de seus conhecimentos prévios). 

Nesse sentido, após conversação espontânea em torno da temática enfatizada, eles 

apresentaram suas considerações pessoais sobre o tema tratado, ressaltando a questão da 

felicidade propagada no período de fim de ano. Nessa aula, pudemos observar que a aluna A, 

de 38 anos, estava lendo, já conseguia ler os enunciados dos encartes publicitários 

relacionados às promoções de produtos comerciados nos supermercados da cidade, inclusive 

questionando a variação de preços entre produtos em promoção, no intuito de realizar suas 

compras mensais. 

 Na segunda etapa dessa aula, a professora reservou um momento para, juntamente 

com os alunos, a realização do planejamento da aula do dia seguinte, que, dessa vez, não seria 

na escola, mas fora da sala de aula, num contexto de vivência leitora em banca de revistas da 

cidade. Uma ação docente visando à promoção de um evento de letramento que transcendesse 

o espaço de sala de aula e que ganhasse vida no contexto das cidades urbanas. 

No dia 10/12/2012, a professora pesquisadora organizou sua aula, dessa vez fora da 

escola. A leitura de revista seria num lugar onde encontrávamos a revista enquanto produto 

que se comercializa, ou seja, numa das três bancas de revistas localizadas na Praça da 

Bandeira, no centro da cidade de Campina Grande-PB. Após as visitas, optamos pela Banca 

do Orlando. Lá, pudemos observar o entusiasmo dos alunos em manusear as revistas e focar a 

atenção pela lembrança principalmente daquelas revistas utilizadas na sala de aula pela 

professora pesquisadora. Convém destacar que o acesso ao local onde havia uma variedade de 

tipos de revistas, com pessoas desconhecidas ao contexto de sala de aula, não resultou num 

comportamento de timidez por parte do aluno da EJA. Pelo contrário, os alunos leitores se 
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posicionaram com familiaridade em meio ao aparato de revistas expostas nas prateleiras, com 

diferentes temáticas. Examinavam a capa, liam os assuntos e, caso gostassem da revista, logo 

atentavam para o preço, rapidamente decodificado, e posteriormente selecionavam as que 

interessavam para comprá-las. 

 

Figura 11 - Evento de letramento: leitura na banca de revista – Centro Campina Grande-PB 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora pesquisadora 

 

A observação da interação desses sujeitos sociais na banca de revistas possibilitou um 

avanço na pesquisa. Pudemos registrar a compra de revistas do tipo atualidades, novelas, 

orações, moda, culinária, entre outras, por parte do aluno da EJA. Apesar de não termos 

enfocado a literatura de cordel, constatamos marcas de nossa identidade cultural através da 

ação da aluna S, de 65 anos.  Essa aluna, ao chegar à banca de revistas, olhou as revistas, 

porém deu atenção especial ao cordel. Logo comprou um cordel para dar ao seu marido, com 

a justificativa de que ele apreciava esse tipo de leitura. 

Um fato relevante foi o de uma aluna que se fez presente nesse evento de letramento na 

banca de revistas, mesmo não tendo participado diretamente da pesquisa, por estar 

matriculada em outra turma, pertencente ao II ciclo final – séries iniciais (4º e 5º ano). Ela 

demonstrou desconhecimento quanto à leitura da capa de revista. No momento em que queria 

comprar uma determinada revista e não localizava o preço, logo buscava informação com o 

dono da banca. Imediatamente, os participantes da pesquisa mostraram para essa aluna o 

preço da revista. Diante disto, observamos que nem sempre em sala de aula o docente planeja 

atividades de leitura para explorar tais conhecimentos, talvez elementares para uma pessoa 

que atua numa sociedade letrada. Vimos, portanto, que tal gênero textual/discursivo, embora 

considerado popular, traz informações que dificultam a vida de uma pessoa que não sabe ler, 

ainda mais quando sabemos que tais textos carregam uma gama representativa de implícitos 

contidos em enunciados verbais e não verbais importantes para a compreensão e, portanto, 

capazes de validar os gêneros textuais/discursivos enquanto prática social.  Assim, pudemos 
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pontuar aspectos positivos de nossa pesquisa, haja vista que não basta decodificar o texto, mas 

compreender o sentido que ele veicula, valida, atualiza. 

Nesse mesmo dia, após a visita à banca de revistas, vivenciamos outro evento de 

letramento numa perspectiva de uso social da leitura. Tal evento de letramento ocorreu por 

ocasião da confraternização entre os participantes da pesquisa, numa pizzaria da cidade. A 

escolha da pizzaria decorreu de uma pesquisa de preço realizada pela aluna B, de 36 anos, a 

procurar uma pizza de qualidade, com preço acessível, no centro de Campina Grande-PB, 

atentando para as condições econômicas dos sujeitos sociais participantes da pesquisa. 

 

Figura 12 - Momento na pizzaria: leitura do cardápio por parte do sujeito da pesquisa 

 

Fonte: Acervo pessoal da professora pesquisadora 

 

Na pizzaria, o aluno teve acesso ao gênero textual cardápio, e nele fez uso social da 

leitura. Analisou os tipos de pizzas disponíveis naquele estabelecimento comercial, com um 

preço compatível com a realidade econômica dos alunos da EJA. Como nos recomendam 

Molica & Leal (2012, p.3), ―os programas de alfabetização de jovens e adultos devem estar 

fortemente conscientes de suas responsabilidades quanto à utilização oportuna de estratégias 

eficazes de inserção dos alunos na vida letrada‖.  

Com efeito, o acesso à leitura das revistas utilizadas em nossa prática de ensino e 

pesquisa na formação do professor permitiu ao aluno da EJA o desenvolvimento de um olhar 

crítico, de modo a contribuir para a formação de um leitor reflexivo. Iniciativa que reflete 

nossos estudos com base em pesquisadores que defendem a valorização de práticas de leitura 

como prática social, dentro e fora do âmbito escolar.  

Na aula do dia 17/12/2012, os participantes da pesquisa, que foram à banca de revistas 

na condição de leitores, passaram a aula comentando a repercussão desse evento de 

letramento vivenciado na noite anterior.  Após esse primeiro momento, retomamos o estudo 

em torno de anúncios publicitários e das festas de fim de ano. Trouxemos à sala de aula dois 
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textos publicitários: propaganda publicitária de telefonia móvel (Claro) e propaganda 

publicitária de chocolate (Cacau Show).  

 

Figura 13 - Leitura de textos publicitários 

 

Fonte: Revista VEJA (edição 2300- ano 45- nº 51- 19 de dezembro de 2012) 

 

A professora pesquisadora realizou a apresentação e a distribuição de exemplares 

impressos da propaganda publicitária do chocolate da marca Cacau Show para os alunos.  Em 

seguida, executou a leitura do texto verbal e não verbal, atentando para o enunciado: ―Milagre 

de Natal é caber tanto recheio dentro de um panettone‖ e realizando a análise semântica da 

expressão ―Milagre de Natal‖. Houve a socialização das opiniões dos alunos, referentes ao 

texto acima citado, seguida pela apresentação e distribuição de exemplares impressos de 

propagandas publicitárias de telefonia móvel (empresa Claro), a partir das quais os alunos 

foram orientados a verificar as marcas e os preços anunciados. 

A partir disto, os alunos expuseram seus conhecimentos em relação ao sentido do 

Natal Cristão, justificando que a palavra milagre tinha a conotação de chamar a atenção do 

leitor para provocar no interlocutor a ação de querer comprar tal produto. É evidente que, após 

uma sucessão de aulas em torno do objeto de estudo na pesquisa, observamos que o aluno da 

EJA conseguiu realizar a leitura crítica das imagens (foco no verbal e não verbal), 

contrapondo-as à realidade social de cada um. Eles também foram capazes de analisar as 

informações implícitas, o objetivo da propaganda e as marcas ideológicas presentes no texto. 

No dia 18/12/2012, a professora pesquisadora realizou um debate regrado, com o 

objetivo de refletir junto ao aluno acerca do modismo das festividades de final de ano, em 

presentear as pessoas, fazer confraternizações etc. Indagou acerca de qual a posição de um 

leitor crítico frente ao apelo das propagandas impressas ou na televisão. Seria ele passivo ou 

ativo? Tais questionamentos suscitaram discussões significativas por parte do sujeito social, 

que conseguiu se posicionar criticamente sobre a sociedade de consumo, que induz a comprar 
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mais e mais os bens de consumo, tais como aparelho celular, computador, veículo, roupas, 

perfumes, chocolates, joias etc. 

A sala de aula vivenciou um debate regrado para saber os argumentos contra e a favor 

dos gestos de solidariedade presentes no Natal. Eles ressaltaram o que chamaram de 

verdadeiro sentido do natal cristão. Notadamente, não encontramos falas contrárias dos alunos 

da EJA em relação aos gestos solidários, embora os discentes entendessem que tais gestos 

deveriam ser realizados o ano todo. Os valores da sociedade de consumo, estabelecendo uma 

lista dos produtos e serviços mais vendidos nessa ocasião, como também a ideia de felicidade 

das festividades de final de ano foram pauta de discussão.  

No dia 19/12/2012, reservamos a aula para nos confraternizarmos, agradecendo a 

participação do aluno da EJA ao longo da pesquisa. Nessa conversação espontânea, os 

sujeitos sociais participantes da pesquisa viram-se na condição de leitores e refletiram sobre 

cada etapa da investigação como momentos distintos, cujas ações de intervenção da 

professora pesquisadora vieram confirmar o que afirma Vygotsky (apud OLIVEIRA, 1993): o 

único bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento. Assim, acreditamos ser 

imprescindível o professor interferir na zona proximal dos alunos, acarretando avanços que 

não ocorreriam de forma espontânea. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta discussão em torno de práticas de leitura na modalidade de ensino da Educação 

de Jovens e Adultos, no contexto de Ensino Fundamental (séries iniciais), constitui uma 

possibilidade para adentrar no espaço da sala de aula da EJA, na condição de uma professora 

pesquisadora à luz da ciência, situada em pesquisas científicas, cujo pressuposto teórico-

metodológico é de natureza sócio-interacionista discursiva, objetivando redimensionar a ação 

educativa a partir da relação dialógica entre professor pesquisador e participante da 

investigação, no que concerne à opção do gênero textual/discursivo propiciado para o estudo 

na escola, em que tal ação docente refletisse a aprendizagem atitudinal por parte desse 

participante. 

Como a proposta da presente pesquisa foi analisar a prática de leitura, percebemos que 

os sujeitos sociais possuíam histórias de vida distintas e ao mesmo tempo semelhanças em 

relação à problemática de conviver numa sociedade de cultura letrada sem saber ler. Os dados 

coletados refletem, de modo geral, uma preocupação quanto à aprendizagem da leitura 

norteada por objetivos concretos, como aprender a ler para retirar a Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), entre outros motivos pessoais. Tal expectativa, por parte do aluno da EJA, 

em buscar a sala de aula resulta no processo dialógico, citado no I capítulo, atentando para 

uma prática de ensino em que esse sujeito encontre sentido em permanecer na escola. 

Assim, pensar a prática de leitura na EJA, no ambiente escolar em processo de 

alfabetização, implica conhecer os saberes dos sujeitos sociais inseridos na pesquisa. Nesse 

ínterim, da atuação de um professor reflexivo derivam conhecimentos práticos e teóricos, com 

vistas à elaboração de uma proposta de trabalho de intervenção vinculada ao uso da leitura 

numa perspectiva de letramento. Desse modo, pensar a proposta de trabalho docente para o 

lócus da pesquisa fomentou a reflexão acerca da trajetória histórica da educação brasileira e 

suas implicações no processo de um número acentuado de jovens e adultos que são excluídos 

da escola. Tal exclusão social gera a não participação das práticas e eventos de letramento, em 

vista desse sujeito social não saber ler e, consequentemente, não dispor das habilidades e 

competências leitoras exigidas pela sociedade contemporânea. 

Vimos, portanto, que repensar essa realidade social de negação do direito à educação, 

a uma demanda social de história de fracasso escolar, de desigualdade social, passa inclusive 

pela formação docente em relação à mudança das práticas escolares, ao ensino da língua 

materna, à possibilidade de dialogar com os atores sociais e buscar, através de práticas de 
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alfabetização numa perspectiva de letramento, contribuir para a participação cidadã e a 

inserção social dos sujeitos que acorrem à escola da EJA. 

No que diz respeito ao ensino da leitura no contexto escolar, suas contradições, e à 

formação de leitores críticos, concordamos com Kleiman & Morais (1999, p.17-18), no 

sentido de que pensar em práticas de leitura com o uso de revistas semanais de informação na 

escola é relevante ―porque elas retomariam aqueles assuntos de interesse público que, em 

princípio, seriam os que preocupam a sociedade, o público a quem se dirigem‖. 

Assim, a proposta de trabalho com o uso de revistas, segundo as autoras supracitadas, 

configura-se, em nosso caso específico, como resultado de nossas investigações, perpassado 

pelo agir comunicativo entre a professora pesquisadora e os sujeitos sociais, alunos da EJA, 

cuja ação interlocutiva, com base na coleta de dados, sistematiza a ação pedagógica de 

intervenção com o intuito da aprendizagem da leitura na perspectiva do letramento. 

É oportuno considerar que não saber ler na sociedade de cultura letrada resulta em 

falta de participação na educação, no trabalho, na vida em comunidade ou no efetivo exercício 

da cidadania. Essa problemática, em relação à necessidade da leitura por parte dos sujeitos 

participantes da pesquisa, evidenciou que os estudantes da EJA concebem a leitura como algo 

essencial para a vida cotidiana e para o sucesso em suas práticas sociais. 

Neste sentido, pensando sobre os inúmeros desafios da atualidade na Educação de 

Jovens e Adultos, no que concerne à garantia do acesso, permanência e continuidade do aluno 

na escola, cabe ao docente da EJA ressignificar suas ações didáticas quanto à sistematização 

de atividades desafiadoras e significativas, que estimulem o aluno trabalhador a permanecer 

na sala de aula, tendo como preocupação a sistematização de ações educativas que 

contemplem os interesses, necessidades e a especificidade dessa demanda escolar, que é 

constituída por pessoas excluídas, ao longo da história da educação brasileira, do direito à 

educação de qualidade. 

A linguagem, sendo considerada como processo de interação cuja principal função é 

agir sobre o outro, encaminha, evidentemente, o professor pesquisador para a adoção de uma 

concepção de leitura como ―processo‖, em que se constroem significados; em que se 

compreende a linguagem verbal e não verbal, sendo o leitor um sujeito ativo que interage com 

o texto. 

Pensar na tecnologia da escrita, especialmente na perspectiva da leitura desenvolvida 

na Educação de Jovens e Adultos, proporcionou-nos um repensar de nossas práticas de sala de 

aula e do modelo de currículo instaurado na escola, além dos atores sociais presentes na 

escola, que, embora estigmatizados como incapazes, são dignos de aprender: basta o docente 
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reformular suas ações metodológicas, de modo a atender o aluno social real a partir de sua 

funcionalidade.  

  Entre as inúmeras funções atribuídas à escola na sociedade atual, destacamos que a 

formação de leitores competentes e proficientes não é uma tarefa fácil. Exige do aluno, desde 

a infância, o acesso à cultura do mundo letrado, que pode vir tanto de ambientes escolares 

como da própria história de vida do aluno, com o contato com histórias contadas por outras 

pessoas. Percebemos ainda que não basta equipar a escola com bibliotecas, com um acervo 

variado de obras literárias clássicas e aparatos tecnológicos modernos, sem dispor de recursos 

humanos que valorizam a leitura como um bem cultural e significativo, que a concebam como 

uma necessidade vital para a convivência no mundo contemporâneo com as novas tecnologias 

do mundo globalizado. 

A leitura ocupa lugar de destaque por meio da variedade de gêneros textuais, assim 

como são instigados vários elementos de construção do texto. Nesse sentido, a prática 

pedagógica em sala de aula evidencia a satisfação dos alunos no atendimento às suas 

necessidades leitoras, tanto na vida escolar quanto na vida cotidiana. 

Reconhecemos, também, nesse momento de nossa vida acadêmica e profissional, que 

a formação continuada possibilita ao profissional em exercício na educação básica momentos 

de reflexão acerca da sua prática, considerando que a formação inicial não contempla 

conhecimentos práticos quando se tratam de realidades de sala de aula, como é o caso 

específico da EJA, na qual os materiais didáticos produzidos para esse público se restringem 

ao livro didático. 

Vimos, portanto, que a reflexão sobre a prática por parte da professora pesquisadora 

estabelece uma dimensão do que defendem os princípios da educação emancipatória, cujas 

ações metodológicas planejadas e executadas vêm atender a necessidade do estudante da EJA. 

Defendemos que o ensino pautado em atividades escolares há de considerar a prática 

de letramento materializada nesse trabalho, cujo propósito é o de ―libertação dos sujeitos‖ 

(FREIRE, 1994). Tal objetivo é disseminado durante as ações metodológicas, tanto no espaço 

escolar como na própria fala do aluno, como em fragmentos de relatos desses estudantes 

contemplados no corpus dessa dissertação. 

Dos diversos relatos apresentados em nosso estudo, cabe destacar o da aluna que 

exercia a função de gari, justamente no lugar onde se localizavam as três bancas de revistas 

visitadas em nossa pesquisa-ação. Essa aluna, de 42 anos, já deixava clara, nos encontros de 

leitura em sala de aula, a sua não identificação como leitora de revistas em âmbito social. 

Quando questionada em dias anteriores se não tinha vontade de entrar na banca para folhear 
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tais revistas, verbalizou que passava o dia todo ali, mas ―limpando, isto é, trabalhando‖ e não 

vendo a hora de ―voltar para casa e arrumar as coisas para vir para a escola estudar‖. Essa 

aluna não se via leitora fora do ambiente escolar, estava centrada na leitura na escola.  

Porém, com o desenvolvimento das rodas de conversa, realizadas na sala de aula, 

atreladas aos diversos relatos das novas descobertas feitas pelo ―encanto da leitura‖, nos mais 

diversos contextos sociais, inclusive na banca de revistas, onde os alunos da EJA estiveram 

envolvidos com a leitura efetiva, sócio-culturalmente evidenciada pelo ato de ler, esse sujeito 

social, ora profissional, ora aluna, expressou que até então não tinha observado que poderia 

também ter acesso àquele ambiente de leitura: ―via revistas, às vezes, jogadas no chão, as 

quais faziam a coleta de lixo‖, e pouco refletia, observava, ―eram lixo, não revistas‖. E assim 

seguia, vendo possíveis leituras como lixo, por não ter a leitura como função social. 

Vale aqui registrar que essa aluna, uma vez convidada para a realização da visita às 

bancas de revistas para a efetivação do exercício da leitura em ambiente não escolar, falou 

que iria pensar na ideia, refletindo sobre a possibilidade de enfrentar o seu local de trabalho 

não mais na condição de gari, e sim como aluna da EJA, e na condição de leitora. Para a 

surpresa do grupo, ela aceitou o convite e foi para o passeio, para o encontro com a leitura 

num lugar que conhecia bastante, mas que não era observado por ela a partir desse ângulo: um 

lugar de leitura. Obviamente, para todos os alunos que trabalhavam durante o dia e que 

começaram a ler revistas em sala de aula, a noite na banca de revistas da praça parecia ser de 

festa, inclusive para a aluna de 42 anos, que ostentava as revistas em suas mãos e as tocava 

com seus olhos recém-nascidos para o universo das letras.  

A partir de uma perspectiva sócio-interacionista e discursiva, nossa prática de leitura 

em sala de aula compreendeu uma atividade contextualizada e praticada por sujeitos sociais e 

históricos, dotados de sentidos e identidades. Assim, nosso aluno passou a ser considerado um 

sujeito ativo no processo de aprendizagem.  

Essa interação é essencial para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. O 

ensino da leitura, sob o olhar do sócio-interacionismo, buscou, entre outros fundamentos, a 

realização da leitura, segundo Antunes (2003), como reconstrução do texto – uma leitura que 

permita a elaboração de outro texto e não apenas a reprodução passiva, parafrástica dos 

sentidos já estabelecidos, legitimados pelo texto.   

Cabe ressaltar o caso da aluna A, de 38 anos, que motivou nossa ação docente com o 

estudo da leitura em sala de aula com foco no uso de revistas. Ela se envolveu com a prática, 

encontrando o prazer pela/na leitura, motivando todos para a aquisição de mais revistas, de 

mais leituras, a cada encontro. Uma prática que adquiriu proporções positivas e momentos 
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encorajadores, como quando essa aluna relatou o quanto era emocionante poder decifrar o 

código escrito, chorando e sorrindo ao mesmo tempo, por se revelar, descobrir-se, leitora. 

Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do 

público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outros efeitos de 

sentido. Foi verdadeiramente uma aprendizagem, que permitirá ao alunado da EJA, 

participantes de nossa pesquisa, decifrar melhor o mundo, ler mediante as múltiplas 

modalidades sobre as quais a linguagem contemporânea nos cobra competência e 

desempenho, algo significativo para a composição dos sujeitos leitores que adentram nos 

domínios institucionais da EJA. 

Diante desse desafio profissional, que é a dificuldade da aprendizagem da leitura na 

EJA, cabe ao professor rever suas metodologias, voltando-se à especificidade do aluno. Não 

há receitas, mas, sobretudo, possibilidades de espaços de leituras numa perspectiva de eventos 

de letramento, cuja interação com os gêneros textuais/discursivos impulsiona os estudantes da 

EJA a participarem dos eventos que podem ser situados em contextos específicos, como em 

nosso caso, em que a leitura se efetivou em uma banca de revistas, inclusive permitindo que a 

leitura adquirisse sentido a partir da experiência do aluno da EJA, posto em cena social na 

condição de leitor crítico. 

Os resultados da pesquisa atingem aspectos positivos em relação à aprendizagem da 

leitura dos sujeitos sociais apontados neste trabalho, considerando que as práticas de leitura 

com uso de revistas tratam de assuntos de interesse desses sujeitos, como também destacando 

o aspecto fundamental para o crescimento profissional, conforme ocorreu com as alunas que 

liam receitas culinárias, com o intuito de diversificar o cardápio em suas atividades laborais. 

Um procedimento de leitura executado mediante revistas com assuntos da atualidade, 

demonstrou o interesse, bem como a participação ativa nas discussões geradas em torno das 

temáticas abordadas pelas aulas de leitura. 

Diante disso, amadurecemos para o entendimento de que refletir sobre a prática de 

leitura na perspectiva de formação de leitores críticos perpassa a formação inicial e 

principalmente continuada, cujo encaminhamento das ações teórico-metodológicas nos 

possibilita aproximar a teoria da prática com mais amadurecimento profissional, como é o 

caso da pesquisa de mestrado profissional que resultou no texto desta dissertação. 
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