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Constituir-se educador de jovens e adultos é mais do que se constituir 

meramente um professor que dá aula. O compromisso com os oprimidos 

torna-o um agente com a possibilidade de instigar processos de 

conscientização que primem pela libertação em detrimento do 

aprisionamento, junto aos seus educandos nas mesmas correntes da justiça 

social. Trata-se de um posicionar-se que requer, acima de tudo, uma 

identidade conscientizada.  

 

Assumir-se enquanto sujeito dessa história implica a necessidade de assumir 

esses sujeitos, jovens e adultos, enquanto seres humanos que apresentam 

potencial para aprender, desenvolver-se, humanizar-se e, portanto, tornarem-

se sujeitos de seu próprio destino. 

 

 

(SOEK, 2010, p.128) 
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RESUMO 
 

 

 

O presente trabalho de investigação acadêmica diz respeito às nossas observações diante das 

dificuldades vivenciadas por estudantes da Educação de Jovens e Adultos, ao tentarem 

exercer o ato da leitura e da escrita de maneira proficiente. Estas inquietações decorrem da 

nossa experiência como professora de Língua Portuguesa no Ensino Médio, do Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – Educação Profissional Técnica de Nível Médio / Ensino 

Médio – PROEJA, por dois anos na cidade de Boa Vista, em Roraima, no período de 

fevereiro de 2005 a junho de 2006, e, a partir de 2007, no município de Cajazeiras, no estado 

da Paraíba. Debruçamo-nos sobre a questão da leitura vivenciada pelos estudantes da turma 

do Curso Técnico Integrado de Nível Médio de Qualificação em Operação de 

Microcomputadores na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal da 

Paraíba (IFPB) - Campus de Cajazeiras. Para tanto, utilizamos como instrumento 

investigativo memoriais de leituras, produzidos a partir de entrevistas gravadas com seis 

estudantes do referido curso, a fim de investigar, em linhas gerais, as concepções e práticas de 

leitura assumidas pelos colaboradores, a fim de traçar o perfil de leitor de cada um dos 

sujeitos da pesquisa, entendendo os contextos socioeconômicos e culturais nos quais estão 

inseridos, relacionando-os às necessidades impostas pelos avanços tecnológicos do mundo 

moderno, dialogando sempre com a preciosa colaboração teórica de autores como Freire 

(1996, 1999, 2000, 2008), Foucambert (1994), Soares (1991), Tfouni (1995), Zilberman 

(1991), Kalman (2003) dentre outros que apresentam os princípios básicos no processo para o 

entendimento da leitura e escrita. Constatou-se, em linhas gerais, a necessidade de se incluir e 

de se expandir no cenário educacional a consciência da importância e da relevância da 

construção de uma política de acesso, concreto e material, à leitura e aos bens culturais que 

consubstanciam o mundo letrado, como elemento de política pública que possibilita aos 

sujeitos a fruição, a socialização, tanto quanto os modos de representação e de significação do 

real, especialmente naquilo que diz respeito aos sujeitos inseridos em contextos de Educação 

de Jovens e Adultos, que, por uma série de razões, ficaram impossibilitados de continuar a sua 

trajetória educativa, e que retornaram à escola, mesmo sabendo dos limites e das dificuldades 

que iriam enfrentar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos. Leitura. Concepções. Práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

ABSTRACT 
 

 

 

 

This academic investigation research concerns our remarks on experienced difficulties from 

Young and Adult Education students, in their trial to practice the act of reading and writing 

proficiently. These unrests go from our experience as a Portuguese Language Teacher in 

Secondary School, at ProgramaNacional de Integração da EducaçãoProfissional with the 

Basic Education in a Young and Adults Education Modality – Technical and Professional 

Education in Middle Level / Secondary School – PROEJA, for a period of two years in the 

city of Boa Vista, state of Roraima, from Febrary 2005 to June 2006, and from 2007, in the 

town of Cajazeiras, state of Paraíba. Our discussions are centred on the question of reading 

experienced by students from the Integrated Technical Course in Middle Level Qualification, 

Microcomputers Operation at Instituto Federal da Paraíba (IFPB) – Campus of Cajazeiras in a 

Young and Adults Education Modality. For that purpose we used as an investigative 

instrumental reading memos produced from recorded interviews with six students of the 

referred course, aiming at investigating, broad outlines, the concepts and practices of reading 

assumed by collaborators, in order to plot each of the individuals profiles of our research, for 

understanding socio-economic and cultural contexts in which they are embedded, relating 

them to the necessities imposed by technological advances of the modern world, in a frequent 

dialogue with theoretical collaboration of authors such as Freire (1996, 1999, 2000, 2008), 

Foucambert (1994), Soares (1991), Tfouni (1995), Zilberman (1991), Kalman (2003) and 

other theorists who introduce the basic principles in the process of reading and writing 

understanding. We testified, broad outlines, the necessity of including and expanding in the 

educational setting the awareness of the importance and relevance of the structure of an 

access policy, concrete and material, to reading and cultural goods that embody the literate 

world, as an element of public policy which enables the individuals to fruition, socialization, 

as well as modes of representation and the real significance, specially in what concerns people 

embedded in a Young and Adults Education context, which for a number of reasons were 

unable to continue their educational path, and return to school even knowing the limits and 

difficulties they would face. 

 

 

KEYWORDS: Young and Adults Education. Reading. Concepts. Practices. 
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CAPÍTULO I  

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 O presente trabalho de investigação acadêmica diz respeito às nossas observações das 

dificuldades vivenciadas por estudantes da Educação de Jovens e Adultos, ao tentarem 

exercer o ato da leitura e da escrita de maneira proficiente. Estas inquietações decorrem da 

nossa experiência, como professora de Língua Portuguesa no Ensino Médio, do Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – Educação Profissional Técnica de Nível Médio / Ensino 

Médio – PROEJA, por dois anos na cidade de Boa Vista, em Roraima, no período de 

fevereiro de 2005 a junho de 2006, e a partir de 2007, no município de Cajazeiras, no estado 

da Paraíba.  

 Nessa perspectiva, partindo do princípio de que o trabalho acadêmico que envolve 

como ponto de pesquisa uma dada produção humana deva ter como foco essencial o próprio 

homem e a realidade na qual está inserido, debruçamo-nos sobre a questão da leitura 

vivenciada por 06 (seis) estudantes da primeira turma do Curso Técnico Integrado de Nível 

Médio em Qualificação em Operação de Microcomputadores, na Modalidade Educação de 

Jovens e Adultos do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) - Campus de Cajazeiras que 

concluíram o curso em 2009. Para tanto, utilizamos como instrumento investigativo 

memoriais de leituras, produzidos a partir de entrevistas gravadas com estudantes do referido 

curso, a fim de investigar, em linhas gerais, as concepções e práticas de leitura assumidas 

pelos colaboradores, a fim de traçar o perfil de leitor de cada um dos sujeitos da pesquisa, 

entendendo os contextos socioeconômicos e culturais nos quais estão inseridos, relacionando-

os às necessidades impostas pelos avanços tecnológicos do mundo moderno, sempre 

dialogando com a preciosa colaboração teórica de autores como ABREU (2001), 

DELL‟ISOLA (2001), FOUCAMBERT (1994), KLEIMAN (2003), TFOUNI (1995), 

FREIRE (2000, 2008), SOARES (1991). 

 No período de 2007 a 2009, observamos que 85% dos candidatos que pleiteiam uma 

vaga nos cursos de EJA oferecidos pelo IFPB, Campus de Cajazeiras, apresentam, já no 
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processo seletivo, visíveis dificuldades tanto na dinâmica da escrita, quanto no ato da leitura. 

Por outro lado, percebemos que os estudantes aprovados, no ano  seguinte, na  modalidade de 

EJA, em um percentual de 75%
1
, continuavam a apresentar as mesmas dificuldades, 

sobretudo, quando se trata de interpretar questões dissertativas ou mesmo ao redigir um 

simples texto em Língua Portuguesa.  

 A constatação de tais dificuldades nos leva a refletir sobre as suas possíveis causas, o 

que nos impele a realizar essa investigação, considerando a nossa experiência de prática 

pedagógica como professora de Língua Portuguesa em contexto específico de educação de 

jovens e adultos. Assim, elencamos as questões norteadoras básicas que adotamos para a 

condução da pesquisa: 

 Nesta direção, especificamente, objetivamos através do presente trabalho: 

 Identificar as concepções de leitura e escrita assumidas pelos alunos da primeira turma 

do Curso Técnico Integrado de nível Médio em Qualificação em Operação de 

Microcomputadores (QOM), na Modalidade Educação de Jovens e Adultos do 

Instituto Federal da Paraíba (IFPB) - Campus de Cajazeiras; 

 Analisar as práticas de leitura desenvolvidas pelos estudantes no Curso Técnico 

Integrado de Nível Médio em Qualificação em Operação de Microcomputadores 

(QOM), na Modalidade Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal da Paraíba 

(IFPB) - Campus de Cajazeiras e em outros espaços sociais; 

 Entender como as marcas do ambiente socioeconômico e cultural familiar dos 

colaboradores da pesquisa incidem sobre os seus hábitos de leitura e escrita; 

 Discutir as diretrizes que o PROEJA assume como indispensáveis para a formação do 

sujeito-leitor na educação de jovens e adultos; 

 Analisar se essas diretrizes são efetivamente desenvolvidas pelo PROEJA do IFPB – 

Cajazeiras – PB. 

 

              A presente dissertação trata-se de uma pesquisa qualitativa, por se tratar de um tipo 

de abordagem que “envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do 

                                                 
1 Segundo os dados da Coordenação Pedagógica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba - Campus Cajazeiras. 
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pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa 

em retratar a perspectiva dos participantes”. (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 13.) 

 

            A análise do material coletado da pesquisa foi realizada com bases nos princípios da 

Análise de Conteúdo, na perspectiva de Laurence Bardin que, de acordo com o seu 

entendimento, é concebida como:  

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a  inferência 

de conhecimentos relativos às condições  de produção/recepção destas 

matérias. (BARDIN, 1979, p.42) 

 

          A Análise de Conteúdo diz respeito a uma atividade essencialmente interpretativa. É 

uma técnica de investigação e objetiva promover uma observação mais atenta dos significados 

de um texto (escrito ou oral), vindo em seguida o procedimento das análises. 

         No entendimento de Chizzotti, 

 

                                     Análise de Conteúdo é um método de tratamento e análise de informações, 

colhidas por meio de técnicas de coleta de dados, consubstanciadas em um 

documento. A técnica se aplica à análise de textos escritos ou de qualquer 

comunicação (oral, visual, gestual) reduzida a um texto ou documento. 

(2001, p. 98) 

 

         Trata-se, portanto, de uma análise em que se busca compreender de maneira crítica, o 

significado profundo de um texto escrito ou de uma comunicação e essas significações podem 

estar explicitas ou implícitas. 

           Buscamos desenvolver a pesquisa voltada para a leitura no contexto escolar de EJA, 

particularmente na primeira turma do Curso Técnico Integrado de Nível Médio em 

Qualificação em Operação de Microcomputadores (QOM), na Modalidade Educação de 

Jovens e Adultos do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) - Campus de Cajazeiras, tendo em 

vista que se trata de uma modalidade de ensino cuja formação do leitor ocorre de maneira 

deficitária, e em alguns casos não ultrapassa o velho conceito de alfabetização, privilegiando 

apenas o aprendizado de letras e sílabas. 

           Alguns caminhos metodológicos foram fundamentais nesse nosso processo de busca. 

Entre eles, o levantamento bibliográfico que serviu de suporte às reflexões sobre leitura e 
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PROEJA – eixos centrais do nosso estudo. Essa fase foi contínua e representou um momento 

de muita importância para fundamentar as apreensões sobre práticas de leitura e EJA. 

           Para a coleta de dados, adotamos o registro e análise das histórias de leitura dos 

estudantes que foi dividida em duas etapas: na primeira etapa, foi utilizado um gravador em 

que foram gravadas as histórias de leitura e vida de cada entrevistado com a ajuda de um 

roteiro de entrevista contendo dezesseis questões abertas, através das quais buscamos suscitar 

as memórias dos colaboradores sobre os seus primeiros contatos com a leitura e a escrita e das 

atuais práticas de leiturização nas quais estão envolvidos. Num segundo momento, tais 

oralidades foram transcritas e convertidas em memoriais de leitura. 

            Na perspectiva de Pope e Mays (2006, p. 22), esse tipo de entrevista é conduzida em 

uma estrutura flexível, com questões abertas que abordam a área a ser explorada e a partir das 

quais o entrevistador e o entrevistado podem interagir a fim de obter ideias e respostas mais 

satisfatórias. Tais pesquisadores entendem que a entrevista realizada face a face, utilizando 

gravador de áudio para o registro dos depoimentos, possibilita uma maior fidelidade e 

veracidade das informações, como também uma forma de melhor interagir com os 

entrevistados, dando-lhes a oportunidade de expressarem seus sentimentos e comportamentos.  

 

            Tal escolha se fez, sobretudo, por entendermos que através da narração de suas  

histórias de leitura era possível verificar algumas questões importantes que nos ajudariam a 

detectar as possíveis dificuldades de leitura e escrita vivenciadas por esses estudantes.  

O universo pesquisado constituiu-se dos estudantes da primeira turma do Curso 

Técnico Integrado de Nível Médio em Qualificação em Operação de Microcomputadores 

(QOM), na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos do IFPB - Campus de Cajazeiras, 

que concluíram o curso em 2009, funcionando no período noturno. A turma era composta de 

44 estudantes, sendo que apenas 77% dos estudantes concluíram o curso. Desse universo, 

escolhemos uma amostragem de seis estudantes que atuaram como colaboradores para esta 

pesquisa. O critério de escolha foi realizar a pesquisa com os estudantes que, ao terminarem o 

curso, continuaram no IFPB-Campus de Cajazeiras. Dois deles estão no curso Técnico de 

Edificações, um, no curso de radiologia oferecido em parceria com outra empresa, dois,  

prestando serviço à escola como auxiliar de serviços gerais e um, à época em que iniciei a 

pesquisa, era  bolsista na Instituição.  
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 Os sujeitos a quem nos referimos nesta pesquisa são jovens e adultos que, por uma 

série de razões, ficaram impossibilitados de continuar a sua trajetória educativa e, que 

retornaram à escola, mesmo sabendo dos limites e das dificuldades que iriam enfrentar para a 

condução do referido curso.  

 A maioria desses sujeitos é formada por jovens que buscam um direito que lhes foi 

negado. Nesse sentido, Ribeiro (2004, p. 45) revela sua opinião, quando afirma que, 

 
Perceber esses jovens do ponto de vista de EJA revela uma condição 

marcada por profundas desigualdades sociais. Na escola de EJA estão os 

jovens reais, os jovens aos quais o sistema educacional tem dado as costas. 

Percebê-los significa a possibilidade de dar visibilidade a esse expressivo 

grupo que tem direito à educação e contribuir para a busca de resposta a uma 

realidade cada vez mais aguda e representativa de problemas que habitam o 

sistema educacional brasileiro como um todo.  

 

 Entretanto, essa conquista de visibilidade não é tão fácil como poderia parecer. 

Trabalhar com jovens e adultos e assumir prática pedagógica que possibilite o 

desenvolvimento de competências que permitam aos estudantes avanços qualitativos, no uso 

de recursos para a resolução de problemas frente a novas situações sociais, implicam na 

necessidade de refletirmos sobre diversas questões, tais como:  

 Como a leitura e a escrita são concebidas pelos sujeitos colaboradores da 

pesquisa? 

 Que práticas de leitura os discentes do PROEJA – IFPB – Cajazeiras revelam 

serem assumidas pela instituição e quais extrapolam esses limites? 

 Que marcas do ambiente socioeconômico e cultural familiar são relacionadas 

como influências nos hábitos de leitura e escrita desses sujeitos? 

 Que diretrizes o PROEJA assume como indispensáveis para a formação do 

sujeito-leitor na educação de jovens e adultos? 

 Essas diretrizes são efetivamente desenvolvidas pelo PROEJA do IFPB – 

Cajazeiras – PB? 

 Buscar respostas para estas questões nos faz refletir sobre as relações sociais com as 

quais interagem nossos estudantes. O que é certo, a priori, é que muitos procuram o IFPB para 

retornarem à sala de aula por diversas razões: pelo sonho de conquistar melhores salários; 

para obter conhecimentos necessários à função que desempenham; para a qualificação em um 
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curso profissionalizante; por vivenciarem a ameaça do desemprego; por terem ultrapassado a 

faixa etária da escolaridade; pela necessidade de contribuir eficazmente na formação dos 

filhos; para realizar o sonho de ser um profissional qualificado e inserido no mercado de 

trabalho; dentre outros.  

 Como afirma Leopardi (2002), o investigador não escolhe o cenário por acaso, 

contrariamente, o elege por já possuir uma questão ou um problema prático que almeja 

abordar, objetivando reconhecer suas características ou encontrar uma solução para o mesmo. 

No presente estudo, não foi diferente, escolhemos o IFPB – Campus de Cajazeiras, como 

campo de pesquisa por já conhecermos, em parte, a realidade local da temática estudada, 

devido à experiência realizada anteriormente como professora regente da primeira turma do 

PROEJA no ano de 2007, despertando-nos a necessidade de entender melhor sobre as 

dificuldades de leitura e escrita desses alunos. 

 

 

Foto 1
2
: IFPB – Campus de Cajazeiras – PB. 

   

 O IFPB, Campus de Cajazeiras, antes conhecido como Escola Técnica Federal da 

Paraíba – ETFPB, e, até dezembro de 2008, considerado como Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Paraíba – CEFETPB, foi inaugurado em 1995. Está localizado no município 

de Cajazeiras - PB, à Rua José Antônio da Silva, nº 300, bairro Jardim Oásis. 

                                                 
2    Disponível em coisasdecajazeiras.blogspot.com. Acesso em 04.02.2011. 
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 O município de Cajazeiras, situado a 477 km da capital do Estado da Paraíba, João 

Pessoa, na mesorregião do Sertão paraibano, conta com uma população de 57.875 habitantes e 

uma área territorial de 586,3 km, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (2009). De acordo com o Censo Demográfico de 2000, o município possui uma das 

maiores proporções de pessoas entre 20 e 49 anos de idade (41%) do estado da Paraíba.  

 

 

Foto 2
3
: Vista aérea da cidade de Cajazeiras - PB 

  

No âmbito da educação, o município de Cajazeiras possui uma boa estrutura em 

relação à educação básica e ao nível superior, contando, atualmente, com o atendimento das 

redes municipal, estadual, federal e privada. São quatro colégios da rede privada e vinte e 

quatro escolas públicas estaduais que atendem até o ensino médio. Possui três faculdades nas 

quais são ofertados os Cursos de Enfermagem, Pedagogia, Direito, Filosofia, Fisioterapia e 

Serviço Social.  

                                                 
3 Disponível em fagundeslima.blogspot.com. Acesso em 04.02.2011. 
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 Fazendo parte desse cenário, o IFPB – Campus de Cajazeiras possui papel relevante 

tanto para o município que o sedia, quanto para os demais municípios circunvizinhos, visto 

ser elevado o número de estudantes advindos de outras cidades, com presença marcante do 

estado do Ceará, ultrapassando, assim, os limites da Paraíba. O IFPB possui uma área de 

influência territorial que poucas instituições abrangem. Desenvolve a região, formando 

profissionais qualificados para atuar nas mais diversas áreas de formação tecnológica. 

Atualmente, o IFPB-Campus de Cajazeiras conta com dois cursos de ensino superior: 

Automação Industrial e Análise de Desenvolvimento de Sistema, funcionando tarde e noite; 

duas turmas de Curso Subseqüente em Eletromecânica e Edificações no período noturno; três 

turmas de Ensino Médio Integrado em Informática, Eletrônica e Edificações, no período 

matutino, e duas turmas do curso Técnico Integrado na Modalidade de Jovens e Adultos - 

PROEJA, com funcionamento no período da noite. 

 O presente trabalho dissertativo está organizado em cinco capítulos. Nesta primeira 

parte, fazemos uma breve apresentação de nosso objeto de estudo, dos objetivos geral e 

específicos, do cenário da investigação, dos sujeitos, instrumentos e cenário da pesquisa. 

 O segundo capítulo faz uma breve incursão histórica sobre a Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil, contextualiza o PROEJA e as políticas integradoras do programa; delineia 

o perfil do curso de Qualificação em Operação de Microcomputadores na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos/IFPB - Campus de Cajazeiras, escolhido como cenário para a 

presente investigação. 

 No terceiro capítulo, são abordadas as bases teóricas que favorecem a compreensão 

das concepções de leitura, dos mecanismos de produção da leitura especialmente em 

contextos educacionais, relacionando-os à Educação de Jovens e Adultos. 

 O quarto capítulo adota a análise dos memoriais de leitura, produzidos a partir das 

entrevistas realizadas com os colaboradores da pesquisa, a fim de referendar a necessidade de 

se incluir e de se expandir no cenário educacional a consciência da importância e da 

relevância da construção de uma política de acesso, concreto e material, à leitura e aos bens 

culturais que consubstanciam o mundo letrado, como elemento de política pública (SILVA, 

1999, p.114 e 2004, p. 156-157) que possibilita aos sujeitos a fruição, a socialização, tanto 

quanto os modos de representação e de significação do real, especialmente naquilo que diz 

respeito aos sujeitos inseridos em contextos de Educação de Jovens e Adultos, que, por uma 
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série de razões, ficaram impossibilitados de continuar a sua trajetória educativa, e que 

retornaram à escola, mesmo sabendo dos limites e das dificuldades que iriam enfrentar. 

No quinto capítulo registramos as nossas considerações finais à luz das bases teóricas 

e das análises assumidas para a presente investigação, referendando a necessidade de que 

sejam revistas as ações empreendidas em favor das práticas de leitura e escrita promovidas em 

contextos de Educação de Jovens e Adultos, com especial atenção para o Curso Técnico 

Integrado de Nível Médio em Qualificação em Operação de Microcomputadores, do IFPB - 

Campus de Cajazeiras.  
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CAPÍTULO II 

 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NUMA PERSPECTIVA 

HISTÓRICA: CONTEXTUALIZANDO O PROEJA 

 

 Para compreendermos melhor a Educação de Jovens e Adultos – EJA no cenário 

brasileiro é necessário retomar a política educacional que direcionou durante várias décadas a 

história da educação brasileira.  

 A Educação de Jovens e Adultos, doravante EJA, no cenário da educação brasileira 

atual, tem sido repensada a fim de ser assumida como um processo permanente capaz de 

promover a alfabetização, assegurar a aprendizagem de conhecimentos básicos indispensáveis 

e conhecimentos específicos, levando em consideração os interesses, necessidades e 

experiências de vida do adulto, relacionando-os aos problemas econômicos, sociais e políticos 

do contexto em que o sujeito está inserido. 

No Brasil, a Educação de Jovens e Adultos, nos níveis fundamental e médio, tem se 

constituído como possibilidade de acesso ao ensino médio
4
aos que se dispuserem a utilizar o 

programa. Essa modalidade de ensino tem seu espaço garantido e seus direitos expressos nos 

termos da Constituição Federal Brasileira de 1988, além de ser assegurado pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, em vigor desde 1996, o que dá direito ao ensino-

aprendizagem às pessoas maiores de 15 anos que não tiveram oportunidade de freqüentar à 

escola na faixa etária ideal.  

 A fim de entendermos melhor essa modalidade, é preciso que se faça uma incursão 

histórica pelos postulados da EJA no Brasil. 

 

                                                 
4 Dados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (2009) demonstram que somente no 

ano de 2008 o PROEJA matriculou 9.141 novos alunos no Ensino Médio, alcançando 40 mil alunos em 2009. 

Não obstante, o referido órgão estabelece como meta a ser alcançada em 2011, a efetuação de 60 mil novas 

inscrições no programa. 
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2.1 RECORTES HISTÓRICOS DA EJA NO BRASIL 

 

 A educação de adultos no Brasil teve início logo durante o processo de colonização 

após a chegada dos padres jesuítas, em 1549. Para que os jovens e adultos pudessem ser 

catequizados foi preciso antes de tudo que os padres jesuítas lhes fornecessem um pouco de 

saber e instrução. Por esta razão, é que se menciona que a Educação de Jovens e Adultos 

remonta aos primeiros anos de colonização. A educação necessária aos ensinamentos 

catequizadores era direcionada tanto aos nativos quanto aos colonizadores, a diferença residia 

nos objetivos, que eram diferentes para cada grupo social. Mas, este primeiro momento da 

educação de jovens e adultos teve seu fim logo após os jesuítas serem expulsos do Brasil pelo 

Marquês de Pombal. 

 Já no período imperial, observa-se o decreto nº. 7.031-A de 6 de setembro de 1878, 

através do qual foram criados cursos noturnos para adultos analfabetos nas escolas públicas de 

educação elementar, para o sexo masculino, no município da Corte. Através deste decreto, 

ficou clara outra característica deste primeiro momento da EJA no Brasil, a restrição em 

relação ao gênero das pessoas que poderiam participar deste tipo de educação. 

 A Educação de Jovens Adultos, da forma como é concebida hoje, só foi efetivada após 

o aparecimento de um sistema público primário de ensino em nosso país, que ocorreu a partir 

da década de 30, período em que o Brasil passava por diversas e inúmeras mudanças: “A 

educação básica de adultos começou a delimitar seu lugar na história da educação no Brasil a 

partir da década de 30, quando começa a se consolidar um sistema público de educação 

elementar no país. (RIBEIRO, 1997, p. 19)”. 

 A ampliação da Educação elementar foi impulsionada pelo governo federal, que 

traçava diretrizes educacionais para todo o país, determinando as responsabilidades dos 

estados e municípios. Tal movimento incluiu também esforços articulados nacionalmente para 

a extensão do ensino elementar aos adultos, especialmente nos anos 40.  

 Essa ênfase, sugerida pela Organização das Nações Unidas (ONU), iria dar início a 

uma campanha nacional de massas lançada em 1947 que, sob orientação do educador 

Lourenço Filho, pretendia viabilizar ações de alfabetização num período de três meses, e a 
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condensação do curso primário em dois períodos de sete meses. Essas ações também visavam 

etapas voltadas à capacitação profissional. 

 Os esforços empreendidos pelo governo federal foram frustrados quando as ações nas 

zonas rurais não alcançaram o mesmo sucesso, desencadeando nesse sentido, um clima de 

pessimismo que terminaria com a extinção da empreitada antes do final da década de 1950.  

Apesar da derrocada, sobreviveu dessa época, a rede de ensino supletivo.  

 Uma característica importante, nesse período de instalação da campanha de massas, 

era a forma como, nesse contexto, eram entendidos os conceitos relativos ao analfabetismo. 

Para muitos, o analfabetismo era algo incompreensível, difícil mesmo de se definir, como 

dizer que tudo “dependia da capacidade de saber ler e escrever”. Nesse período, o 

analfabetismo chegou a ser compreendido como a causa da pobreza em que estava 

mergulhado o nosso país, quando percebemos que ocorre exatamente o inverso: a situação de 

pobreza sócio-cultural-econômica do Brasil era a causa principal da elevada taxa de 

analfabetismo nacional.  Assim nos alerta Ribeiro: 

 

A instauração da Campanha de Educação de Jovens e Adultos deu lugar 

também à conformação de um campo teórico-pedagógico orientado para a 

discussão sobre o analfabetismo e a educação de adultos no Brasil. Nesse 

momento, o analfabetismo era concebido como causa e não efeito da 

situação econômica, social e cultural do país. (1997, p. 20). 

 

 A situação social e econômica injusta é que faz com que as pessoas não tenham as 

mesmas oportunidades de escolarização. Na realidade, o problema não estava nos adultos 

analfabetos, mas no contexto social, cultural e econômico em que estavam inseridos, já que 

pessoas que não têm acesso aos bens culturais duráveis e aos meios de comunicação e 

informação de qualidade, ficam impossibilitadas de utilizar com desenvoltura a totalidade das 

práticas de leitura e escrita. 

 Em virtude dessa visão deturpada sobre o analfabetismo, muitos equívocos 

preconceituosos foram assumidos, conforme nos aponta Ribeiro: “O analfabeto, onde se 

encontre, será um problema de definição social quanto aos valores: aquilo que vale para ele é 

sem mais valia para os outros e se torna pueril para os que dominam o mundo das letras”. 

(1997 p. 20).   
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 Apesar dos avanços, muitas críticas foram dirigidas à campanha de massas quanto às 

suas deficiências administrativas e financeiras e principalmente quanto à sua orientação 

pedagógica.  

 Além disso, criticavam também a inadequação do método para a diversidade regional 

no país. Todas essas críticas convergiram para a criação de um novo modelo de alfabetização 

que superasse a ineficácia do existente. 

 

2.1.1 Paulo Freire: o grande pensador da EJA nos anos 60  

 

No Brasil, notadamente no final dos anos 50 e início dos anos 60, há uma 

efervescência política, econômica e social marcada pelas idéias libertárias de Paulo Freire 

sobre educação e conscientização, principalmente inscritas em favor da educação de adultos. 

Esse ideário ganha mais força com a realização do II Congresso Nacional de Educação 

de Adultos, em 1958 se estendendo pelos anos 60, balizando a luta pelo asseguramento de um 

programa permanente de educação voltado para a classe adulta, capaz de favorecer a 

conscientização, além de preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, numa perspectiva 

de educação funcional. 

Esse projeto propunha colocar em evidência a desigualdade social como fator 

determinante para o cerceamento do direito à educação para significativa parcela da 

população brasileira. 

Paulo Freire defendia, portanto, a educação de base e comunitária voltada para a 

realidade, para a identificação e resolução dos problemas cotidianos, principalmente, a partir 

de uma relação dialética entre educador e educando. A idéia de Freire era de defesa de uma 

cultura do povo que contrariava a concepção de educação bancária, visto que o indivíduo não 

podia ser concebido como mero repositório de informações. Na verdade, defendia-se que no 

cenário das vivências cotidianas abrigava-se o conhecimento necessário para a formação do 

sujeito social, inserido numa práxis democrática, conscientizadora e, sobretudo, libertadora.  

 Inspirado nessas idéias de Paulo Freire, em 1964, o Governo Goulart aprova o 

Programa Nacional de Alfabetização (PNA) e, inclusive, o convidando para coordenar a 
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Comissão Especial do PNA, à luz de suas ações exitosas frente ao analfabetismo no início dos 

anos 1960, nos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, no Nordeste do 

Brasil, que:  

(...) fundamentavam-se, dentre outras categorias, na “sociológica e 

antropológica de Comunicação”, onde o homem era visto como “um ser de 

relações” que conhece e transforma a natureza através de seu trabalho, assim 

produzindo cultura. Esta ocorre não só pelo trabalho humano, mas também 

pela comunicação entre os homens, pois “a comunicação é o sopro que dá 

vida à cultura5”. (COIMBRA, 2000) 

 

 Nesse sentido, sua proposta de alfabetização se processava 

 

(...) por um método analítico-sintético, o da palavra ação (...). Os métodos 

analítico-sintéticos alicerçam-se em princípios (...) psicológicos (...). Neles, 

são empregados processos que partem do todo, decompondo-os em partes, 

para posteriormente recompô-las no todo. (CARDOSO, 1983, p.169) 

 

 Nessa perspectiva, gerou-se uma verdadeira mudança de horizontes em relação ao 

enfrentamento do analfabetismo em nosso país, pois tal proposta via nas desigualdades sociais 

a causa da falta de contato das massas com a leitura e a escrita, ao contrário do que se pensava 

até então. O Programa Nacional de Alfabetização é efetivado em janeiro de 1964, a partir do 

apoio do governo federal, do Partido Comunista Brasileiro (PCB), do grupo católico Ação 

Popular (AP) e de entidades que já possuíam experiências interessantes e exitosas no campo 

da alfabetização, tais como o Movimento de Educação de Base (MEB), o Movimento de 

Cultura Popular (MCP), os Centros Populares de Cultura (CPCs) e a União Nacional de 

Estudantes (UNE), bem como artistas e intelectuais, mas, infelizmente essa iniciativa seria 

interrompida alguns meses depois devido ao Golpe Militar de primeiro de abril de 1964. 

 Com a instauração da Ditadura Militar, muitas pessoas consideradas subversivas e 

perigosas ao Regime foram exiladas, inclusive Paulo Freire. Nesse contexto histórico, o 

governo federal só permitiu que se realizassem programas sobre o seu controle, disseminando 

como programa nacional o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que contava 

com um volume expressivo de recursos financeiros. 

 Com o fim da Ditadura e a partir da década de 80, essas experiências foram se 

consolidando e se expandindo. O MOBRAL, que já vinha sendo duramente criticado nos 

                                                 
5 Maciel, J. Anos 60. POA: L&PM, 1987, pp. 132, 133 e 134. 
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meios intelectuais, foi extinto em 1985, pelo Governo Sarney, e em seu lugar foi criada a 

Fundação Nacional de Educação de Jovens e Adultos, a Fundação EDUCAR. Esta instituição 

postulava como objetivo não mais atuar diretamente com educação de jovens e adultos, mas 

dar sustentabilidade a programas apoiando e financiando a educação através de convênios e 

parcerias.  

 A partir desse período, muitas experiências, sobretudo em nível municipal, foram 

criadas, com o intuito de dar continuidade à educação popular, gerando reflexões e estudos, e 

retomando os princípios libertadores da pedagogia de Paulo Freire. Durante o governo da 

então petista Luíza Erundina, à frente da Prefeitura de São Paulo, o próprio Paulo Freire 

assumiria a Secretaria Municipal de Educação, de 1989 a 1991, criando o Movimento de 

Alfabetização – MOVA, que seria adotado, sofrendo algumas adaptações, em diversas 

cidades do país governadas pelo Partido dos Trabalhadores ou por outros partidos, 

principalmente os considerados de esquerda: Santos, Angra dos Reis, Parati, Belo Horizonte, 

Belém... 

 

2.1.2 A EJA no cenário dos anos 1980 até os dias atuais 

 

 A partir dos anos 80, período de abertura política e de redemocratização, as 

experiências de educação libertadora postuladas nos anos 1960 por Paulo Freire, ganharam 

bases mais sólidas, em virtude de estarmos na construção de um país mais democrático, e por 

isso as reflexões sobre educação de adultos geraram novos estudos, apontando caminhos a 

seguir. Uma mudança importante nessa área é a ideia de que é preciso maior tempo no 

processo de aprendizagem da leitura e da escrita, desde a alfabetização até o termino do 

ensino fundamental.  

 Os programas, a partir da década de 1980, previam um tempo maior de até três anos 

para a consistente alfabetização e pós-alfabetização, de modo a instrumentalizar o jovem ou 

adulto, nas práticas concretas da leitura e da escrita, atingindo um maior domínio da cultura, e 

permitindo o uso dessas práticas em sua vida cotidiana, e dessa forma dar prosseguimento 

mais extensivo na educação básica.  A retomada de conceitos e ideias dos anos 1960 é 

perceptível nos materiais didáticos produzidos nessa época, que sofriam notadamente a 

influência da teoria da aprendizagem de jovens e adultos defendida por Paulo Freire.  
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 Na realidade, buscava-se trabalhar sob a teoria de Paulo Freire, pois esses materiais 

seguiam passo a passo e de forma dinâmica as orientações freireanas, contendo desde palavras 

geradoras
6
 a temas geradores

7
 e ia gradativamente iniciando o educando ao mundo das letras. 

Usando imagens como forma de atrair a atenção do educando à situação apresentada, e 

trazendo questionamentos sobre aquela imagem para que o educando fosse se interessando 

pelo seu próprio processo de interação com o mundo, através da cultura e da educação.  Paulo 

Freire forneceu para a educação de jovens e adultos as bases necessárias para que ela pudesse 

se desenvolver, influenciando as propostas nas décadas de 1980 e 1990. Segundo Freire 

(2002, p.46):  

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos 

com o professor ou professora ensaiam a experiência profunda de assumir-

se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz 

de amar. 

  

 Ainda na década de 1980, revelava-se a preocupação crescente de se ofertar aos 

possíveis neoleitores materiais de leitura nos quais era fácil se perceber a influência freireana 

desde os textos escritos coletivamente pelos próprios educandos, até textos referindo-se ao 

mundo do trabalho, problemas urbanos, saúde e política como temas geradores, inclusive nas 

áreas de estudos sociais, ciências e etc. 

 Ocorre, neste período, um progresso enorme na ampliação da concepção de Educação 

de Jovens e Adultos, demonstrando inclusive uma visão mais abrangente de educação básica, 

na junção da iniciação à matemática com a iniciação à leitura e à escrita.  

 Outro alicerce fundamental, já bastante difundido entre os que se dedicam à Educação 

Básica de Adultos, é a idéia de utilizar a cultura e a vivência ou, em outras palavras, a 

“realidade existencial dos educandos”, como conteúdo programático, ou como ponto de 

partida para a sua inserção na cultura letrada.  

                                                 
6 Palavras-chaves que eram decompostas em seus fonemas, propiciando que novas palavras surgissem 

de suas combinações. A palavra FAVELA geraria: fava, leva, fala, lavava, etc. O vocabulário mínimo 

usado pela equipe de alfabetizadores ligados a Paulo Freire em Pernambuco continha 16 palavras 

geradoras: tijolo, povo, farinha, terra, seca, casa, cego, guia, engenho, enxada, máquina, trabalho, 

chuva, pobreza, classe, eleição. 
7 “Estes temas se chamam geradores porque, qualquer que seja a natureza de sua compreensão, como a 

ação por eles provocada, contêm em si a possibilidade de desdobrar-se em outros tantos temas que, por 

sua vez, provocam novas tarefas que devem ser cumpridas.” (FREIRE, 2008, p. 93). 



 27 

 Um ponto metodológico essencial está no sentido da característica crítica e 

problematizadora que se pretende fixar nesse tipo de Educação. Geralmente, os educadores 

conseguem manter uma relação de diálogo e enriquecimento com o seu grupo, permitindo-

lhes a possibilidade de expressar seus saberes e sua linguagem, criando comparando, 

propondo e etc.  

 As políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos não tiveram a devida 

atenção na década de 1990, reclamando consolidações necessárias para a educação, nos níveis 

de educação básica, ensino médio e Educação Superior. Destaque-se a extinção da Fundação 

EDUCAR, durante o Governo Collor, revelando certa ineficiência em favor das políticas 

públicas para a EJA. Nesse sentido, alguns estados e municípios resolveram assumir a 

responsabilidade de oferecer programas de Educação de Jovens e Adultos.  

 É interessante ressaltar que a história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

chega à década de 1990 reclamando reformulações pedagógicas. No contexto mundial, 

ocorria na Tailândia/Jomtiem, a Conferência Mundial de Educação para Todos, na qual foram 

estabelecidas diretrizes planetárias para a Educação de Crianças, Jovens e Adultos. 

 Ainda no âmbito internacional, por volta do ano de 1997, realizou-se na 

Alemanha/Hamburgo, a V Conferência Internacional de Educação de Jovens, promovida pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Essa 

conferência representou um importante marco, na medida em que estabeleceu a vinculação da 

educação de adultos ao desenvolvimento sustentável e eqüitativo da humanidade. 

 No Brasil, no ano seguinte, foi posta em prática a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB 9394/96, que dedicou dois artigos (arts. 37 e 38), no Capítulo da Educação 

Básica, Seção V, para reafirmar a obrigatoriedade e a gratuidade da oferta da educação para 

todos que não tiveram acesso na idade própria. 

 No ano de 2000, sob a coordenação do Conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury, é 

aprovado o Parecer nº 11/2000 da Câmara de Educação de Base (CEB) do Conselho Nacional 

de Educação (CNE), que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos.  

 Atualmente, o Estado tem participado ativamente na expansão das políticas neste setor 

da educação. É significativo o aumento da oferta de vagas na Educação de Jovens e Adultos, 
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no entanto, os problemas que os impediram de estudar no tempo oportuno, muitas vezes, 

ainda persistem durante a vida adulta, dificultando que a EJA alcance seus objetivos. 

 

2.2 O PROEJA NO CENÁRIO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

 No Brasil, a partir de 2003, foram desenvolvidas políticas educacionais para o 

crescimento do país, voltando o olhar mais uma vez para a antiga ideia de que uma nação se 

faz com base na educação de seu povo. Criar programas com a finalidade de dar aos jovens e 

adultos que foram excluídos da escola o direto de estudar seria uma forma de tentar recuperar 

o tempo perdido, mas essa é uma questão muito mais complexa, pois os problemas, em 

primeiro lugar, são de ordem social e econômica, que devem ser solucionados de forma 

sistemática e contínua. 

 Nessa direção, no Brasil, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional– 

LDBEN, Lei nº 9.394/96, em seu Art. 1º, § 2º - “A educação escolar deverá vincular-se ao 

mundo do trabalho e à prática social”. Além disso, conforme afirma o seu Art. 4º: 

 

O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de:  

(...)  

II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 

(...)  

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII – oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e 

disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de 

acesso e permanência na escola; 

(...)  

IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e 

quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. (BRASIL, 1996) 

  

E ainda a Constituição Federal de 1988 afirma em seu Art. 128 que: 

 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
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I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 

ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009) 

 

 Legalmente, assegura-se a educação pública brasileira como direito de todos, 

independentemente de classe social, gênero ou etnia. A LDB nº 9.394∕96 garante padrões 

mínimos de qualidade de ensino, a despeito de regularmente nos defrontarmos com resultados 

negativos de nossa Educação Básica, atingidos em processos avaliativos (como o PISA
8
, por 

exemplo), revelando, apesar daquilo que prediz o texto legal, uma escola pública de baixa 

qualidade, que não oferece condições suficientes para capacitar brasileiros nem para o mundo 

do trabalho nem para a vida. Em contrapartida, as nossas universidades públicas são 

consideradas as melhores do Brasil, produzindo um paradoxo que traz à tona o 

questionamento sobre o porquê dessa contradição ser tão presente em nosso país. 

 Entretanto, o Brasil é um país historicamente mergulhado na realidade de uma 

população carente de melhorias em todos os setores. Com isso, para se atingir mudanças que 

fortaleçam nosso sistema de ensino, é preciso romper estigmas e criar uma política eficiente 

que atenda efetivamente a todos, satisfazendo assim todas as necessidades (tanto as subjetivas 

– as dos indivíduos envolvidos diretamente no processo educativo, quanto as objetivas – as da 

sociedade como um todo e as do mundo do trabalho, propriamente dito). E essa realidade 

reclama o acesso de jovens e adultos aos espaços de cidadania, especialmente aos que 

promovem a educação e o trabalho. 

  

Nessa perspectiva, de acordo com Ribeiro (2004, p. 51): 

 

Valorizar esse retorno é fundamental para torná-lo visível, já que representa 

a chance que, mais uma vez, esse jovem está dando ao sistema educacional 

brasileiro de considerar a sua existência social, cumprindo o direito 

constitucionalmente de todos os cidadãos brasileiros terem acesso à 

escolaridade básica. 

                                                 
8O PISA é um programa internacional de avaliação comparada, cuja principal finalidade é produzir indicadores 

sobre a efetividade dos sistemas educacionais, avaliando a cada triênio o desempenho de alunos na faixa dos 15 

anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. Esse 

programa é desenvolvido e coordenado internacionalmente pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), havendo em cada país participante uma coordenação nacional. No Brasil, 

o PISA é coordenado pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira”. 

Conf. http://www.inep.gov.br/internacional/pisa/ 

http://www.inep.gov.br/internacional/pisa/
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 Pautado nessas intenções, o Programa de Integração da Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio ao Ensino Médio na Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA), originário 

do Decreto nº 5.478, de 24/06/de 2005, como afirma o seu documento base, “revela a decisão 

governamental de atender à demanda de jovens e adultos pela oferta de educação profissional 

técnica de nível médio, da qual, em geral, são excluídos, bem como, em muitas situações, do 

próprio ensino médio”. Segundo o referido Decreto, a partir do ano de 2007, as Instituições 

Federais de Educação profissional deveriam oferecer cursos e programas de educação 

profissional, destinados a jovens e adultos trabalhadores (BRASIL, 2005). 

 Esse programa visa aproximar jovens e adultos com trajetórias escolares 

descontinuadas à realidade trabalhista, capacitando-os a lutarem de forma equânime para 

atender aquilo que o mundo do trabalho exige no contexto social de cada um deles, 

promovendo o acesso ao conhecimento, empoderando-os para que possam fazer as suas 

próprias escolhas. 

 Tal programa foi criado, segundo o Documento Base do PROEJA (2005), com o 

objetivo de ofertar aos brasileiros um leque de oportunidades antes não acessíveis, como o 

acesso a um emprego digno, mas também o acesso à inclusão sócio-cultural, participando do 

desenvolvimento do país, tendo o saber ao alcance de suas mãos e podendo utilizá-lo de 

maneira sábia. Ainda segundo tal documento, os princípios que consolidam os fundamentos 

dessa política são definidos a partir de teorias de educação em geral e dos estudos específicos 

do campo da EJA, além de reflexões teórico-práticas desenvolvidas tanto na EJA, quanto no 

ensino médio e nos cursos de formação profissional da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica (BRASIL, 2005). 

 O objetivo maior dessa política de educação profissional voltada para o ensino médio 

na modalidade EJA, conforme já afirmado, busca unir de forma eficiente o ensino médio à 

profissionalização técnica de nível médio com o intuito de oferecer uma melhoria na 

capacitação de profissionais para o mercado de trabalho. Essa tarefa não é fácil de ser 

executada, dada a diversidade entre as instituições que executarão essa política educacional, 

em função de diferenças geográficas, de dependências administrativas, de infra-estrutura 

física e de recursos humanos, entre outras peculiaridades. Mas mesmo considerando-se essa 

diversidade de situação, acreditamos ser de fundamental importância a elaboração de um 

projeto político-pedagógico único, adaptado às peculiaridades do contexto da realidade na 

qual os jovens e adultos estão inseridos.  
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 O fundamento dessa política é afirmado como a garantia do direito de todos de ter 

acesso à educação sem interrupções ao longo da vida. Entretanto, é essencial considerar as 

especificidades da Educação de Jovens e Adultos. O Documento Base do PROEJA destaca 

querer garantir também a possibilidade de se preparar determinada parcela da sociedade que 

não possuía qualificação profissional para uma melhor inserção ao mundo globalizado, não se 

resumindo apenas a esses aspectos, já que objetiva promover entre seus discentes a 

compreensão de conceitos e pensamentos antes não sabidos ou não entendidos. 

 Neste sentido, o currículo integrado possibilitaria inovar as concepções de ensino 

médio, segundo uma nova configuração político-pedagógica, considerando a definição de 

mundo para a formação integral dos sujeitos. Essa concepção de currículo baseia-se na noção 

de que o saber possibilita a construção da identidade do sujeito assinalado pelas marcas do 

contexto em que vivem, mas superando questões de idade, condição social, sexo, etnia, 

deficiências, necessidades especiais, dentre outras. E, como salienta Oliveira (2004, p.105), 

alerta para o fato de que: “Alguns dos problemas que enfrentamos nas escolas decorrem 

exatamente dessa organização curricular que separa a pessoa que vive e aprende no mundo 

daquela que deve aprender e apreender os conteúdos escolares”. Nesse sentido, outras 

categorias além da categoria de “trabalhadores” devem ser consideradas pelo fato de serem 

elas também constituintes das identidades e não se separarem nem se dissociarem dos modos 

de ser e estar no mundo de jovens e adultos. 

 Por essa linha de pensamento, a construção da organização curricular deve ser 

contínua, processual e coletiva, e envolver todos os sujeitos que participam do programa, 

tendo como prioridade o homem, ser social participante do processo de busca do saber, 

respeitando-se a sua própria natureza histórica. O PROEJA possui também, nesse cenário, o 

desafio de superar paradigmas, desarticular conteúdos, aliando os saberes pré-existentes de 

cada sujeito aos novos que adquirirão através do processo educativo.  

 Atendendo a estas diretrizes, a EJA vem valorizar o sujeito, respeitando a capacidade 

individual de aprendizagem, na qual o tempo é a variável singular que irá ditar o ritmo que 

cada um desempenhará. A figura do professor é de fundamental relevância para que haja 

coerência no processo de aprendizagem significativa por parte dos estudantes. Considerando-

se ainda o fato de que as diferenças produzem crescimento e fortalecem os relacionamentos e 

as trocas de experiências, quem deve dizer se o estudante está ou não preparado é ele próprio, 
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de forma consciente e democrática, em conjunto com o docente e sua prática, na avaliação 

didática de forma singular e verdadeira.  

 O mais importante é que todos os sujeitos envolvidos nesse programa (gestores, 

professores, servidores, discentes) estejam abertos a inovações e comprometidos com a causa, 

entendendo que a sociedade possui sua responsabilidade e precisa desempenhá-la com 

cidadania para se obter êxito. Quanto aos gestores públicos, cabe financiar o projeto. Os 

gestores das instituições devem gerenciar e acompanhar o desenvolvimento da política. Dos 

servidores, pede-se que sejam compreensíveis e sensíveis à realidade dos educandos, dando 

atenção especial às especificidades da EJA. Dos professores, reclama-se que, como 

mediadores e articuladores da produção coletiva do conhecimento, possuem o compromisso 

de estimular os discentes à aprendizagem, na perspectiva de um projeto que possua como 

princípio básico o respeito aos alunos e à sua realidade, desvinculando-se da concepção, ainda 

tão predominante, que considera o ensino médio apenas como um curso preparatório para o 

vestibular. Isto significa que não devemos tratar a formação como algo exclusivamente 

voltado para o mundo do trabalho, social ou familiar, mas percebendo-a como um ponto de 

ligação para o qual devem confluir diversas abordagens e contribuições.  

 

2.2.1 A contextualização do PROEJA do IFPB – Cajazeiras 

 

 Configurado e embasado pelo Decreto nº 5840, de 13 de julho de 2006, esse Programa 

assume, mediante as políticas educacionais de inclusão social mediadas pelo governo 

brasileiro, com o objetivo de proporcionar a oferta pública do ensino médio e 

profissionalizante aos jovens e adultos que não concluíram a educação básica na faixa etária 

regular, a formação com acesso eficiente ao mundo dos saberes e conhecimentos científicos e 

tecnológicos (BRASIL, 2006). 

 Segundo o Projeto Pedagógico de 2006 do curso de Qualificação em Operação de 

Microcomputadores do IFPB – Campus Cajazeiras, ofertar o curso se constitui uma 

experiência desafiadora, pois se trata de um programa que objetiva integrar três campos da 

educação que, historicamente, têm se mantido distantes: o Ensino Médio, a Formação Técnica 

de Nível Médio e a Educação de Jovens e Adultos. Por esse motivo, torna-se necessário 

compreender dois pontos relevantes no seu desenvolvimento, uma vez que se trata de uma 
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experiência inovadora para as instituições de ensino profissionalizante: as formas de 

aprendizagens e a cultura nas quais os estudantes jovens e adultos estão inseridos (IFPB, 

2007).  

 Provavelmente, os sujeitos discentes do PROEJA estarão mais propensos a 

apresentarem dificuldades de aprendizagem, experiências de exclusão social e a viverem à 

margem do processo de desenvolvimento por também apresentarem dificuldades em leitura e 

escrita, e por não disporem de habilidades profissionais básicas para desempenharem uma 

função qualificada no mercado de trabalho.  

 O Documento Base do PROEJA do IFPB – Campus de Cajazeiras (2005) afirma 

fundamentar suas políticas de inclusão em alguns princípios que as consolidam e que podem 

ser resumidas no compromisso de ampliar o direito à educação básica, construindo a 

autonomia intelectual dessas pessoas, ajudando-as a dar continuidade à sua formação humana 

e aos modos como se constituem suas identidades sociais. Assevera que o curso ofertado 

deverá possibilitar aos jovens e adultos conhecimentos necessários para sua mobilidade no 

mundo do trabalho, possibilitando, inclusive, o alcance desses objetivos através de uma 

instrumentalização humana que promova a vida, a cidadania e a solidariedade, conforme cita 

o Projeto Pedagógico do curso QOM (IFPB, 2006).Nesse sentido, a partir de 2007, o IFPB – 

Campus de Cajazeiras passa a oferecer aos estudantes que concluíram o 2º Segmento (8ª série 

ou 9º ano) da EJA, na rede municipal de ensino de Cajazeiras, o curso Técnico Integrado de 

Nível Médio em Qualificação em Operação de Microcomputadores, na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, contando na primeira metade de 2009 com 44 

(quarenta e quatro) matriculados, como demonstra o Gráfico 1: 

 

 

GRÁFICO 1: Desempenho da turma 

pioneira do PROEJA do Curso 

Técnico Integrado em Qualificação 

em Operação de Microcomputadores 

(2009)9 

 

                                                 
9 Fonte: Dados da Coordenação do Controle Acadêmico, abril de 2010. 
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 Diante do crescimento comercial, industrial, da construção civil e de serviços na 

cidade de Cajazeiras e da influência que a tecnologia da informação exerce sobre os mesmos 

e, em contrapartida, da falta de mão-de-obra qualificada para atender o mercado de trabalho, é 

que o IFPB afirma ter se proposto a implantar o referido curso. Essa inovação de ensino na 

região parece permitir a uma determinada camada local da população de jovens e adultos 

atualizar-se frente às exigências do campo de trabalho, tornando a competição um pouco mais 

equilibrada, aliada ao aprendizado curricular, ampliando o conhecimento dos estudantes 

interessados nessa área, qualificando-os profissionalmente. 

 O principal objetivo que o curso em seu Projeto Político Pedagógico (2006) afirma 

almejar é a oferta de capacitação aos futuros profissionais dessa área de forma eficaz para que 

consigam atuar e desenvolver suas habilidades técnicas com ética e eficiência, permitindo 

com isso, aflorar o que há de melhor em cada discente, ajudando a construir um curso que 

veja a realidade e as necessidades de cada turma, estimulando nos docentes o desejo de 

conhecer melhor os participantes desse processo de construção. Contudo, observa ainda que 

não se deve desvincular o ensino da base científica, tecnológica e humanística para que o 

exercício da profissão se faça com bases sólidas dentro do contexto sócio-político-econômico 

e o desenvolvimento sustentável, agregando valores artísticos culturais em condições que 

sempre favoreçam o aprendizado.  

É também necessário oferecer educação de qualidade, gratuita, igualitária e universal, 

proporcionando aos discentes a melhoria da qualidade de vida e o entendimento do mundo em 

que vivem para o exercício da verdadeira cidadania. O mercado de trabalho para o 

profissional de informática é bastante promissor já que esta é uma indústria que cresce 

velozmente, havendo carência de profissionais para atuar em áreas específicas. Conforme o 

Projeto Pedagógico de QOM (IFPB, 2006), a oportunidade gerada por este curso, na 

modalidade EJA, forma um profissional que possibilita, entre outras características, 

desenvolver seu lado humano e criativo, dentro de suas limitações; sua capacidade de ser 

responsável, empreendedor, crítico, apto à elaboração e à editoração de textos, slides, 

planilhas eletrônicas, imagens, e à manipulação de atividades que envolvam acesso e uso da 

Internet, e outras competências.   
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 Ao examinarmos a organização curricular, de acordo com o Parecer CNE/CEB 15/98, 

orientador das Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio, na perspectiva da lei não dissociar a 

preparação geral para o trabalho da formação geral do educando, identificamos como 

princípios formadores da interface integradora do currículo, a noção de que o trabalho deve 

ser voltado para o engrandecimento humano, compreendendo as dimensões individuais e 

coletivas, respeitando valores éticos, contextualizando o ensino médio numa perspectiva 

multidisciplinar, capaz de preparar o estudante para o mundo do trabalho com habilitação 

profissional. Diante disso, os conteúdos curriculares estão voltados para a formação 

profissional, sendo tratados dentro das habilitações profissionais, como parte integrante da 

educação, procurando desenvolver disciplinas que integrem essas duas faces desse ensino, 

estando interligados entre as afinidades consideradas do currículo. 

 

No sentido de potencializar os conteúdos científicos e sócio-históricos, o 

conjunto de saberes está agrupado conforme as três áreas de conhecimentos 

gerais – Linguagens e Códigos; Ciências da Natureza e Matemática e 

Ciências Humanas – inter-relacionadas com a área específica da habilitação. 

[...] O referido curso está organizado em regime semestral com a carga 

horária de 1440 horas, distribuídas em dois anos, (400dias letivos), sendo 

1200 destinadas à Educação Básica e 240 horas destinadas à formação 

profissional. (IFPB, 2006). 

  

O referido projeto acrescenta ainda que, apesar de tantas atividades a serem 

assimiladas, com sucesso, aptidão e conhecimento, há também a necessidade de se dominar a 

norma culta da Língua Portuguesa, bem como a de se conhecer e utilizar uma língua 

estrangeira moderna. Isto porque o discente precisa demonstrar a capacidade de unir 

conhecimentos nas mais diversas áreas, como forma de contribuir na construção do raciocínio 

lógico, real e preciso, a fim de compreender melhor os fundamentos científicos e 

tecnológicos, convergindo para a teoria e a prática de maneira autêntica e segura, tendo a 

habilidade de enfrentar situações-problemas e a aptidão de construir argumentos consistentes, 

mostrando iniciativa, criatividade e responsabilidade, respeitando as adversidades de idéias 

com atitudes éticas, exercitando a cidadania (IFPB, 2006) 
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CAPÍTULO III 

 

A LEITURA E ESCRITA COMO PRÁTICA SOCIAL 

 

Em se tratando da área de Língua Portuguesa como essencial à formação escolar do 

educando, é necessário redefinir claramente nossos objetivos e refletir sobre o quê, quando, 

como e para quê ensinar e aprender a língua materna, dando enfoque à necessidade de se 

ampliar o domínio da língua e da linguagem, aprendizagem fundamental para o exercício da 

cidadania, uma vez que essa é uma garantia para a participação ativa na vida social. Em outras 

palavras, a escola deve propor um ensino organizado de modo que o discente possa 

desenvolver seus conhecimentos lingüísticos. 

As práticas de linguagem são um conjunto, e é o sujeito que desenvolve sua 

capacidade de uso da linguagem e de reflexão sobre ela em situações significativas de 

interlocução, portanto, as propostas de ensino de língua portuguesa devem organizar-se, 

considerando a diversidade de textos que circulam socialmente. Assim organizado, o ensino 

de língua portuguesa pode constituir-se em fonte efetiva de autonomia para o sujeito. É o que 

sugere Bezerra (apud DIONISIO, 2002, p.43): 

 

Havendo, na sociedade atual, uma grande variedade de textos exigidos pelas 

múltiplas e complexas relações sociais, é necessário que o livro amplie sua 

variedade textual. Por isso, encontramos recomendações de que o ensino de 

Língua Portuguesa gire em torno do texto, de modo a desenvolver 

competências lingüísticas, textuais e comunicativas dos alunos, 

possibilitando-lhes uma convivência mais inclusiva no mundo letrado de 

hoje (não no sentido de, simplesmente, aceitá-lo, mas principalmente de 

questioná-lo, de imprimir-lhe mudanças). Assim, a ênfase na leitura, [...] 

considerando seus aspectos enunciativos, discursivos temáticos, estruturais e 

lingüísticos (que variam conforme as situações comunicativas), caracteriza-

se como uma das renovações mais apregoadas no ensino de nossa língua, 

embora ainda insuficientemente praticada.  
. 

Objetivos tão amplos certamente não serão alcançados com ensino fragmentado. Por 

isso, o conhecimento que se quer proporcionar ou construir no cidadão deve ser reflexivo e 

crítico. Para tanto, a UNESCO adotou quatro premissas como indispensáveis à educação no 
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mundo contemporâneo: Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser “são saberes cuja conquista ultrapassa a mera aquisição de informação, uma 

vez que abarcam a formação humana e social do individuo”. (PCN+ MEC/TEC, 2002). 

Tais premissas traduzem os objetivos da educação que se tem hoje nas sociedades 

contemporâneas. Isto porque as competências desejadas para a formação do sujeito 

responsável em sua participação social fundamentam-se no ato de comunicar-se e expressar-

se. Por isso, o conhecimento das linguagens não deve resumir-se à consecução de objetivos 

instrumentais. Então, cabe aos professores conduzirem o aprendizado de modo que o aluno 

entenda o substrato comum, abrangente e articulado da língua materna em consonância com 

os saberes de outras áreas do conhecimento. Assim, é essencial que o professor conheça os 

conceitos que estruturam sua disciplina e a relação destes com os conceitos estruturantes das 

demais, a fim de conduzir o ensino de forma que o estudante possa estabelecer as sínteses 

necessárias para a aquisição e o desenvolvimento das competências gerais previstas para a 

área. É igualmente necessário que o professor ganhe autonomia em relação ao ensino e crie 

seus próprios métodos. Dessa forma, utilizando métodos e linguagens específicas, as 

aprendizagens simbolizam as principais maneiras de se analisar a realidade e de nela intervir. 

Pode-se dizer que, apesar de ainda imperar no tecido social uma atitude “corretiva” e 

preconceituosa em relação às formas não canônicas de expressão lingüística, as propostas de 

transformação do ensino de Língua Portuguesa consolidaram-se em práticas de ensino em que 

tanto o ponto de partida quanto o ponto de chegada é o uso da linguagem. Pode-se dizer que 

hoje é praticamente consensual que as práticas devam partir do uso possível praticado pelos 

estudantes para permitir a conquista de novas habilidades lingüísticas, particularmente 

daquelas associadas aos padrões da escrita, sempre considerando que a razão de ser das 

propostas de leitura de textos orais e escritos é a compreensão ativa e não, a decodificação e o 

silêncio. 

O objetivo de desenvolver competências não desvirtua a aquisição de saberes 

disciplinados que, historicamente, compete à escola transmitir. Os estudantes acumulam 

saberes, mas não conseguem mobilizar aquilo que aprenderam em situações reais. Assim, a 

posse de competências e habilidades pode garantir a globalidade do comportamento discente 

diante de desafios. Contudo, a aquisição de conhecimentos deve levar o estudante a 

compreender que tudo aquilo que executa, aprende e estuda faz parte de um contexto. Sendo 

assim, ele deverá adquirir essas habilidades não só como consumidor, mas também como 
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produtor de cultura, garantindo-se assim que adquira a autonomia necessária para aprender a 

aprender. 

Por essa razão, os profissionais que atuam nessa área são convocados pelos setores 

mais progressistas a participar de uma educação que assegure, especialmente aos nossos 

jovens e adultos, a competência de leitura que os tornem aptos a atuar em diversos contextos 

sociais, bem como ofereça a cada um a possibilidade de se construir como ser pensante e 

autônomo, com identidade própria. E por fim, a aderir ao compromisso com uma sociedade 

democrática, associando os conhecimentos da área à concepção de uma educação para 

liberdade, que proporcione a autonomia e a desalienação dos sujeitos leitores. 

 

3.1 A FORMAÇÃO DO LEITOR PELA ESCOLA: O QUE REVELAM AS 

PRÁTICAS 

 

Inúmeras propostas de trabalhos com a leitura já foram abordadas para a obtenção de 

um melhor desempenho na formação de alunos leitores e, consequentemente, produtores de 

textos. É bastante visível a crise de leitura refletida na deficiência de aprendizado nessa área 

que se presencia hoje dentre o corpo discente, razão maior do índice de fracasso escolar que 

possui atualmente o nosso sistema educacional. Esse fato é constatado em vários momentos: 

concursos mal sucedidos, redações mal elaboradas em vestibulares, avaliações negativas 

recorrentes em sala de aula, interpretações de textos confusas. Essa insatisfação é geral por 

parte dos docentes e discentes. 

Diante dessas situações, surge a necessidade de nós, como professores-leitores-

críticos, repensarmos sobre nossas posturas relacionadas aos trabalhos de leitura 

desenvolvidos em salas de aula para a formação de estudantes-leitores-críticos. 

Dentro desta perspectiva, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 

2008) destacam: 

 

E na escola? Que leitor formar? Evidentemente, qualquer pessoa 

comprometida com a educação logo pensará que compete à escola formar 

leitores críticos, e esse tem sido, efetivamente, o objetivo perseguido nas 
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práticas escolares, amparadas pelos discursos dos teóricos da linguagem e 

pelos documentos oficiais das últimas décadas. 

É fundamental que entendamos o contexto atual no qual os nossos estudantes estão 

inseridos para que possamos auxiliá-los em relação a uma leitura que transcenda o superficial, 

em outras palavras, numa perspectiva histórico-crítica, contextualizada. De modo que o 

ensino seja organizado, a fim de garantir aos sujeitos os conhecimentos discursivos e 

lingüísticos, bem como a possibilidade de “refletir sobre os fenômenos da linguagem, 

particularmente os que tocam a questão da variedade lingüística, combatendo a 

estigmatização, discriminação e preconceitos relativos ao uso da língua”. (PCN/SEF, 2001, 

p.59). 

Diante disso, o ensino, de um modo geral, e em sala de aula, em particular, deve 

possibilitar ao sujeito-leitor o encontro, a aproximação com os mais diversos gêneros textuais. 

Visto que a apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de 

inserção prática nas atividades comunicativas humanas. Assim, os gêneros textuais estão a 

exigir espaço nas práticas das aulas de língua materna, e é preciso que professores e 

estudantes tornem-se interlocutores do processo ensino-aprendizagem, privilegiando práticas 

de leitura cuja percepção entrelace aspectos culturais, religiosos, políticos, econômicos e 

sociais. Desse modo, Pinto (apud DIONISIO, 2002, p.50) destaca: 

 

À medida que passam a conhecer e a fazer uso de vários gêneros 

discursivos os alunos aprendem a controlar a linguagem, o propósito da 

escrita, o conteúdo e o contexto. É necessário também que se conscientizem 

de como a linguagem funciona para transmitir o conteúdo oralmente ou por 

escrito. Devem, portanto, aprender a organizar os diferentes tipos de 

conhecimentos e de formação de acordo com a situação comunicativa 

específica. 

 

Assim, as práticas de leitura na escola devem destacar “a idéia de apropriação por 

parte dos alunos, através da escrita, dos conhecimentos acumulados ao longo da história”. 

(BEZERRA apud DIONISIO, 2002, p.39). Desse modo, é necessário alcançar o letramento, 

que diz respeito às inúmeras práticas sociais que integram direta ou indiretamente a produção 

e/ou leitura de materiais escritos. (SIGNORINI apud DIONISIO, 2002, p.39). 
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É nesse contexto que desejamos formar os nossos estudantes cidadãos-leitores-críticos, 

conhecedor de seus direitos e deveres para com a sociedade, possibilitando-lhes maior visão 

do meio social no qual estão inseridos. 

Sabe-se que ler e escrever são habilidades indispensáveis à formação do cidadão, ao 

mesmo tempo em que oferecem condições ao estudante para que aprimore seus 

conhecimentos, ampliando a possibilidade de sua inserção no mundo do trabalho e a de 

intervir, compreender e participar da sociedade. Em sociedades organizadas em torno da 

escrita, a leitura é primordial para a construção de um saber sólido, e exatamente por isso ela 

tem sido o centro das discussões para os que se preocupam com os rumos da educação do 

nosso país, visando melhorar a qualidade do ensino brasileiro. 

No caso da escrita, se requer exercício contínuo e principalmente leituras constantes, 

pois não se pode escrever bem se conjuntamente não tiver sendo efetivada a arte da leitura. 

Para Foucambert (1994, p.5), “Ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, 

significa que certas respostas podem ser encontradas na escrita. Significa poder ter acesso a 

essa escrita, significa construir uma resposta que integra parte das novas informações ao que 

já se é.” 

A escrita, compreendida como potencial humano, deve ser trabalhada de forma 

especial durante o período letivo, desde a mais tenra idade escolar, respeitando-se é claro os 

devidos níveis de escolaridade aos quais o estudante de forma gradual vai sendo incluso. E 

neste caso a contribuição do ato da leitura – tanto de clássicos da literatura quanto de textos 

que abordem temas que envolvam o cotidiano dos estudantes – é indiscutível no que toca a 

possibilidade da construção de uma escrita mais atentamente produzida. Neste sentido, Tfouni 

(1995, p.86) afirma que “o sujeito da escrita é dominado por uma onipotência que produz nele 

um efeito-força (poder)”. 

Mas, nem sempre no cotidiano escolar se consegue entender o que está escrito, ou, 

muitas vezes, não há por parte dos estudantes o interesse pela leitura ou mesmo por parte dos 

docentes a preocupação em se ensinar de fato a ler. Assim, faz-se necessário garantir que as 

pessoas envolvidas no processo educativo atinjam o conhecimento, tenham oportunidade de 

usufruir dele com sabedoria, com visão emancipatória que gere oportunidades.  
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A língua está intimamente ligada à comunicação entre as pessoas e o mundo. Traz-nos 

às mãos as rédeas de nossas próprias vidas como habitantes do mundo. A língua escrita move 

grande parte da sociedade contemporânea e, quando exercitada no ambiente escolar, 

complementa e enriquece o aprendizado, facilita a interação, codifica valores, organiza ideias, 

estimula a interpretação e ressignifica o que foi escrito. Escrever e ler para muitos são tarefas 

angustiantes, enquanto falar é natural, um exercício diário, ligado ao homem desde a sua 

infância. Mas, assim como escrever e ler, falar socialmente também é objeto passível de 

aprendizado, uma conquista que se adquire ao longo da vida. 

Sabe-se que ler é encontrar o que está velado e o que está implícito no texto, formando 

o próprio pensamento crítico. Assim sendo, a leitura, dentro da visão construtivista, relaciona-

se com a alfabetização, no sentido amplo de levar o estudante a interpretar o mundo, pois não 

basta decodificar as representações indicadas por sinais e por signos. O leitor deve portar-se 

diante do texto, transformando-se. Está, pois, a leitura relacionada ao progresso escolar, já que 

para se escrever bem é preciso ser um leitor eficiente.  

A leitura deve ser tomada como um processo que acontece desde os primeiros contatos 

do homem com o mundo, bem antes de este chegar à escola, uma vez que faz parte da própria 

condição humana procurar dar sentido ao que e a quem nos cerca. Isso é confirmado por 

Freire (1999, p. 11), quando afirma que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra e a 

leitura desta implica a continuidade da leitura daquela”. As descobertas vão sendo feitas 

através da leitura daquilo que se vê, sente ou do que se tem ao redor. A leitura de mundo 

ajuda no desenvolvimento do pensamento e, por sua vez, o pensamento mais desenvolvido 

auxilia a linguagem e a aprendizagem. Entende-se que ao ler a palavra do outro, pode-se 

descobrir nela outras formas de pensar, que contrapostas às nossas, por exemplo, poderão nos 

levar à construção de novas formas e assim sucessivamente.   

A aprendizagem da leitura e escrita não se realiza da mesma forma para todos os 

estudantes. É claro que existe uma série de complicações que impede a efetivação da 

aprendizagem em sentido integral, sobretudo na vida do jovem de classe economicamente 

menos favorecida, que vive de forma precária, cheio de privações tais como alimentação 

inadequada, saúde comprometida, assistência educacional deficiente, e que ainda sofre a falta 

de incentivo por parte dos pais que, muitas vezes, lutam apenas em virtude da sobrevivência. 

De acordo com Foucambert (1994, p. 134), 
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Toda ação começa e é permanentemente acompanhada por uma campanha 

de informação sobre a natureza da leitura e o que nela está em jogo. 

Ninguém, seja criança ou adulto, torna-se leitor sem querer, mas por um 

processo voluntário, apoiado em múltiplas tomadas de consciência sobre as 

condutas de leitura e a maneira de aprender, e também com base no 

questionamento do estudo social do não leitor. 

 

Cada vez mais o conhecimento tem valor substancial para a profissionalização do 

cidadão. Quem possui formação escolar de qualidade, possui maior probabilidade de superar 

as dificuldades do mundo. No entanto, o que se vê nos recintos educacionais modernos é, 

muitas vezes, a pouca atenção que se dá à aquisição do saber pelo corpo discente. E este 

cenário se perpetua de forma acentuada não somente nos setores considerados periféricos da 

sociedade. Vemos assim o contingente diminuído de leitores nas próprias escolas.  

Como atesta Martins (1994), para além da perspectiva de mera decodificação de 

signos e sinais gráficos, grosso modo, a leitura deve ser tomada como processo muito mais 

amplo, de natureza sociológica, cognitiva e ideológica, bem como fisiológica, sensorial e 

emocional, que permite ao indivíduo a atribuição de sentidos às práticas cotidianas, 

possibilitando dar a conhecer o que está por trás do texto, o cerne da palavra e seu significado, 

para a construção de sentido dos fatos e da história com suas contradições.  

 

3.2 AS PRÁTICAS DE LEITURA EM CONTEXTOS DE EJA 

 

Acreditando que não se deve desvincular o contexto histórico de uma população do 

seu desenvolvimento intelectual, destacamos a relevante transformação que vem se dando no 

Brasil, sobretudo desde a primeira metade do século passado, em seu processo de 

urbanização, com o surgimento das grandes cidades e do crescimento do êxodo rural, 

modificando conseqüentemente a sua estrutura hierárquica organizacional bem como muitos 

de seus valores sócio-culturais, sua educação, seu estilo de vida, promovendo, além do 

surgimento de novas profissões, o crescimento da violência, da pobreza, a oferta de serviços 

sociais, como saneamento básico, mesmo que de modo precário, dentre outros. 

O crescimento urbano com o advento da industrialização trouxe oportunidades de 

empregos e proporcionou o surgimento de um mercado que exigia mais que a força de 
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trabalho e a comunicação verbal. A necessidade de expandir produtos para outros centros 

urbanos mostrou que era inevitável saber ler e escrever para que se pudesse alcançar o 

crescimento econômico tão almejado. A educação escolar formal torna-se algo necessário 

para o cumprimento de tal objetivo, condicionando os trabalhadores a se adaptarem às novas 

exigências.  

Em uma sociedade centrada na questão da escrita, ou seja, grafocêntrica, como é a 

nossa, a busca incessante pelo crescimento intelectual não pode se concretizar de fato sem o 

domínio efetivo do processo da leitura por parte dos sujeitos. Assim, a necessidade de se 

formar leitores qualificados tende a se potencializar, sobretudo, dadas as exigências por se 

ampliar e somar conhecimentos já adquiridos, trazidas por um mercado de trabalho cada vez 

mais tecnologicamente avançado.  

O processo de leitura, como qualquer produção humana, é construído e modificado 

conforme a realidade concreta de cada época. Nos primórdios das civilizações, era suficiente a 

comunicação apenas entre aqueles que pertenciam à mesma sociedade; hoje saber se 

comunicar com outros povos e nações faz parte de nosso cotidiano. Essa é uma realidade que 

se concretiza, sobretudo por meio da leitura e também da escrita.  

A memória de um povo está cravada nas páginas em que a história foi escrita por 

quem ouviu, leu e/ou participou dela; também está grafada em paredes históricas com traços 

escritos por aqueles que viveram em tempos remotos e desconhecidos, mas que deixaram suas 

marcas para que outros buscassem descobrir como viviam em sua época. Tudo isso é possível 

dar-se a conhecer e ser difundido pelo fato de alguns sujeitos terem deixado suas marcas e por 

outros posteriores terem enxergado, lido e entendido o que cada expressão ou traço parece nos 

querer transmitir, de acordo com o que se sabe a respeito daquele determinado contexto em 

que tais marcas foram produzidas. 

O ser humano não consegue viver sem o contato com o outro. Contato que se dá 

principalmente através da fala adquirida por meio da leitura auditiva, visual, emocional e da 

própria vida que permite ao indivíduo a comunicação, por isso a leitura não se restringe à 

mera decifração lingüística. Ainda nessa perspectiva, Soares (1991, p.18) em suas 

considerações sobre as condições sociais da leitura, afirma que a leitura: 
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[...] não é um ato solitário; é interação verbal entre indivíduos, e indivíduos 

socialmente determinados: o leitor, seu universo, seu lugar na estrutura 

social, suas relações com o mundo e com os outros; o autor, seu universo, 

seu lugar na estrutura social, suas relações com o mundo e os outros: entre os 

dois: enunciação e diálogo. 

 

Em qualquer faixa etária da vida, o aprendizado formal inaugural inicia-se, 

geralmente, pela introdução ao processo de leitura e de escrita. No caso específico da 

formação de jovens e adultos, foco de nossa pesquisa, torna-se necessária a consciência de 

que nunca é tarde para o desenvolvimento do saber. Por isso, Freire (1980, p.35) afirma a 

necessidade de “uma educação que procura desenvolver a tomada de consciência e a atitude 

critica, graças a qual o homem escolhe e decide, liberta-o em lugar de submetê-lo, de 

domesticá-lo, de adaptá-lo, [...]”, ou seja, ele rejeita a “educação que tende a ajustar o 

indivíduo à sociedade, em lugar de promovê-lo em sua própria linha.” 

E, neste caso, obter o conhecimento através da conscientização é a maior conquista 

que alguém pode conseguir durante sua vida. A tomada de consciência por parte dos 

estudantes levá-los-ia a se esforçarem por transformar a realidade que lhes fosse adversa, o 

que significa compreender que são capazes de superar obstáculos, enfrentar e solucionar seus 

problemas.  

A formação integral do ser humano é uma perspectiva global que deve ser considerada 

com muita responsabilidade em qualquer circunstância histórica. Esse fato se torna expressivo 

na atualidade, sobretudo pelas exigências do sistema capitalista que requer de cada cidadão 

atitudes versáteis para resolver os contratempos do mundo moderno. Portanto, a formação 

escolar se apresenta como veículo importante para que alguém possa se tornar capaz de lutar 

por melhores condições de existência.  

A escola precisa, então, priorizar a formação de leitores críticos e criativos. Vale 

ressaltar que, em um projeto educativo que pressuponha o fomento à democratização social e 

cultural, atribui-se à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus 

estudantes o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania. Por 

isto, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), na área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, afirmam que a leitura é uma atividade essencial para o processo de construção 

da cidadania do educando, visto que o torna apto a acessar novos conhecimentos (BRASIL, 
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1999). “O certo é que ler e escrever são, hoje, duas práticas sociais básicas em todas as 

sociedades letradas independentemente do tempo médio com elas despendido e do 

contingente de pessoas que as praticam”, como afirma Marcuschi (1991, p. 39).  

Assim, a EJA, no cenário da educação brasileira atual, necessita ser repensada como 

um processo permanente capaz de assegurar a aprendizagem de conhecimentos básicos 

indispensáveis e de conhecimentos específicos, levando em consideração os interesses, as 

necessidades e as experiências de vida do adulto, relacionando-os aos contextos econômico, 

social e político, em que o sujeito está inserido. E isso reclama a formação de leitores 

proficientes, o que exige um comprometimento substancial e indispensável do educador, 

conforme atesta Soek (2010, p.127): 

 

Nesse contexto, cabe ao educador da Educação de Jovens e Adultos ter uma 

formação em que, além de incrementar e atualizar-se em um processo de 

contínua aprendizagem, que lhe proporcione competências e habilidades 

necessárias a cumprir seus objetivos, perceba a realidade social, a 

necessidade de seus educandos, proporcionando-lhes um ensino que lhes 

possibilite reflexão e criticidade no processo de entendimento da sociedade, 

de suas condições, de mudanças que podem ser possibilitadas a partir de 

mudanças e de ações conscientes perante a realidade posta. 

 

Diante dessa realidade, a prática escolar da leitura na EJA deveria ser inserida num 

contexto histórico social específico, envolvendo disposições, atitudes e capacidades que vão 

da decodificação de palavras soltas, isoladas, ao entendimento e à produção de sentido de um 

determinado texto, pois, segundo Dell‟Isola (2001, p. 103): 

 

 [...] o conhecimento de mundo pelo indivíduo é predominantemente social. 

O indivíduo volta-se para fora de si, externaliza toda sua potencialidade com 

o objetivo de construir, criar e recriar o mundo. O mundo social exerce 

pressão sobre o homem e ele internaliza, reabsorve em sua consciência 

individual, um mundo particular sob a sua ótica. Cada indivíduo é um ser 

social que apresenta uma visão de mundo própria, relacionada ao conjunto 

de experiências por ele vivenciadas. 

 

A capacitação desses aprendizes deve levar em conta seu grau de conhecimento. É 

notória, em diversos processos avaliativos da EJA, a constatação do pouco conhecimento de 

conteúdo demonstrado pelos seus estudantes, como também a manifestação de leituras 
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interrompidas, fruto da carência de contato com os livros, conseqüentemente, promovendo a 

existência de uma escrita sem nexo gramatical. Esta constatação se fundamenta no contato 

com os discentes que expressam lacunas sensíveis no ato de ler ou escrever e que carecem de 

maior atividade pedagógica por parte do professor para atingir satisfatoriamente a dinâmica 

cognitiva do estudante. Desse modo, a grande tarefa do educador, segundo Freire (2008a, 

p.47):  

Não é transferir, depositar, oferecer conhecimento, mas criar possibilidades, 

para sua própria produção ou sua construção. A tarefa do educador que 

pensa certo é exercer como ser humano a irrecusável prática de interagir, 

desafiar o educando a produzir sua compreensão do que vem sendo 

comunicado. 

 

A responsabilidade de ensinar alguém a ler e escrever não é apenas uma tarefa técnica, 

pois no mundo atual isso não seria mais o suficiente para se aprender. Há a necessidade de se 

buscar algo mais profundo, que esteja o mais próximo possível da realidade de cada 

educando, para assim levá-lo a ter contato de modo crítico e criativo com sua cultura e meio 

social, desenvolvendo habilidades intrínsecas a eles. Não basta conectar letras e formar 

palavras, há de se pensar que em cada frase formada existe um pouco daquele que escreve.  

Segundo Freire (1996, p.139), “a leitura de mundo revela, evidentemente, a 

inteligência do mundo que vem cultural e socialmente se constituindo. Revela também o 

trabalho individual de cada sujeito no próprio processo de assimilação da inteligência do 

mundo.” Portanto, aprendemos muito ao longo da vida, vivendo, fazendo coisas e interagindo 

com as pessoas, não somente sendo ensinados por meio de aulas formais. No entanto, a 

escola, em geral, não fomenta o desenvolvimento de habilidades que auxiliem pessoas a 

continuarem aprendendo após a formação escolar. A escola deveria incentivar essas pessoas a 

aprender a buscar informação, aprender como usá-la e, assim, apropriar-se de tal experiência, 

convertendo-a em algo pessoal.  

Nessa perspectiva de leitura transformadora, Freire (1992) apresenta suas reflexões 

sobre leituras vinculadas à discussão sobre educação. Recomenda o autor que não devemos 

utilizar livros nem atividades e palavras descontextualizadas, mas sim carregadas de 

significados que despertem nos educandos o interesse e o gosto pela leitura. Contrária à 

leitura de caráter memorístico, decifrativo, próprio da educação bancária, essa perspectiva de 

transformação ancora-se na compreensão crítica, na qual o ato de ler vai além da 
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decodificação da palavra escrita. Esse movimento dinâmico do mundo à palavra e da palavra 

ao mundo faz-se indispensável nas compreensões do que se lê. Já no movimento das práticas 

cotidianas, os elementos culturais afloram da experiência existencial para auxiliarem no 

processo de desvelamento da leitura crítica, dando significado às palavras decodificadas, num 

jogo cooperativo entre autor e leitor via texto. Segundo Zilberman (1991, p.115): 

 
Um projeto que objetive suprimir as deficiências do sistema educacional 

brasileiro tende a colocar em primeiro plano a sólida formação do leitor, 

esperando no mínimo, torná-lo apto a compreender o(s) sentido(s) do(s) 

texto(s), no máximo que esse leitor se mostre crítico e/ ou criativo perante os 

materiais lidos e o mundo a que esses se referem. O texto é a base, o início 

de todo o trabalho.  

 

É, portanto, com o texto que o leque das mais variadas formas de expressão irão se 

abrir, levando, assim, o leitor a refletir, conhecer, viajar pelos mais deliciosos mundos que o 

escritor criou ou retratou, promovendo a interação entre sociedade e cultura, expandindo 

conhecimento e inserindo o leitor em uma esfera, por vezes, desconhecida, mas com bases 

firmes no currículo escolar, atravessando as paredes das salas de aula, valorizando mais o 

leitor do que a própria leitura. Essa pedagogia vem transformar não apenas uma classe 

escolar, mas exercer um papel amplo na sociedade como um todo, conscientizando e dando 

liberdade e autonomia ao pensamento. Ainda nessa perspectiva, Soares (1991, p.27) em seu 

relato sobre as condições sociais de produção da leitura, deixa claro que “o leitor, na medida 

em que lê, se constitui, se representa, se identifica. A questão da compreensão não é só do 

nível da informação. Faz entrar em conta o processo de interação, a ideologia.” Dessa forma, 

um mesmo texto multiplica-se em vários textos, tantos textos quantas leituras existirem. Cada 

leitura construirá um novo texto, resultado das determinações múltiplas da produção da 

leitura, a mais importante do ponto de vista ideológico, a partir do qual o leitor produz a 

leitura e cria o texto. 

A leitura de mundo é, pois, o resultado das experiências vivenciadas pelos indivíduos, 

ao longo de uma trajetória de vida, variando de acordo com as vivências de cada um. No caso 

da leitura sistematizada, se processa de forma gradual, passo a passo, com a ajuda do 

professor, não devendo haver coerção para que o aprendizado aconteça.   
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Quando o estudante constata que seu histórico tem significado, ele se interessa em 

expô-lo de forma mais elaborada e, conseqüentemente, procura conhecer as regras da língua 

para bem escrever.  

O fracasso da escolarização geralmente está fixado na apatia pela leitura. Se o 

estudante ingressa à instituição escolar e não obtém êxito em sua formação intelectual, 

certamente também demonstrará lacunas na sua condição enquanto ser humano, exposto à 

valores morais e éticos. No mundo atual, a aquisição de aprendizagem especializada é 

fundamental. Contudo, é fato que só se pode emitir um juízo de valor seguro sobre o mundo e 

suas vicissitudes se houver leitura. Claro, não somente a leitura sistematizada, acadêmica; 

pois a leitura proveniente da experiência tem também seus valores, mas também possuí-la 

ajuda a elaborar uma visão melhor do todo de forma contextualizada e segura. 

Na escola, nem sempre o estudante pode se espelhar nos professores como modelos de 

leitores, pois, por vezes, eles entram em sala com um plano de aula já programado, 

geralmente aquele proposto pelo livro didático. E, por possuírem muitos compromissos, os 

professores muitas vezes improvisam e negligenciam a própria produção do conteúdo a ser 

ministrado em sala. Por outro lado, estudos dos teóricos nos quais nos baseamos nessa 

dissertação (KLEIMAN, 2003; FREIRE, 2000-2002-2006-2008; SOARES, 1991; 

ZILBERMAN, 1991; dentre outros) indicam que quanto mais o professor estimula o 

estudante por intermédio do exercício da leitura e da escrita, mais nutre a sua curiosidade para 

buscar novos horizontes de conhecimento. Quando há motivação do corpo docente para a 

execução de uma formação de qualidade, a tendência é haver uma maior parcela discente se 

rendendo à curiosidade do aprendizado. A escola como recôndito singular de formação 

humana e intelectual não pode retroceder diante das dificuldades e da apatia apresentadas por 

grande parte dos discentes e docentes. 

Seja no processo educacional de modo geral ou no caso específico do PROEJA, foco 

maior de nossa atenção, a formação humana e intelectual adequada requer disciplina quanto 

ao ato de ler e conseqüentemente ao de escrever e, sobretudo, ao acompanhamento constante 

do seu desenvolvimento. Entendemos que todo leitor possui um repertório de conhecimentos 

que pode configurar, em parte, a compreensibilidade de um texto. Entende-se que não há 

pessoas com grau zero de letramento, mesmo as pessoas com dificuldades para decifrar 

alguns sinais gráficos da língua possuem os mesmos direitos e oportunidades e não devemos 
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excluí-las, mas sim fazê-las compreender a amplitude de seus conhecimentos através da 

leitura, do crescimento intelectual individual e coletivo (TFOUNI, 1995).  

É notório que a escola privilegia os gêneros escritos em detrimento dos gêneros orais, 

especialmente em contextos de educação de jovens e adultos, o que cerceia o contato com 

diversos outros materiais de linguagem, além do texto escrito, a que estamos expostos no 

cotidiano. Isso revela um descaso com a experiência discursiva do sujeito-leitor que não se 

circunscreve apenas ao cenário escolar. Para além da escola, o sujeito realiza “leituras de 

mundo”.  

Além disso, o professor, muitas vezes, privilegia alguns gêneros textuais em 

detrimento de outros. Uma das propostas vigentes da política educacional atual, traduzida nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), tem se consubstanciado na busca de um melhor 

aproveitamento dos gêneros textuais no ensino de linguagens. No processo de formação e 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, é imprescindível a presença de diversos 

gêneros textuais, principalmente daqueles que mais utilizamos no dia-a-dia. Segundo Kalman 

(2004, p.98): 

 

Compreender as diversas formas de participação, a construção do acesso e os 

processos de apropriação da leitura e da escrita na perspectiva daqueles que 

se apropriam das práticas da língua escrita em situações cotidianas 

alimentará nossa imaginação pedagógica para enriquecer as situações e 

atividades intencionalmente organizadas para o ensino da leitura e da escrita. 

 

Por essa linha de pensamento, parte do que somos, da nossa história, se faz nas ruas, 

nas conversas comuns, provenientes dos conhecimentos transmitidos verbalmente que não são 

valorizados para a construção gramatical tradicional aprendida e ensinada. Estas práticas não 

estão presentes nos gêneros literários mais comuns que se ensinam nas escolas, pois o que é 

valorizado são os contos, romances e outros. Não há a valorização ou a interpretação de 

cartas, cardápios, bilhetes, etc., como forma de gênero literário que talvez facilitasse a 

aprendizagem. 

Tais reflexões suscitam que a Educação de Jovens e Adultos deve caminhar sempre 

amparada pela circulação em sala de aula de textos de diversas modalidades, já que o público 

alvo é formado por pessoas que carregam consigo um conhecimento de mundo mais 
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elaborado do que o das crianças e jovens em idade escolar. De certo modo, é esta a ideia 

básica defendida pelos PCNs, quando sugerem que o trabalho com o texto deve ser feito na 

base dos gêneros, sejam eles orais ou escritos, adequando-os aos gostos e necessidades do 

público que os utiliza. 

Entendendo gêneros textuais como práticas sócio-históricas, Marcuschi (2002, p.20) 

diz que “sendo fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as 

atividades comunicativas do dia-a-dia”. A preocupação em trazer para sala de aula o lúdico 

para transformar o processo pedagógico em algo agradável, motiva a participação do grupo e 

ao mesmo tempo apresenta material extremamente rico a ser trabalhado, facilitando a 

aprendizagem. 

É notório o quanto a sala de aula exerce uma função peculiar na vida do aprendiz e o 

quanto a leitura ganha lugar especial para aqueles que planejam chegar a estágios 

significativos, já que possibilita compreender o mundo de outra forma e adquirir conteúdos 

formativos variados. Nesse contexto, Silva e Zilberman (1991, p.14) afirmam que: 

É importante aprender a ler, porque a condição de leitor é requisito 

indispensável à ascensão a novos graus do ensino e da sociedade; configura-

se, assim, como o patamar de uma trajetória bem-sucedida, cujo ponto de 

chegada e culminância são a realização pessoal e econômica.  

É na sala de aula, portanto, que nasce a esperança de uma sociedade mais 

humanizada, formada e capacitada, portadora de conteúdos para enfrentar o mundo e suas 

exigências, buscando sempre possibilitar a inserção do estudante nesse universo novo que se 

processa a cada dia.  

A escola tem o dever de contribuir para a lapidação cultural do aprendiz em qualquer 

circunstância da vida. Desse modo, ser leitor na perspectiva do PROEJA é, sobretudo, ter 

proficiência no letramento, o que não se restringe à mera alfabetização. É estar em condições 

de, mais do que somente decodificar, compreender, construir significados e refletir sobre o 

material lido, a partir do seu desenvolvimento com práticas sociais cotidianas.  

 

3.2.1 LETRAMENTO E EJA: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO 

 

O letramento, compreendido como teoria associada à prática, implica habilidade 

e,conseqüentemente, competência, o que ocasiona a interação e a aceitação social. Ler, ter um 



 51 

vasto conteúdo intelectual, escrever com fluência, mas não saber utilizá-los na prática, torna-

se sabedoria inútil. O letramento, numa perspectiva crítica, transcende a prática de alfabetizar, 

visto que correlaciona leitura e escrita como vertentes educativas que fazem parte 

significativa da vida do estudante, dentro de seu contexto social. A alfabetização propõe a 

forma padrão do conhecimento; o letramento, todavia, atribui significado e sentido histórico 

ao que se aprendeu.  

A leitura, na perspectiva da formação de jovens e adultos, não teria apenas o objetivo 

da alfabetização meramente formal. Isto porque os jovens e adultos, quando iniciam o 

processo de escolarização, assim como aqueles que o iniciam em idade adequada, já trazem 

consigo suas experiências de vida, leituras de mundo, pontos de vista diferentes, conforme sua 

atuação social em sua comunidade. Muitos já detêm um conhecimento prático de lideranças 

de bairros, presidências de associações comunitárias, representantes de comunidades, etc. 

Esse saber adquirido na vivência cotidiana precisa ser considerado ao adentrar a sala de aula 

para buscar a escolarização, conforme destaca Matencio apud Kleiman (2003, p.19), ao dizer 

que: 

Os educandos jovens e adultos quando chegam à escola já trazem diferentes 

experiências em eventos de fala e de letramento. A variabilidade na escrita 

se relaciona às condições de produção, recepção e circulação bem como o 

entendimento dessas condições pelos sujeitos, sendo uma maneira de 

considerar como conhecimento relevante, o que o educando já sabe.  

Conhecer a história de vida do estudante é, portanto, ponto importante no processo 

de escolarização de jovens e adultos. Valorizar os conhecimentos prévios e a partir deles 

propor práticas de leitura e escrita em sala de aula é dar sentido ao aprendizado, é conceder 

significado àquilo que se vai aprender. E foi isto que Freire sempre defendeu e que nos deixou 

como legado: 

Como educador preciso de ir “lendo” cada vez melhor a leitura do mundo 

que os grupos populares com quem trabalho fazem de seu contexto imediato 

e do maior de que o seu é parte. O que quer dizer é o seguinte: não posso de 

maneira alguma, nas minhas relações político-pedagógicas com os grupos 

populares, desconsiderar seu saber de experiência feito. Sua explicação do 

mundo de que faz parte a compreensão de sua própria presença no mundo. E 

isso tudo vem explicitado ou sugerido ou escondido no que chamo “leitura 

de mundo” que precede sempre a “leitura da palavra”. (FREIRE, 2000, p. 

83) 

Sob essa abordagem, a leitura é compreendida em um enfoque mais amplo, porque se 

considera que o sujeito-leitor possui uma história de vida e, por conseguinte, de leitura. 
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Assim, na escola, essas experiências não podem ser desconsideradas, como se elas não 

fizessem parte constitutiva do processo de significação, que ocorre no momento da leitura. 

É fundamental entender que os sujeitos da EJA são compostos, em sua grande 

maioria, por estudantes que não tiveram oportunidades de acesso à escola na idade certa (6 a 

17 anos) por diferentes razões e, depois de adultos procuram a escola para adquirir o 

conhecimento que julgam necessário para melhorar sua posição social. Alguns são pais e 

procuram aprender a ler e escrever para ajudar os filhos nas tarefas escolares, outros, para 

conseguir um emprego melhor, cada estudante da EJA busca a escolarização por necessidade 

de conhecimento, para melhor se integrar à sociedade.  

Por esse motivo, as práticas pedagógicas de leitura e escrita desenvolvidas nas 

instituições que atendem a jovens e adultos precisam ser significativas, para satisfazer aos 

desejos e necessidades de um grupo específico de estudantes, que busca melhorias nas 

condições de emprego e renda, melhorias nas condições de leitura e escrita, para melhor 

exercerem a sua cidadania, uma vez que não puderam se apropriar da formação escolar em 

idade adequada. 

Cabe à escola capacitar o estudante para práticas de leitura e escrita diversificadas. É 

na escola, com a mediação do professor, que o discente será preparado de forma competente, 

para atuar na sociedade. Saber ler e escrever ortograficamente algumas palavras, uma frase ou 

um pequeno texto não é o suficiente para tornar-se um indivíduo letrado, capaz de fazer uso 

das mais variadas e complexas práticas de leitura e escrita. Nessa perspectiva, Bertone (2008, 

p.31), deixa claro que: 

[...] há uma realidade social, na qual não basta ler e escrever. É preciso saber 

responder às exigências de leitura e escrita que a sociedade moderna nos faz 

a todo o momento. É importante que possamos ler tudo o que está a nossa 

volta, e o professor tem o papel fundamental nesse processo.  

É preciso, assim, capacitar o estudante da EJA para ler e compreender o que foi lido 

e saber em que situações cabem e se aplicam determinados textos. É necessário saber que 

existem formas diferentes de escrita, de acordo com o que se quer realizar: uma carta escrita 

para alguém da família será diferenciada em forma e conteúdo de um ofício para o diretor de 

uma empresa ou de um requerimento para uma autoridade. 
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Desse modo, a grande diferença entre alfabetizar e alfabetizar letrando está nas 

condições que se oferecem ao indivíduo de se apropriar da leitura e da escrita de forma que se 

possa fazer uso competente delas, no contexto social em que está inserido. Alfabetizar, assim, 

propõe ao discente conhecer as regras fundamentais que regem a formação intelectual do 

homem.  

O letramento, portanto, não prescinde da alfabetização, pois possibilita ao aprendiz 

ter ciência do que fora aprendido, valendo-se do seu significado para utilizá-lo com 

proficiência na sociedade. Uma carta não se reduz apenas a um conjunto ordenado de verbetes 

extraídos da sintaxe ou da morfologia, é um veículo de interação social, distinto de uma 

crônica ou de uma declaração empresarial. Por isso, não basta de fato conhecer todas as regras 

gramaticais, ser portador de inúmeras teorias; é preciso ter ciência de sua funcionalidade.  

Para Vygotsky apudTfouni (2006, p. 21):  

O letramento representa o coroamento de um processo histórico de 

transformação e diferenciação no uso de instrumentos mediadores. 

Representa também a causa da elaboração de formas mais sofisticadas do 

comportamento humano que são os chamados “processos mentais 

superiores”, tais como: raciocínio abstrato, memória ativa, resolução de 

problemas etc. 

O letramento se configura, sob esta ótica, como uma instância de inclusão social, 

pois capacita ao discente compreender para além da expressão da letra, da palavra, da 

formalidade da língua; possibilita ao indivíduo saber usá-la nos diversos contextos da história.  

Neste parâmetro, para a formação de jovens e adultos, o primordial é ensinar, alfabetizar 

letrando, expondo o conteúdo e mostrando suas técnicas de aplicação.  

Por isso, a formação integral do estudante, em qualquer faixa etária, nunca pode ser 

considerada sem sentido. A busca pelo conhecimento independe da idade, cultura ou classe 

social. Não é fácil ir para a escola ou retornar às atividades estudantis, quando inúmeros 

discentes da mesma idade já estão concluindo o ensino médio ou no desfecho do ensino 

superior ou terminaram seus estudos há muitos anos. Todavia, o que importa de fato é saber 

que para aprender “não há tempo”, como afirma Foucambert (1994, p. 17), “aprende-se a ler 

em qualquer idade e continua-se sempre aprendendo.” E, ainda nesse contexto, Tfouni (2006, 

p. 15) vai mais além quando diz: 
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Fica aparente, portanto, que, de um ponto de vista sociointeracionista, a 

alfabetização, enquanto processo individual, não se completa nunca, visto 

que a sociedade está em contínuo processo de mudança e a atualização 

individual para acompanhar essas mudanças é constante. 

Por essa tese, alfabetizar possibilita ao discente conhecer as regras primordiais do 

mundo da língua. O letramento possibilita o conhecimento das técnicas e aplicações no 

mundo concreto. Por isso, o jovem ao chegar à escola não está desprovido de saber. Com o 

tempo vai sistematizando o que antes era informe, tomando consciência que o aprendizado se 

dá por meio da leitura de mundo, antes obtida e constantemente ampliada, e pela leitura da 

palavra, conquistada na escola. Além de ser alfabetizado, o discente também conhece o 

significado do que lê, habilitando-se a executar os conhecimentos textuais competentemente 

no momento social oportuno. Realçando esse caráter de dialogicidade do ato de ler com a 

experiência e expectativas do leitor, Geraldi (2001) concebe a leitura como um processo de 

interlocução entre leitor/autor mediada pelo texto. 

É preciso, assim, compreender que ler e escrever são mais que juntar palavras, é 

sentir o poder que elas têm na vida de quem as escreve e de quem as lê. É saber também que 

dominar o processo de leitura e escrita fará diferença em qualquer época ou espaço temporal. 

É fortalecer a confiança no conhecimento individual, desenvolvendo habilidades que cada ser 

humano possui, instigando-o a ler o mundo no qual está inserido e aprender a ler a realidade 

que o outro vive, através de oportunidades de interação cultural, familiar, cotidiana, 

motivando-o para a interação sócio-comunicativa, de forma a praticar a linguagem sensitiva 

entre as pessoas para se atingir um crescimento coletivo fortalecido no individual. 
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CAPÍTULO IV 

 

OS SABERES PARTILHADOS: A FORMAÇÃO DO SUJEITO-LEITOR 

DA EJA 

 

O referencial teórico assumido pela presente pesquisa, a exemplo de Abreu (2001), 

Dell‟Isola (2201), Foucambert (1994), Freire (2008), Kleiman (2003), Martins (1994), 

possibilitou que fossem evidenciadas várias concepções de leitura e letramento, a fim de que 

fosse desenvolvido um estudo mais aprofundado sobre as concepções e práticas de leitura 

assumidas por 06 (seis) estudantes da primeira  turma do PROEJA do IFPB – Campus de 

Cajazeiras, do curso Técnico Integrado de Nível Médio em Qualificação em Operação de 

Microcomputadores, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, contando 

na primeira metade de 2009 com 44 (quarenta e quatro) matriculados. A partir de suas 

histórias de escolarização e experiências de leitura, buscamos entender o percurso de 

formação destes sujeitos como leitores. Também foram consideradas as bases teóricas que 

assumem a Educação de Jovens e Adultos na perspectiva libertadora, humanizadora e crítica, 

ou seja, pelo viés da Educação Popular. 

          Neste capítulo, iremos tratar das histórias de leitura dos 06 (seis) estudantes da referida 

turma do PROEJA do IFPB – Campus de Cajazeiras, com o intuito de compreender como são 

desenvolvidas as bases de formação de leitores por esta instituição de ensino e da relação 

destas com as práticas cotidianas destes sujeitos em outras instâncias sociais.  

 

4.1 AS HISTÓRIAS DE LEITURA 

 

 A fim de elucidarmos as concepções e práticas de leitura assumidas pelos sujeitos 

colaboradores desta investigação, realizamos uma análise sistemática dos dados coletados em 

campo, através de entrevistas gravadas que foi, posteriormente, transcritas e transformadas em 

memoriais escritos, o que tornou possível uma melhor análise e compreensão dos 

depoimentos. Este processo de “escuta e escrita” possibilitou a identificação de estruturas 

relevantes e ideias centrais que emergiram a partir da fala e narrativas dos entrevistados. 

 Em seguida, iniciamos sucessivas leituras do material, o que possibilitou uma 

classificação primária dos dados, conforme os temas abordados no roteiro de entrevista em 
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anexo. Neste processo, detectamos a presença ou a ausência de determinadas características 

de conteúdo nos fragmentos das mensagens, o que possibilitou classificarmos os elementos 

conforme sua semelhança. Com isso, delineamos algumas temáticas, definidas a partir da 

análise dos depoimentos. Analiticamente, as representações que destacamos das 

entrevistas realizadas foram desdobradas em quatro temáticas, que, por sua vez, se 

desdobraram em outras subtemáticas, conforme explicitamos no quadro abaixo: 

TEMÁTICAS SUBTEMÁTICAS 

1. A leitura/escrita na percepção dos 

sujeitos colaboradores da pesquisa 

 A importância da leitura para as 

práticas cotidianas 

2. Concepções e práticas de leitura 

assumidas pelos discentes do 

PROEJA – IFPB – Cajazeiras 

 Os primeiros contatos com a leitura e a 

escrita: vivências relatadas. 

 Práticas de leitura entre os discentes do 

PROEJA.  

3. O ambiente socioeconômico e 

cultural familiar e suas influências 

nos hábitos de leitura e escrita  

 Relações intra e extraescolares 

4. O PROEJA e sua influência nas 

habilidades de leitura/escrita de 

jovens e adultos  

 A Educação de Jovens e Adultos: 

motivos de busca pelos sujeitos. 

 Práticas de leitura e escrita 

desenvolvidas no contexto da EJA 

 

 Com a intenção de preservar a identidade dos estudantes, optamos pelos seguintes 

nomes fictícios: Esmeralda, Cristal, Pérola, Jade, Rubi e Berilo. Assumidos estes 

procedimentos, passemos à reflexão sobre a análise das nossas temáticas e subtemáticas em 

questão. 

 

4.1.1 A leitura/escrita na percepção dos sujeitos colaboradores da pesquisa  

 

 Como vimos nos capítulos anteriores, é fundamental que entendamos o contexto no 

qual os nossos estudantes estão inseridos para que possamos auxiliá-los em relação a práticas 

de leitura que transcendam o superficial, em outras palavras, numa perspectiva histórico-

crítica, contextualizada. Defendemos que o ensino seja promovido nesta perspectiva, a fim de 
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garantir aos sujeitos os conhecimentos discursivos e lingüísticos, para que possam “refletir 

sobre os fenômenos da linguagem, particularmente os que tocam a questão da variedade 

lingüística, combatendo a estigmatização, discriminação e preconceitos relativos ao uso da 

língua”. (PCN/SEF, 2001, p.59). 

 Neste sentido, Freire (2000, p.29) afirma que ler não é puro entretenimento, nem tão 

pouco um exercício de memorização mecânica.  

 

Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. Ninguém 

lê ou estuda autenticamente se não assume diante do texto ou do objeto da 

curiosidade a forma crítica de ser ou de estar sendo sujeito da curiosidade, 

sujeito da leitura, sujeito do processo de conhecer em que se acha. Ler é 

procurar ou buscar criar a compreensão do lido; daí, entre outros pontos 

fundamentais, a importância do ensino correto da leitura e da escrita. 

 

 Com base nestas informações, buscamos investigar a percepção que os sujeitos 

colaboradores da pesquisa apresentam acerca da leitura e da escrita. Os fragmentos das 

narrativas coletadas revelam-se como elementos demonstrativos das variáveis coletadas em 

campo, conforme no caso a seguir, quanto à concepção de leitura: 

É conhecer cada vez mais e aprender com exemplos dados nos livros e no 

dia-a-dia. (Esmeralda) 

 

É uma forma de se manter bem informado das coisas e é uma forma de você 

saber ter contato com as pessoas. (Jade) 

 

É uma excelente forma de aquisição de informação. (Rubi) 

 

É uma forma de sintonia para todas as respostas que buscamos. (Cristal) 
 

Como é possível observar, para os entrevistados em questão, a leitura é percebida 

como uma forma de aprendizado constante, que os capacita para o desenvolvimento de 

habilidades pessoais, intelectuais e sociais. Observa-se, também, que todos tratam a leitura 

como uma prática que é realizada numa perspectiva sociointeracionista. Acrescentando, outro 

estudante afirma que: “Ler é muito importante, é renovação, abre as portas pra um bom trabalho, 

num curso que você faz é importante também.” (Berilo) 
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Berilo concebe leitura como forma de renovar os conhecimentos e também de abrir 

oportunidades profissionais, evidenciando-se em seu discurso um dos objetivos dos cursos do 

PROEJA do IFPB.  

Todos os entrevistados revelaram julgar a leitura importante, uma vez que figura como 

fonte de novos conhecimentos e possibilidades na vida dos discentes, como é possível 

comprovar nos depoimentos seguintes: 

 

É importante porque estimula nossa curiosidade de aprender cada vez mais. 

(Esmeralda). 

 

É importante para contribuir com o seu crescimento pessoal através de 

ampliação dos horizontes. (Jade)  

 

A importância da leitura na vida de uma pessoa é muito bom, porque através 

da leitura aprendemos [...] a se comunicar bem e orientar outras pessoas. 

(Pérola).  

 

Evocou nossa atenção a “curiosidade” referida por Esmeralda, que a retrata como 

principal incentivadora da busca constante por novos conhecimentos advindos da leitura. 

Sabemos que, nesse caso, a contribuição do professor é de suma importância para estimular 

entre os estudantes o desejo de realizar novas descobertas, reforçada por Freire (2008b), 

quando defende que a função do docente não é a de transferir conhecimento, mas sim a de 

criar possibilidades para a própria produção do discente.   

De acordo com o depoimento de Jade, a leitura assume papel relevante na vida dos 

indivíduos, uma vez que oferece um leque de possibilidades para o crescimento pessoal, 

permitindo vislumbrar o mundo de forma diferenciada.   

A entrevistada não deixa claro sobre as possibilidades que a leitura assume em sua 

vida pessoal, no entanto, percebe-se que ela tem a consciência de que a leitura abre 

oportunidades para enxergar com clareza a realidade que a cerca. Nesse sentido, Freire 

(2008a) diz que: “na medida em que o homem, integrado em seu contexto, reflete sobre este 

contexto e se compromete, constrói a si mesmo e chega a ser sujeito.” 

Segundo a concepção de Pérola, a importância da leitura recai na singularidade com 

que esta influencia positivamente o processo de comunicação entre os sujeitos. Podemos 
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perceber no pensamento da entrevistada que a leitura assume uma dimensão bem mais ampla 

em sua vida que apenas a mera decifração da escrita, o que reporta à leitura como processo 

interlocutivo que, segundo Melo (1991, p.100): “[...] a verdade é que a riqueza dos processos 

de comunicação humana pressupõe o uso de um simbolismo vasto e diferenciado que 

ultrapassa o universo alfabético do texto escrito”. 

Já Berilo em sua fala realça o papel que a leitura exerce na vida profissional. Segundo 

afirma, a capacidade de ler figurou como fator determinante para a aquisição de vínculo 

empregatício, desempenho satisfatório de suas atividades e posterior especialização em curso 

profissionalizante de nível técnico, como é possível comprovar no discurso abaixo: 

 

Ela influencia muito! No meu caso influenciou pra arranjar emprego e fazer 

o curso de radiologia que tô fazendo. Se eu não tivesse leitura dificultava 

muito, por que eu trabalho com máquina que a gente tem que compreender 

as instruções. E se você não tiver leitura, fica difícil! (Berilo). 

 

Acerca da concepção defendida pelo entrevistado acima, Zilberman e Silva (1991) 

afirmam que se torna imprescindível a aquisição da capacidade de ler para todas as instâncias 

da vida social, uma vez que a condição de leitor torna-se ponto de chegada e culminância para 

uma realização profissional e econômica.  

No entanto, como vimos nos capítulos anteriores de nossa dissertação, o ato da leitura 

deve ir além da mera decodificação de sinais. Ser leitor na perspectiva da EJA é, sobretudo, 

ter proficiência no letramento, mais que isso, deve englobar a capacidade de compreender o 

que se lê, construir significados e refletir sobre o material lido, desenvolvendo o senso critico, 

realizando conexão com a realidade que cerca o leitor. 

Um fator que se destaca neste estudo é a não referência dos estudantes à relevância da 

leitura para a construção e aperfeiçoamento do senso crítico.  Neste sentido, Paulo Freire 

sempre defendeu a necessidade de desenvolvimento da consciência critica da classe de 

Educação de Jovens e Adultos através da educação. O que teria de ser possibilitado aos jovens 

e adultos desde o momento em que fossem alfabetizados (Freire, 2006). A escola precisa, 

então, urgentemente priorizar a formação de um leitor critico e criativo.   
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Merece destaque, a partir dos dados levantados e analisados em nossa pesquisa, a 

percepção da necessidade de se construir entre professores e estudantes a concepção de leitura 

e escrita como processos de aquisição e desenvolvimento da linguagem, mas também como 

práticas sociais de produção e recepção de textos. A despeito das especificidades envolvidas 

na produção, na recepção e na circulação de diferentes textos, bem como dos eventuais 

conflitos e mal-entendidos entre os interlocutores, a perspectiva interacionista, base das novas 

abordagens do ensino de Língua Portuguesa, defende que todo e qualquer texto se constrói na 

interação entre o objeto texto em si e os sujeitos autores-leitores. Ao estudar o processo de 

desenvolvimento e o próprio funcionamento da língua e da linguagem, os interacionistas 

consideram as relações entre os processos cognitivos, ou intrapsicológicos, e os processos 

sociais, ou interpsicológicos.  

Outro ponto essencial, nessa nova visão de mediação da leitura, está relacionado ao 

processo de desenvolvimento do sujeito, ou seja, está imbricado em seu processo de 

socialização. Dito de outra maneira, é na interação em diferentes instituições sociais que o 

sujeito aprende e apreende as formas de funcionamento da língua e os modos de manifestação 

de linguagem. Ao fazê-lo, vai construindo seus conhecimentos relativos aos usos da língua e 

da linguagem em diferentes situações. Em resumo, por ser uma atividade de natureza ao 

mesmo tempo social e cognitiva, pode-se dizer que toda e qualquer situação de leitura, como 

processo interlocutivo, deve ser construída entre os sujeitos. 

 

4.1.2 Concepções e práticas de leitura assumidas pelos discentes do PROEJA 

 

A incorporação deste tema no roteiro de entrevista foi julgada imprescindível, uma vez 

que nos possibilitaria obter uma visão mais aprofundada acerca dos hábitos de leitura 

apresentados pelos sujeitos deste estudo.  

Os depoimentos nos permitiram identificar duas temáticas secundárias: a primeira diz 

respeito à inicialização dos discentes no que se refere ao ato de ler, ao passo em que, na 

segunda, buscamos abordar as práticas de leitura implementadas por tais sujeitos sem seu 

cotidiano acadêmico e pessoal.  

 

4.1.2.1 Os primeiros contatos com a leitura e a escrita: vivências relatadas 
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Como relatado anteriormente, a leitura deve ser tomada como um processo que 

acontece desde os primeiros contatos do homem com o mundo, bem antes de esse chegar à 

escola, uma vez que é próprio da condição humana dar sentido ao que e a quem nos cerca. 

Assim, os primeiros contatos que os estudantes têm com a leitura podem figurar como fatores 

determinantes que influenciam positiva ou negativamente nas práticas do futuro leitor e, 

consequentemente, na construção do senso crítico dos mesmos.  

Partindo desta premissa, buscamos investigar por esta temática, como ocorreram os 

primeiros contatos dos depoentes com a leitura. Para otimizar a compreensão e análise, neste 

item, optamos por apresentar recortes mais significativos das narrativas dos estudantes, pois 

julgamos que a análise das práticas discursivas nas quais os entrevistados se inserem permite-

nos obter dados mais completos e fidedignos acerca das vivências dos sujeitos colaboradores 

da pesquisa. Recorremos à perspectiva histórica, para melhor compreender e entender o 

contexto em que foram produzidas as representações dos estudantes sobre seus primeiros 

contatos com a leitura e escrita. Tais impressões foram registradas através de entrevistas 

gravadas que, como já dissemos, posteriormente, foram transcritas e transformadas em 

memoriais de leitura. A importância que damos a estes instrumentos de coleta de dados 

consiste no entendimento de que o memorial não só possibilita a reflexão sobre a história de 

leitura e a história de vida do sujeito, mas inscreve o narrador num contexto histórico 

específico. 

A seguir, apresentamos recortes da narrativa de Esmeralda: 

                               Sou filha de agricultores, logo teria que ir pra roça e depois ir à escola.     

Chegava da roça muito cansada, e mesmo assim eu continuava, pois tinha 

uma vontade de aprender! 

Comecei a estudar aos 7 anos de idade, com muita vontade de aprender. Em 

um sítio, em 1983, era algo muito difícil por conta da falta de material, a não 

ser por um lápis grafite, um caderno e uma cartilha.  Quando eu tinha nove 

anos, já sabia ler e escrever, isso era uma admiração para os professores, que 

me achavam muito inteligente e apesar das dificuldades, viam resultados 

excelentes.  Tivemos que mudar de sítio e nesse não tinha escola, tendo 

assim que se deslocar de caminhão para um outro onde tinha. Aos treze anos, 

mesmo com tanta dificuldade concluí a quarta série. E mais uma vez tivemos 

que mudar de sítio e nessa escola só tinha escola para alunos até a quarta 

série, o que não era o meu caso, a solução era estudar na cidade onde mais 

uma vez o transporte usado era um caminhão, foi onde realizei o meu sonho 

de usar fardamento pela primeira vez. (Esmeralda).  

 
 

Como é possível observar em seu depoimento, a entrevistada em questão enfrentou 

inúmeras dificuldades para iniciar sua vida escolar, haja vista a distância existente entre sua 
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residência e a escola, além das carências socioeconômicas vivenciadas pela família, a 

exemplo da dificuldade de aquisição de material escolar. 

E Esmeralda não separa a sua história de vida de sua história de leitura. Ela nos relata 

ao longo da íntegra de seu depoimento que os primeiros anos de sua vida foram de grandes 

dificuldades para que ela pudesse estudar, primeiro porque ajudava a família no trabalho na 

roça, depois pela dificuldade de acesso à escola, de aquisição do material escolar, as várias 

mudanças de sítio até chegar a oportunidade de poder estudar na cidade, depois o casamento 

muito cedo e a vinda dos filhos, o que a fez ficar de fora da escola por um tempo 

considerável.  

A seguir, explicitamos um pequeno trecho do memorial de Jade: 

Minha mãe era analfabeta e meu pai fez até o quarto ano. Minha mãe ia me 

deixar todo dia na escola debaixo de peia, eu chorava o tempo todo. Eu 

apanhava todo dia de casa até chegar na escola. Eu nunca gostei de estudar, 

Não tenho muito lembrança ao certo de meu primeiro contato com leitura e 

escrita, mas foi na Escola Monte Carmelo, em 1979 e lembro que eu levei 

um lápis, um caderno pontilhado para cobrir as letras, massa de modelar, giz 

de cera, lápis de pintar. Eu lembro que a professora contava historinhas dos 

três porquinhos, Rapunzel, mas a que eu mais gostava era a de Chapeuzinho 

Vermelho, depois eu contava tanto que abusava. Na 3ª série a minha mãe 

desistiu de me obrigar a ir pra escola, aí eu disse a ela que ia estudar, mas 

não foi bem assim.   
 

As estratégias discursivas utilizadas pela colaboradora para a construção do texto 

remetem para o olhar que possui da vida, em que impera a indiferença à importância dos 

estudos, as agressões físicas a ela impostas, a negação à autoridade da mãe, a desistência desta 

em relação à vida de estudos da filha.  

A referência mais direta à leitura é evidenciada através dos momentos de contação de 

histórias pela professora. 

Complementando os discursos anteriores, seguem mais dois trechos, sendo um do 

memorial de Berilo e outro do de Rubi, respectivamente: 

 

Minha primeira escola foi no Rotary, em 1990. Era uma escola pequena, 

boa. Eu fui alfabetizado com a Carta de ABC. A primeira vez que eu tive 

que ler, achei importante porque é uma coisa nova que você está aprendendo 

e vai se aprimorando devagar. Na escola, a professora passava um texto do 

livro pra casa e no outro dia a gente lia um pedaço, todos liam o mesmo 
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texto, ela também contava história pra gente, eu lembro bem da história da 

raposa e da galinha e em casa minha mãe passava pra gente fazer cópia da 

cartilha, mas isso foi no primário. (Berilo) 
 

 

Meu primeiro contato com a leitura foi numa pré-escola, a data não me 

recordo, mas sei que eu era bem pequena. Tudo acontecia em ritmo de festa, 

era numa colônia de férias, os materiais utilizados eram do tipo brincadeiras, 

e muitas histórias de contos de fada. . Eu lembro que fui alfabetizada com 

uma cartilha de ABC. Eu tive uma deficiência muito grande na leitura 

durante todo o meu primário, eu acho que era a turma toda, a gente não tinha 

um acompanhamento de leitura, é tanto que eu só vim aprender a ler mesmo, 

na quinta série, também eu era muito tímida, calada, talvez isso tenha 

influenciado no desenvolvimento com a leitura. (Rubi) 

 
 

Assim como Berilo, Rubi também vivenciou o processo de alfabetização pautado na perspectiva 

tradicional da “Cartilha de ABC”.  

 As afirmações proferidas pelos entrevistados possibilitam entender o despertar da 

satisfação para a leitura, principalmente a partir da escola. A referência ao contato com 

gêneros textuais diversos extrapola os limites da escola e dão à dinâmica dos atos de leitura 

vivenciados pelos entrevistados um tom diferenciado da visão mecanicista adotada, na 

maioria das vezes, nas práticas pedagógicas. 

 Por essa mesma linha de pensamento, prossegue Cristal: 

Não tenho muita lembrança ao certo dos meus primeiros contatos com a 

leitura, como e quando foi, mas eu sei que gostava de observar meus irmãos 

mais velhos estudando. Eu era muito criança, eu ficava curiosa ao ver meus 

irmãos folheando e rabiscando folhas de caderno. Eu adoro livros em geral, 

busco novos conhecimentos, e é uma forma de sintonia para todas as respostas 

que buscamos. A leitura é muito importante para trazer o conhecimento para 

tudo. O que me levou a gostar de ler era que às vezes quando procurava 

entender ou aprender algo procurava uma boa leitura, e o mais importante, 

procurava não só ler, mas entender aquilo que estava lendo. Eu procuro 

sempre prestar atenção naquilo que estou lendo, leio de tudo um pouco, acho 

que ler um pouco é sempre bom, faz com que se tenha um bom desempenho 

na escrita. No primário, minha mãe sempre me incentivou, para eu recuperar o 

tempo perdido que passei fora da sala de aula. Foi, então, que procurei a EJA 

para terminar meus estudos de maneira muito proveitosa e que me trouxe de 

volta muito conhecimento perdido, enquanto tava fora da escola, apesar que 

os métodos dos professores trabalharem , principalmente a leitura,  não 

mudaram muito. Alguns professores são excelentes, traz não só o 

conhecimento, mas auto-estima, para continuarmos a batalhar, para 

recuperamos o tempo perdido longe da sala de aula e diziam que nunca era 

tarde para recomeçar. (Cristal) 
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Na perspectiva das narrativas, um leitor competente é aquele que por iniciativa 

própria, seleciona, de acordo com suas necessidades e interesses, o que ler entre os vários 

tipos de textos que circulam socialmente. Para que isso se efetive, a escola deve promover 

uma prática constante de leitura organizada em torno da diversidade de textos e dos gêneros 

textuais, especialmente em contextos de Educação de Jovens e Adultos. 

O gênero textual deve ser visto como um instrumento que possibilite exercer uma 

ação lingüística sobre a realidade, visto que essas ações são sempre orientadas por um 

conjunto de fatores que atuam no contexto situacional: quem produz o texto, qual é o 

interlocutor, qual é a finalidade do texto e que gênero pode ser utilizado para que a 

comunicação atinja plenamente seu objetivo. 

Dessa forma, fazemos uso dos gêneros textuais que nos foram transmitidos sócio-

historicamente, o que não quer dizer que não seja possível transformar esses gêneros, ou criar 

outros, de acordo com as novas necessidades de interação verbal que surgem. É o que nos 

afirma Rubi 

Apesar disso, durante a minha infância eu era louca por revista em 

quadrinho, do tipo herói, conto de fada. Eu lembro como se fosse hoje do 

meu primeiro livro que li: era dos três porquinhos, lembro até da ilustração 

que tinha no livro, poucas palavras e muita gravura. Em casa ninguém tinha 

o hábito da leitura, a não ser minha mãe que lia a Bíblia silenciosamente, só 

pra ela, mas tinha uma tia que era freira e morava na Itália e quando ela 

vinha sempre trazia daquelas Bíblias infantis e ela gostava de ler trechos dos 

salmos pra gente. (Rubi) 

 

No plano do ensino-aprendizagem de produção de texto, equivale a dizer que o 

conhecimento e o domínio dos diferentes gêneros textuais, por parte do estudante, não apenas 

o preparam para eventuais práticas lingüísticas, mas também amplia sua compreensão da 

realidade, apontando-lhe formas concretas de participação social como cidadão, conforme 

sugere a narrativa de Cristal: 

Eu adoro livros em geral, busco novos conhecimentos A leitura é muito 

importante para trazer o conhecimento para tudo. O que me levou a gostar de 

ler era que, às vezes, quando procurava entender ou aprender algo, procurava 

uma boa leitura, e o mais importante, procurava não só ler, mas entender 

aquilo que estava lendo. Eu procuro sempre prestar atenção naquilo que 

estou lendo. Leio de tudo um pouco. Acho que ler um pouco é sempre bom, 

faz com que se tenha um bom desempenho na escrita. 
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Assim, entende-se que nas práticas pedagógicas deve ser dada voz ao estudante como 

participante do processo de construção do conhecimento, que não é posse exclusiva do 

professor, nas aulas de Língua Portuguesa ou de qualquer outra disciplina, visto que isso se 

traduz basicamente pela análise dos usos reais da língua, nas situações mais variadas de 

comunicação. 

 

 

4.1.2.2 Práticas de leitura entre os discentes do PROEJA 

 

Neste tópico, buscamos investigar as práticas implementadas pelos participantes do 

nosso estudo, no que diz respeito ao ato de ler e escrever em sua rotina diária e o tipo de 

material utilizado. Objetivando caracterizar tais práticas, inicialmente, indagamos aos 

discentes se os mesmos demonstram satisfação em ler e a frequência com que realizam tal 

atividade.  

Os depoimentos coletados revelaram, principalmente, que dois dos seis 

participantes não evidenciavam prazer em realizar uma leitura, como é possível comprovar 

nos depoimentos seguintes:  

 

Eu não leio com freqüência, eu acho que uma pessoa que lê é que está 

sempre com alguma leitura na mão. Eu estou sempre lendo porque ainda tô 

estudando, então tenho que estudar os conteúdos, tem uma prova aí tem que 

estudar, se você não lê, não adquire conhecimento. (Berilo). 

Hoje às vezes eu gosto de ler alguma coisa, quando tenho tempo! (Jade). 

Evocou nossa particular atenção o discurso de Berilo, quando revela que a leitura 

espontânea praticamente inexiste em seu cotidiano. Para o entrevistado, as práticas de leitura 

resumem-se à necessidade advinda das avaliações realizadas na escola acerca dos conteúdos 

vistos em sala de aula.  

Já para Jade, o hábito de ler só é possível quando há disponibilidade de tempo em 

meio à sua rotina diária.  
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Diferentemente dos entrevistados anteriores, quatro dos sujeitos afirmaram sentir 

prazer em realizar uma boa leitura, como é possível comprovar nos seguintes fragmentos de 

entrevista:  

Sim. Gosto de ler anúncios porque é importante. (Pérola) 

Adoro! Leio livros em geral, busco novos conhecimentos! (Cristal) 

Gosto de ler também, pois tenho muita facilidade de me concentrar, porque 

em algum momento me sinto como um personagem. (Esmeralda). 

Sim, gosto, mas não tanto quanto deveria.  (Rubi) 

O relato de Esmeralda revela uma das inúmeras potencialidades da leitura, que é a 

capacidade de possibilitar ao leitor o prazer do texto, caracterizado pela realização de uma 

verdadeira “viagem” ao mundo retratado pelas palavras. Essa “viagem” que caracteriza a 

interação entre o texto e o leitor constitui um dos principais fatores desencadeadores da 

atenção dos leitores.  

Corroborando com esta concepção, Soares (1991, p. 27) afirma: “o leitor na medida 

em que lê se constitui, se representa e se identifica. A questão da compreensão não é só do 

nível da informação, faz entrar em conta o processo da interação”.  

Para caracterizar mais satisfatoriamente as práticas dos sujeitos em questão, 

investigaram-se também quais os materiais mais lidos pelos discentes do PROEJA – Campus 

de Cajazeiras. Diante desta indagação, foram coletados os seguintes depoimentos: 

 

O que mais leio é a Bíblia e também os livros de Augusto Cury por que são 

livros de auto-estima. (Esmeralda).  

 

Quando eu estou muito deprimida eu gosto de ler os livros de padre Marcelo, 

Fábio de Melo e gibi porque tem muitas coisas interessantes. (Jade). 

 

Hoje, às vezes eu gosto de ler jornal, revista, gibi, porque o jornal é bom 

ficar bem informado, e o gibi é diversão. O material que eu leio por prazer é 

a Bíblia, agora se eu tiver lendo e tiver algum barulho, por perto, a televisão, 

eu não me concentro, tem que ser num canto só! (Berilo). 

 

Gosto de ler livros de Literatura e de Português. (Cristal) 

 

Só gosto de ler atualidades, moda, fofoca, curiosidades, gosto desse tipo de 

leitura porque é leve, prática e de fácil compreensão sem falar que é uma 

ótima distração. (Rubi) 
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Como revelam os discursos supracitados, diversos gêneros são buscados como 

materiais de leitura pelos entrevistados. Dentre os materiais citados estão as revistas, os 

jornais, os gibis e os livros de auto-ajuda. O jornal foi citado como uma forma de ficar bem 

informado e os gibis, revistas de moda e outros são lidos mais como uma forma de diversão. 

A procura pela diversidade de materiais de leitura aponta-nos para a constatação de 

que, para que haja aprendizagem, é preciso que não se faça da leitura uma exigência em 

quantidade, mas em qualidade, sendo feita com prazer e de forma gratificante, caso contrário, 

não há aproveitamento e estimulação.  

Existem muitas práticas que transformam o ato da leitura num momento de total 

sacrifício, no qual o discente realiza estudo de textos que, na maioria das vezes, torna-se uma 

atividade sem sentido, porque não existe uma informação significativa para a vida do 

estudante, ou seja, uma utilidade para que o mesmo possa desenvolver seu verdadeiro papel 

na sociedade. 

Tomando como base o princípio de que leitura e escrita precisam ser concebidas como 

atividades indissociáveis, buscou-se também neste tópico investigar as práticas de escrita 

desenvolvidas pelos colaboradores da pesquisa, conforme os recortes dos depoimentos 

coletados explicitados abaixo:  

Eu gosto de escrever, porque aquilo que é escrito nunca é esquecido. Gosto 

de escrever sobre os meus sentimentos por gostar de me expressar é bom 

para ter um bom desempenho na escrita e estar se atualizando e praticando. 

(Esmeralda).  
 

Eu não costumo escrever, mas quando dá, gosto de escrever mensagens, 

poesias. (Jade).  

 

Eu gosto de escrever só quando eu vejo um conteúdo que me interessa. 

(Berilo).  

 

Não, não me interesso nunca para escrever (Rubi) 

 

 Sim, gosto de escrever de tudo um pouco. (Cristal) 

 

 Às vezes sim, para escrever as mágoas da vida, escrever as coisas de meus 

filhos e as minhas também e as coisas da escola. (Pérola) 

 

Portanto, as políticas públicas voltadas para a formação de leitores conscientes, 

críticos e independentes devem considerar a necessidade de se formar professores 
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qualificados a fazerem seus estudantes perceberemos multifacetados sentidos da leitura e da 

escrita, dando prioridade à prática diária e diversificada. , pois, como afirma SILVA, 1999, p. 

110: 

(...) podemos observar que o modo como a leitura se realiza concretamente 

também é condicionado, assim como o próprio ato da leitura, pelas questões 

espaço/temporais, pela subjetividade do leitor e pelos fatores sócio-

econômicos e culturais. 

Neste sentido, o grande desafio posto à escola é romper com as práticas de leitura e de 

escrita em que estas estão submetidas a mecanismos de mera decifração. Este posicionamento 

aponta para a necessidade de colocar a instituição escolar numa outra direção quanto à 

organização de seu trabalho pedagógico. Esta direção deve adotar como principio norteador a 

integração entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento, de maneira que as ações 

pedagógicas possam desencadear uma atividade reflexiva que permita ao estudante avançar 

em suas estratégias de questionamento do material lido, relacionando-o à vida cotidiana. 

Evidentemente, isso exige que esse discente esteja ambientado na leitura dos mais variados 

gêneros. Tais procedimentos deixam claro que é impossível tornar-se leitor ou escritor sem 

que haja uma contínua interação com um espaço onde as razões para ler e escrever sejam 

intensamente vividas. 

 É, ainda, fundamental considerar que a qualidade do trabalho pedagógico está 

associada à capacidade de promoção de avanços no desenvolvimento do estudante e que tais 

avanços dependem da participação de elementos mediadores mais capazes, aquilo que o 

sujeito tem a competência de saber ou de desempenhar somente com a colaboração de outros 

sujeitos mais experientes. É preciso, pois, tomar a leitura e a escrita como práticas sociais, não 

prescindindo de situações vividas socialmente, no contexto da família, do trabalho, e em 

outros espaços sociais. Ainda que a escola tome para si a responsabilidade do ritual de 

iniciação de sujeitos no mundo da leitura, tal responsabilidade não termina por aí, ela precisa 

ser encarnada na vida cotidiana das pessoas. E isso só será possível se ultrapassar a concepção 

do ler como mera obrigação. 
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4.1.3 O ambiente socioeconômico e cultural familiar e suas influências nos hábitos de 

leitura e escrita 

 

Considerando que o ambiente socioeconômico e cultural no qual os indivíduos estão 

inseridos caracteriza-se como fator interferente nos hábitos de leitura e escrita dos estudantes, 

buscamos nesta nossa temática investigar as influências do contexto familiar na vida dos 

nossos colaboradores em questão.  

Minha mãe era professora e meu pai era analfabeto por opinião dele né, mãe 

matriculou ele na escola, ele começou, mas desistiu, trabalhava como 

auxiliar de serviços gerais. Minha mãe sempre me incentivou a estudar, a ler 

e ainda hoje me incentiva, ela disse que é muito importante o estudo pra 

vida, mas meu pai nunca ligou pra esse negócio de estudar. Minha mãe 

sempre mandava meu pai estudar. (Berilo) 

 

Minha mãe era analfabeta e meu pai fez até o quarto ano.  Eu nunca gostei 

de estudar. Eu, como a mais nova, sempre tive a influência dos meus irmãos 

que gostavam muito de estudar, eles me ensinavam nas tarefas, 

principalmente a minha irmã mais velha que adorava ler, até hoje. Meus 

irmãos todos estudaram, se formaram. Todos tem um emprego bom, e eu, 

por nunca querer saber de estudar, me casei cedo, tive que trabalhar de 

auxiliar de serviços gerais, meu marido é analfabeto, mas é muito 

inteligente. Ele sabe contar, conhece os números e sabe escrever só o nome 

dele. Na hora que ele vai juntar as letras para formar a palavra não sabe ler. 

Agora depois que me casei é que eu senti a necessidade e a falta que o 

estudo estava me fazendo e resolvi voltar a estudar. (Jade). 

 

Meus pais tinham apenas o primário.  Minha mãe sempre me incentivou. 

Depois me incentivou também a recuperar o tempo que passei fora de uma 

sala de aula. (Cristal) 

 

Meus pais tinham o ensino médio incompleto. Em casa, ninguém tinha o 

hábito da leitura, a não ser minha mãe (...) Mas tive alguns professores que 

me incentivaram. (Rubi) 
 

Meus pais eram alfabetizados. Uma professora me incentivou muito leitura. 

(Pérola) 

 Os depoimentos acima revelam a influência que o núcleo familiar pode exercer sobre a 

decisão de dar continuidade ou não aos estudos. No discurso de Berilo, a figura materna 

aparece como principal incentivadora à continuidade dos estudos, ao passo em que a figura 

paterna, aparentemente, demonstrou descaso com esta questão, não incentivando o estudo de 

sua prole.  
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 Apesar da figura materna também apresentar-se como principal incentivadora no 

discurso de Jade, o método utilizado pela mesma, conforme vimos em citação anterior, para 

que sua filha freqüentasse a escola era a agressão física. Dentre os danos que tal prática 

poderia ocasionar, está o surgimento de transtornos psicológicos, tais como o trauma. Neste 

caso, a criança veria na escola, uma fonte de sofrimento, percepção que poderia lhe causar 

uma aversão ainda maior, acarretando distúrbios comportamentais, cognitivos e sociais.  

 De forma peculiar, o discurso de Jade revela que, apesar do “apoio familiar”, ela não 

demonstrou, em sua infância e adolescência, interesse e disponibilidade em continuar os 

estudos, razão pela qual adotou caminhos profissionais diferenciados do restante da família. 

 De modo divergente aos depoentes anteriores, Esmeralda revela que não obteve 

nenhum incentivo familiar, no que diz respeito à continuidade dos estudos – característica que 

atribui ao analfabetismo dos genitores e às condições socioeconômicas em que viviam. O 

discurso evidencia também que não houve oposição por parte dos pais caso ela almejasse dar 

prosseguimento à sua vida escolar.  

Somos oito irmãos, e naquela época, pela dificuldade em conseguir trabalhar 

na roça e estudar, fez com que a maioria abandonasse o que achavam 

momento de menor importância. Meus pais eram analfabetos, por isso não 

tinha ninguém da minha casa que tivesse leituras ou me incentivasse para 

estudar e ler. Quando cursava a sexta série, acabei conhecendo uma pessoa, 

parei de estudar, casei-me aos dezesseis anos, logo em seguida engravidei e 

tive meu primeiro filho. Eu sempre tinha em mente concluir meus estudos. 

Um dos meus planos seria, quando meu filho tivesse grandinho, eu voltaria a 

estudar, mas não foi bem assim, engravidei novamente, dessa vez de 

gêmeos, e mais uma vez meu sonho foi adiado. Passei a dedicar todo o meu 

tempo, corpo e alma aos três filhos, que futuramente foram os maiores 

incentivadores. (Esmeralda).  
 

 Pelos depoimentos em análise, é possível percebermos que a educação é um processo 

formativo do caráter (emoção, intelecto, vontade e afetividade) e que se desenvolve na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho e, principalmente, nas instituições de ensino e 

pesquisa. Então o ensino é a atividade do pai, do orientador ou do professor. Assim, para que 

o individuo passe por esse processo, é necessário que haja a mediação, a fim de facilitar a 

apropriação de conhecimentos que lhe servirão de base nesse processo, que tanto é individual 

como coletivo, através do qual modela seu caráter. 

 No caso da escola, as capacidades básicas requeridas pelo processo educativo são as 

de trabalho, cidadania, ética, autonomia intelectual, pensar criticamente, comunicar-se. No 
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caso da comunicação, o principal instrumento a ser conhecido, a será prendido é a língua. E 

isso, para nós, se faz pelo estudo da Língua Portuguesa. 

 A construção da autonomia dos alunos na sociedade contemporânea é uma constante 

preocupação no processo educacional. Em uma sociedade globalizada e informatizada como a 

nossa, o domínio dos usos da língua, principalmente pela leitura e escrita, busca suprir as 

lacunas existentes na interação entre os estudantes e a sociedade que está cada vez mais 

dinâmica. Logo, uma das possibilidades para minimizar essas lacunas é a escola possibilitar o 

acesso aos múltiplos letramentos. Para tanto, é fundamental garantir aos estudantes e também 

aos professores constante renovação e absorção de conhecimento, em contato com as mais 

variadas mídias: TV, rádio, internet. Não se pode mais conceber a hegemonia da monotonia 

do quadro-negro e do giz na sala de aula. É necessário possibilitar à comunidade escolar a 

experimentação das diversas posturas em relação ao uso social da língua, dependendo da 

mídia em questão, a fim de inserir os discentes e docentes nas práticas que têm a linguagem 

como moderadora de suas ações, visando aos objetivos em jogo, dando assim uma visão mais 

ampla ao conceito de linguagem e suas regras.  

 Em linhas gerais, as ações empreendidas pela mediação da leitura e da escrita, 

principalmente no contexto da Educação de Jovens e Adultos, devem visar à aquisição e ao 

aprofundamento dos conhecimentos necessários à problematização de saberes em busca da 

ativação do conhecimento prévio, sensibilizando o aluno para o aprendizado. Aprofundar o 

conteúdo através de pesquisa conceitual, envolvendo escuta, leitura, produção textual, análise 

e reflexão lingüística, esta deve ser a verdadeira função dos domínios das habilidades de 

leitura e escrita. 

 

4.1.4 O PROEJA e sua influência nas habilidades de leitura/escrita de jovens e adultos 

 

 Considerando que os sujeitos de nossa pesquisa estão inseridos no Programa de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) do IFPB – Campus de Cajazeiras, que, por sua vez, 

desempenha papel basilar no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita de seus 

estudantes, buscou-se, pela análise desta temática, agrupar recortes das entrevistas que 

referendassem a influência deste programa na implementação de tais práticas, o que resultou 

na identificação de duas subtemáticas, a saber: “A Educação de Jovens e Adultos: motivos de 
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busca pelos sujeitos” e “Práticas de leitura e escrita desenvolvidas no contexto da EJA”, que 

passamos a analisar a seguir. 

 

4.1.4.1 A Educação de jovens e Adultos: motivos de busca pelos sujeitos 

 

O PROEJA, como já caracterizado anteriormente, surge como uma estratégia do 

Governo Federal para (re) inserir jovens e adultos que estão fora de sala de aula, dando-lhes 

oportunidades de boas perspectivas profissionais futuras. É o que referendam os discursos dos 

colaboradores desta pesquisa. 

No ano de 2007, surgiu no CEFET-PB, hoje o IFPB- Campus de Cajazeiras, 

um programa chamado PROEJA. Eu não poderia deixar escapar essa 

oportunidade de concluir meu ensino médio em uma ótima escola. Os meus 

filhos me incentivaram muito, e eu depois de muita insistência consegui 

convencer meu marido. Não foi fácil, desde o acesso, já que eu estudava à 

noite e o percurso era muito perigoso e eu não tinha o apoio do meu marido 

e as disciplinas vistas, pois nos últimos anos, os professores têm mudado a 

forma de trabalhar as disciplinas, inclusive a leitura, porque estão dando 

mais oportunidades aos alunos de irem até o quadro, de fazer leituras etc. Já 

terminei o curso e no momento não freqüento nenhum curso, graças a Deus, 

à minha insistência e ao incentivo de meus filhos, de pessoas maravilhosas 

que tive o prazer de conhecer, dei mais um passo tão importante na minha 

vida e pretendo continuar essa caminhada, apesar das pedras encontradas no 

caminho. (Esmeralda) 

Eu gostaria muito de terminar meus estudos que eu não quis quando era nova 

e uma amiga me falou do PROEJA do IFPB-Campus de Cajazeiras. (Jade)  
 

Eu precisava recuperar o tempo que passei fora de sala. (Cristal) 

 

Eu procurei a Educação de Jovens e Adultos, porque eu tava com o estudo 

atrasado. Eu tava com três anos afastado da escola, soube que ia haver o 

curso, procurei e me matriculei. Terminei o curso e muitas portas se abriram. 

Fiquei esses anos fora da escola, porque (...) dois anos eu estudava e desistia, 

e outros por ignorância própria. E outra, não queria estudar, mas aí, de tanto 

minha mãe cobrar e dar conselhos, o caba tem que acatar o que é bom.” 

(Berilo) 

 

Para terminar o ensino médio. (Pérola) 

 

A oportunidade de terminar meus estudos rápido e com excelência. (Rubi) 

 O que se constata é que o PROEJA tem conseguido realmente oferecer a jovens e 

adultos trabalhadores oportunidades de formação escolar que englobam a educação básica em 

nível médio e a educação profissional. Isto porque o projeto tem ampliado a qualidade da 

educação básica, possibilitando a integração dos diferentes níveis de escolarização, além de 

garantir o acesso à formação profissional de trabalhadores com baixa qualificação.  
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  E, finalmente, como anseia Berilo, o PROEJA emerge no cenário educacional 

com o desafio de garantir aos filhos de trabalhadores, que não tiveram a possibilidade de 

ingressar em uma escola de ensino regular, o acesso, a permanência e a conclusão da 

educação básica, acrescidos de uma formação profissionalizante com qualidade.  

 

4.1.4.2 Práticas de leitura e escrita desenvolvidas no contexto da EJA 

 

Pelo percurso investigativo que empreendemos até aqui, o que constatamos é que a 

Educação de Jovens e Adultos, no cenário da educação brasileira atual, necessita ser 

repensada como um processo permanente capaz de promover a formação escolar, assegurar a 

aprendizagem de conhecimentos básicos indispensáveis e conhecimentos específicos, levando 

em consideração os interesses, as necessidades e as experiências de vida dos seus sujeitos 

discentes, relacionando-os aos problemas econômicos, sociais e políticos do contexto em que 

estão inseridos. 

No caso do trabalho com a leitura, é necessário que apaguemos a idéia de que o ato de 

ler significa a decifração do material escrito. Para além dessa perspectiva behavorista-

skineriana, como atesta MARTINS (1998, p.31), de mera decodificação de signos 

lingüísticos, grosso modo, leitura deve ser tomada como processo muito mais amplo, de 

natureza sociológica, cognitiva e ideológica, bem como fisiológica, sensorial e emocional, que 

permite ao indivíduo a atribuição de sentidos às práticas cotidianas. Por esse prisma, 

conforme já asseveramos antes, a leitura não se restringe à mera decifração lingüística. O ato 

de ler um texto deve se constituir, sobretudo, como processo de atribuição de sentidos que se 

materializa pela interlocução.  

Entendendo que o educando é reflexo do educador, enxergamos a incidência direta do 

perfil leitor do professor na formação do estudante leitor. Isso sugere uma discussão mais 

aprofundada acerca da formação do professor-alfabetizador, principalmente da EJA, que tal 

como outros segmentos do processo educacional, padece de lacunas que precisam ser 

repensadas. 

Para melhor ilustrar estes fundamentos, apresentamos alguns recortes dos 

discursos dos colaboradores da presente pesquisa:  
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Creio que existem vários tipos de profissionais, os que estimulam com 

novidades e formas variadas e outros, não. (Rubi) 

Mudou, porque os professores estão dando mais oportunidades aos alunos de 

irem até o quadro, de fazer leituras, etc. As escolas deveriam oferecer além 

das aulas, mini-cursos de leitura e escrita. (Esmeralda) 

Sim, porque a tecnologia está avançada, tudo mudou, a forma de ensinar 

também. Os professores deveriam passar mais leituras agradáveis ao nosso 

gosto e que nos estimulasse. (Jade) 

Dos anos que eu comecei a estudar pra cá, as coisas mudaram muito, os 

professores melhoraram a maneira de ensinar, adotam mais livros, apostila, 

antes era mais escrever no quadro e a gente atrasava muito, porque ia copiar 

os conteúdo.  (Berilo) 

Não tanto, mas com o passar do tempo e a tecnologia avança, os professores 

se atualizam aos tempos atuais, passando o conhecimento, levantando a 

nossa auto-estima para continuarmos a batalhar, para recuperarmos o tempo 

perdido e sempre dizendo que nunca é tarde para recomeçar. (Cristal) 

Sim, porque agora tem mais diálogo. O processo de leitura e escrita deveria 

ser desenvolvido, com mais dedicação pelos educadores. (Pérola) 

 Corrobora-se, através destes discursos, a noção de que ser leitor na perspectiva do 

letramento é estar em condições de decodificar, compreender, construir significados e refletir 

sobre o material lido, a partir do seu desenvolvimento em práticas sociais cotidianas. 

 Na ótica dos estudos a respeito do letramento, Soares (2003, p.37) compreende a 

leitura como um conjunto de habilidades lingüísticas e psicológicas que agrega tanto a 

atividade de decodificação de palavras escritas quanto à capacidade de compreender textos 

escritos. Nessa perspectiva, tem-se por objetivo investigar não somente quem é alfabetizado, 

mas também quem não é alfabetizado, e, nesse sentido, desligar-se de verificar o individual e 

centralizar-se no social.   

 Entendemos, por esse viés, que tanto a ausência quanto a presença da escrita em uma 

sociedade são fatores importantes que atuam, ao mesmo tempo, como causa e consequência 

de transformações econômicas, sociais, políticas e culturais. É o que podemos notar quando 

ouvimos os testemunhos dos entrevistados que colaboraram conosco neste estudo, nos quais 

declaram que, depois de certa idade, procuram a escola com o sonho de aprender a ler e ter, 

sob o domínio dessa habilidade, a possibilidade de reclamar por condições mais dignas de 

vida. Nesse estágio, percebe-se a relação de natureza crítica que se estabelece entre 

alfabetização e letramento. 
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 O letramento, em síntese, conforme Soares (2003) representa o coroamento de um 

processo histórico de transformação e diferenciação no uso de instrumentos mediadores, 

sobretudo com as práticas de leitura e escrita. Em termos sociais mais amplos, o letramento é 

apontado como sendo processo e produto de desenvolvimento sócio, político, econômico e 

cultural. De forma mais restrita, tal conceito se apresenta para nós como o somatório das 

práticas cotidianas dos indivíduos que se convertem em histórias de leituras. 

 Pensando assim, entendemos que todo leitor possui um repertório de conhecimentos 

que pode configurar, em parte, a compreensibilidade de um texto. No caso da EJA, foco maior 

da nossa atenção, entende-se que não há pessoas com grau zero de letramento, o que 

equivaleria ao que chamam de iletramento, mas graus diferentes de compreensão dos fatos e 

objetos de linguagem (TFOUNI, 1995, p.29). 

  Ao tratar da prática de leitura na escola para jovens e adultos, faz-se necessário 

também implementar uma organização curricular que permita ao discente trabalhar com sua 

própria história de leitura, desafiando sua compreensão e ao mesmo tempo fornecendo-lhe as 

condições para que esse desafio seja assumido de forma plena. Para essa efetivação, não se 

pode dispensar a convivência múltipla, aberta e total com textos que se encaixem na realidade 

social em que vivemos, trazendo assuntos relacionados ao cotidiano do educando. 

Destacamos aqui a necessidade de se trabalhar com os gêneros textuais, que, se adotados e 

abordados de maneira diversificada, possibilitam inúmeras formas de contato entre leitor e 

texto. 
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CAPÍTULO V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensando em leitura, tomando como base as memórias evocadas pelos interlocutores 

que aqui se presentificam (estudantes e entrevistados) através de seus enunciados, entendemos 

que a centralidade da narrativa se constitui como espaço de diálogo e de rememoração; um 

dimensionamento do papel da leitura na constituição do homem como sujeito social, 

enraizado na coletividade.  

Assim, nas práticas da Educação de Jovens e Adultos, é preciso transformar a 

mediação da leitura e escrita em momentos privilegiados de interação em que os 

interlocutores (professores e estudantes) têm o que dizer e dizem por meio de sua língua, que 

é tomada como uma atividade, um processo criativo que se materializa pelas enunciações. Em 

vez de técnicas de redação, exercícios estruturais e treinamento de habilidades de leitura, o 

que se deve privilegiar é a produção de textos e discursos, o que equivale a dizer privilegiar 

práticas que levem à formação de alunos leitores e produtores de textos, conscientes do lugar 

que ocupam e de sua capacidade de ação (= interação) para subverter o que está estabelecido. 

O que se antevê pela leitura das memórias produzidas pelos alunos que colaboraram 

nesta pesquisa é o convite para dedicarmo-nos ao potencial papel transformador da educação, 

fomentando a consciência crítica do leitor, que encontra na prática social da leitura e da 

produção de textos a possibilidade de questionar os modelos de comportamento e conflitos 

vividos. Isto atesta a função social do texto ao possibilitar ao leitor, mais que a evasão, a 

socialização, tanto quanto os modos de representação do real. Podendo, portanto, auxiliar o 

jovem e adulto na construção de sua condição de cidadão crítico e transformador da realidade.  

A prática discursiva da leitura deve propiciar ao estudante, sobretudo, competência 

para identificar os elementos implícitos no texto, estabelecer relações entre o texto que lê e 

outros já lidos; saber que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto; justificar e validar 

a sua leitura, a partir da localização de elementos que possibilitem a efetivação entre leitura, 

interlocução e produção de sentidos. 
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Em nossa sociedade, a busca pela informação e pelo conhecimento deve ser assumida 

como um processo contínuo, pois sem eles o indivíduo ficaria excluído socialmente, e com 

eles não permaneceria em estado de ignorância neste novo contexto informacional, marcado 

visivelmente pelo uso intensivo das tecnologias de informação e de comunicação. O 

conhecimento pode ser encontrado através da leitura e esta, por sua vez, auxilia a formar uma 

sociedade consciente de seus direitos e de seus deveres; possibilita que os sujeitos tenham 

uma visão melhor de mundo e de si mesmos. 

Os profissionais da área de educação, inclusive os da Educação de Jovens e Adultos, 

terão responsabilidade considerável na luta para a construção de um mundo mais justo e 

igualitário na medida em que promoverem ações que poderão vir a incentivar a criação de 

políticas públicas que auxiliem de fato à formação do senso crítico dentre seus pares e 

discentes, conforme salienta SILVA (2004, p.156): 

(...) a questão da leitura não se esgota no comportamento da avaliação 

subjetiva, ao contrário, é de ordem política, uma vez que o que está em jogo 

é o direito do cidadão de ter acesso tanto material quanto intelectual à 

formação sistematizada pela escrita e à cultura letrada. 

E, como para se obter senso crítico necessita-se também da leitura de textos, é preciso 

possibilitar ao leitor o uso, simultaneamente, de seu conhecimento de mundo e de seu 

conhecimento dos elementos textuais para interpretar o que se lê. Vale ressaltar, como tantas 

vezes destacamos antes, que não basta apenas ler decifrando o código escrito, é importante 

analisar, interpretar, conhecer para agregar valor à atividade ou à necessidade que se tem. Na 

seleção de determinado livro, revista, jornal ou qualquer outro gênero textual, deve existir 

uma intenção para justificar a escolha. É fundamental a interação dos elementos textuais com 

os conhecimentos do leitor, visto que quanto maior for a concordância entre eles, maior a 

probabilidade de êxito na leitura. 

Para tanto, deve-se observar também a dinâmica, a metodologia utilizada pelo 

professor no processo de mediação das práticas de leitura e escrita, já que cabe a ele promover 

na sala de aula um espaço interativo, participativo, além de tentar possibilitar aos estudantes a 

ampliação de olhares sobre o texto e sobre o mundo no qual se insere. 

Isso evidencia a necessidade de planejamento de leitura para o estabelecimento e a 

implementação de qualquer ação votada para a ampliação do universo cultural dos indivíduos, 

promovendo a educação para a sua formação e para o seu crescimento contemplando o 
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domínio da leitura e da escrita, a fim de orientar, estimular o pensar, o refletir, o participar e o 

agir destes sujeitos, como reclama a condição de “sujeito letrado”. 

Destacamos a importância da adoção do gênero memória na EJA, porque propicia ao 

educando a oportunidade de reviver e questionar coisas vividas ao longo do tempo, além de 

poder conhecer as mais variadas formas de expressão do pensamento através da oralidade. 

Além disso, possibilita ao estudante, a partir do registro da sua história de vida, o suporte para 

o desenvolvimento da habilidade da escrita de textos de natureza diversa. 

O que aqui constatamos é que as memórias relembradas vêm carregadas tanto da 

marca da história pessoal de cada indivíduo como também trazem em seu bojo as marcas dos 

contextos socioculturais por ele vivenciado, isto porque as histórias são singulares e possuem 

particularidades que determinam sua própria identidade. Por tudo isso, a narrativa é 

considerada única e deve ser tratada como tal no momento da produção textual, quer seja oral 

ou escrita. 

É preciso, ainda mais, assumir que as práticas de leitura e escrita promovidas no 

contexto do Curso Técnico Integrado de Nível Médio em Qualificação em Operação de 

Microcomputadores, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos do IFPB - Campus de 

Cajazeiras possibilitem o acesso e a adoção das informações veiculadas pelos múltiplos 

materiais de linguagem necessários ao processo ensino-aprendizagem, vinculando-as aos 

contextos e experiências do leitor. 

Continuar insistindo no objetivo maior da educação, o de conscientizar para a 

relevância do saber para a formação de uma sociedade consciente, independentemente da 

idade dos sujeitos, é tarefa de todos que defendem e acreditam na concretização do discurso 

da inclusão social, da realização de melhores perspectivas, da busca de melhor qualidade de 

vida pelo ensino regular, pela Educação de Jovens e Adultos, ou pelo ensino 

profissionalizante, é tarefa, pois, de todos nós. 
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ANEXO 1  

 

 ROTEIRO DE ENTREVISTA   

                   

DADOS PESSOAIS: 

Nome:_________________________________________________________ 

Profissão:________________________ Idade:_________________________ 

Cidade:__________________________ Bairro:________________________ 

Trabalha:   SIM (  )        NÃO  (   ) 

1. Para você, o que é leitura?  

2. De que modo a leitura pode ser importante na vida de uma pessoa?  

3. Como foi o seu primeiro contato com a leitura e a escrita?   

4. Onde? Quando? Como era? Você lembra que tipo de material estava disponível 

nesse primeiro contato 

5.Você gosta de ler? O quê? Por quê?  

6. Você se considera leitor(a)? Como se definiria como leitor(a)?  

7. Você lê com freqüência? O que levou você praticar ou não a leitura?   

8. Qual(is) o(s) material(is) de leitura que você gosta de ler?   

9. Você tem o hábito de escrever?  

            10. Sobre o que você gosta de escrever? Por quê?  

 11. Qual o nível de escolaridade de seus pais?  

12. Seus pais ou alguém de sua convivência diária são∕eram leitores?  

13. Alguém incentivou você a ler? Quem?  

            14. O que fez você procurar a EJA?  

15. Como têm sido desenvolvidas a leitura e escrita no atual curso que freqüenta?  

16. Nos últimos anos, você acha que mudou a forma do professor trabalhar a leitura e 

a escrita em sala de aula? Por quê?  
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ANEXO II 

 

 

AS NARRATIVAS DE VIDA E LEITURA DOS COLABORADORES DA PESQUISA 

 

 
1 Memorial de Esmeralda 

 

 
“Primeiro tinha que ir pra roça” 

 

 
“Sou filha de agricultores, logo teria que ir pra roça e depois ir a escola. 
Chegava da roça muito cansada, e mesmo assim eu continuava, pois tinha 
uma vontade de aprender! Comecei a estudar aos 7 anos de idade, com 
muita vontade de aprender. Em um sítio em 1983 era algo muito difícil por 
conta da falta de material, a não ser por um lápis grafite um caderno e uma 
cartilha. Somos oito irmãos, e naquela época pela dificuldade em conseguir 
trabalhar na roça e estudar fez com que a maioria abandonasse o que 
achavam momento de menor importância. Quando eu tinha nove anos, já 
sabia ler e escrever, isso era uma admiração para os professores, que me 
achavam muito inteligente e apesar das dificuldades, viam resultados 
excelentes. Meus pais eram analfabetos, por isso não tinha ninguém da 
minha casa que fosse leitores ou me incentivasse para estudar e ler.  
Tivemos que mudar de sítio e nesse não tinha escola, tendo assim que se 
deslocar de caminhão para um outro onde tinha. Aos treze anos, mesmo 
com tanta dificuldade conclui a quarta série. E mais uma vez tivemos que 
mudar de sítio e nessa escola só tinha escola para alunos até a quarta série, 
o que não era o meu caso, a solução era estudar na cidade onde mais uma 
vez o transporte usado era um caminhão, foi onde realizei o meu sonho de 
usar fardamento pela primeira vez, até então só admirava os que tinham 
esse privilégio. Quando cursava a sexta série, acabei conhecendo uma 
pessoa, parei de estudar, casei-me aos dezesseis anos, logo em seguida 
engravidei e tive meu primeiro filho. Eu sempre tinha em mente, concluir 
meus estudos. Um dos meus planos seria quando meu filho tivesse 
grandinho, eu voltaria a estudar, mas não foi bem assim, engravidei 
novamente, dessa vez de gêmeos, e mais uma vez meu sonho foi adiado. 
Passei a dedicar todo o meu tempo, corpo e alma aos três filhos, que 
futuramente foram os maiores incentivadores para a leitura e voltar a 
estudar e procurar a Educação de Jovens e Adultos para terminar meus 

estudos. Em 2004, quando os meus filhos tinham entre 9 e 10 anos, vi que o 
momento de retomar um sonho inacabado chegava, matriculei-me no EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) para terminar o ensino fundamental no ano 
de 2005, terminei foi uma grande vitória, foi uma bênção por que fazia um 
tempinho distante dos livros. Eu gosto de escrever por que aquilo que é 
escrito nunca é esquecido. Gosto de escrever sobre os meus sentimentos por 



 87 

gostar de me expressar é bom para ter um bom desempenho na escrita e 
estar se atualizando e praticando. Gosto de ler também, a leitura para mim é 
conhecer cada vez mais e aprender com exemplos dados nos livros no dia-a-
dia. A leitura é importante na vida de uma pessoa de modo em que estimula 

nossa curiosidade de aprender cada vez mais. Eu me considero leitora sou 
uma pessoa que pratica a leitura através da curiosidade. Por que ser leitora 
é preciso ler pelo menos um livro por mês sempre com vontade de aprender, 
o que mais leio é a Bíblia e também os livros de Augusto Cury por que são 
livros de auto-estima. Tenho muita facilidade de me concentrar por que em 
algum momento me sinto como um personagem, mas novamente tive que 
parar mais uma vez pelo machismo de meu marido, pois ele não aceitava 
que eu fosse estudar em uma escola. No ano de 2007, surgiu no CEFET-PB 
(Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba), hoje o IFPB- Campus 
de Cajazeiras, um programa chamado PROEJA (Programa Educacional de 
Jovens e Adultos). Eu não poderia deixar escapar essa oportunidade de 
concluir meu ensino médio em uma ótima escola. Os meus filhos me 
incentivaram muito, e eu depois de muita insistência consegui convencer 
meu marido. Não foi fácil, desde o acesso, já que eu estudava a noite e o 
percurso era muito perigoso e eu não tinha o apoio do meu marido e as 
disciplinas vistas, pois nos últimos anos os professores tem mudado a forma 
de trabalhar as disciplinas inclusive a leitura por que estão dando mais 
oportunidades aos alunos de irem até o quadro. De fazer leituras etc. Já 
terminei o curso e no momento não freqüento nenhum curso, graças a Deus, 
a minha insistência e ao incentivo de meus filhos de pessoas maravilhosas 

que tive o prazer de conhecer, dei mais um passo tão importante na minha 
vida e pretendo continuar essa caminhada, apesar das pedras encontradas 
no caminho. A sugestão que eu dou é que as escolas deveriam oferecer mini-
cursos de leitura e escrita além das aulas.” 
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2 Memorial de Jade 
 

 
“Apanhei muito para ficar na escola.” 

 
 
Minha mãe era analfabeta e meu pai fez até o quarto ano. Minha mãe ia me 
deixar todo dia na escola debaixo de peia, eu chorava o tempo todo. Eu 
apanhava todo dia de casa até chegar na escola, mas eu tinha que ir pra 
escola.Um dia ela teve tanta raiva de mim que quando ela me deixou na 
escola ela se perdeu no caminho de volta pra casa, eu cheguei em casa 
depois da aula ela ainda não tinha chegado, depois encontraram ela longe de 
casa perto do Campestre. No 3º ano ela disse: “agora você estuda se você 
quiser, eu não mando mais”. Eu nunca gostei de estudar, meus irmãos todos 
estudaram, se formaram. Todos tem um emprego bom, e eu por nunca 
querer saber de estudar me casei cedo, tive que trabalhar de auxiliar de 
serviços gerais, meu marido é analfabeto, mas é muito inteligente, ele sabe 
contar, conhece os números  e sabe escrever só o nome dele, na hora que ele 
vai juntar as letras para formar a palavra não sabe ler. Agora depois que me 
casei é que eu senti a necessidade e a falta que o estudo estava me fazendo e 
resolvi voltar a estudar a todo custo. Não tenho muito lembrança ao certo de 
meu primeiro contato com leitura e escrita, mas foi na Escola Monte 
Carmelo, em 1979 e lembro que eu levei um lápis, um caderno pontilhado 
para cobrir as letras, massa de modelar, giz de cera, lápis de pintar. Eu 

lembro que a professora contava historinhas dos três porquinhos, Rapunzel, 
mas a que eu mais gostava era a de Chapeuzinho Vermelho, depois eu 
contava tanto que abusava. Todo dia tinha a página do livro pra fazer a 
leitura, um texto era lido pela sala toda, só repetindo os parágrafos, mas 
quando chegava minha vez de ler, eu sempre dizia alguma coisa, mas não 
lia. Eu acho que foi bom porque quando a gente tá aprendendo a ler e 
escrever você descobre muitas coisas. Hoje às vezes eu gosto de ler alguma 
coisa quando tenho tempo quando eu estou muito deprimida eu gosto de ler 
os livros de padre Marcelo, Fábio de Melo e gibi porque tem muitas coisas 
interessantes, porque a leitura é uma forma de se manter bem informado 
das coisas, reflexiva e é uma forma de você saber ter contato com as pessoas 
pra não falar palavras errada e para contribuir com seu crescimento pessoal 
através de ampliação dos horizontes, não é só lê tem que realmente saber 
interpretar aquilo que você tá lendo. Eu não me considero uma leitora 
porque uma pessoa leitora é aquela que lê com regularidade é um habito que 
tem que ser praticado, precisa também de concentração, eu não tenho essa 
concentração com a vida corrida de dona de casa e do trabalho. Eu não 
costumo escrever, mas quando dá gosto de escrever mensagens. Apesar de 
tudo isso tinha muita vontade de terminar meus estudos foi então que me 
matriculei no PROEJA do IFPB- Campus de Cajazeiras, apesar das 
dificuldades terminei o ensino médio e parei de estudar. Eu acho que as 
escolas deveriam passar mais leitura para que nós Tomássemos gosto. 
Leituras agradáveis e que nos estimulassem. 
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3 Memorial de Berilo 
 

 
“Minha mãe era professora e meu pai analfabeto” 

 
Minha mãe era professora e meu pai era analfabeto por opinião dele né, mãe 
matriculou ele na escola, ele começou, mas desistiu, trabalhava como 
auxiliar de serviços gerais. Minha mãe sempre me incentivou a estudar, a ler 
e ainda hoje me incentiva, ela disse que é muito importante o estudo pra 
vida, mas meu pai nunca ligou pra esse negócio de estudar. Minha mãe 
sempre mandava meu pai estudar. Minha primeira escola foi no Rotary em 
1990, era uma escola pequena, boa. Eu fui alfabetizado com a Carta de ABC, 
mãe disse. A primeira vez que eu tive que ler achei importante por que é 
uma coisa nova que você está aprendendo e vai se aprimorando devagar. Na 
escola, a professora passava um texto do livro pra casa e no outro dia a 
gente lia um pedaço, todos liam o mesmo texto, ela também contava história 
pra a gente, eu lembro bem da história da raposa e da galinha e em casa 
minha mãe passava pra a gente fazer cópia da cartilha, mas isso foi no 
primário. As vezes eu gosto de ler jornal, revista gibi, por que o jornal  é bom 
ficar bem informado e o gibi é diversão. Ler é muito importante, é renovação, 
abre as portas pro um bom trabalho, num curso que você faz é importante 
também. Eu admirava muito o marido de minha prima, ele era maçom e só 
vive lendo livros de filosofia. A leitura influencia muito, no meu caso no 
curso que tô fazendo se eu não tivesse leitura dificultava muito, por que eu 

trabalho com máquina que tem movimentar certos registros que se você não 
tiver leitura fica difícil. Eu não leio com freqüência, eu acho que uma pessoa 
que ler é que estar sempre com alguma leitura na mão. Eu estou sempre 
lendo por que ainda to estudando, então tenho que estudar os conteúdos, 
tem uma prova, aí tem que estudar, se você não lê, não adquire 
conhecimento, eu sempre digo pra meus irmãos: - estude, leia muito que 
você melhora a caligrafia e o português, melhora a letra, a ortografia, a 
pontuação, praticar muito a escrita e fazer cópia, tem que escrever muito 
melhora o desempenho da letra. O material que eu leio por prazer é a Bíblia, 
agora se eu tiver lendo e tiver algum barulho, por perto, a televisão, eu não 
me concentro, tem que ser num canto só. Eu gosto de escrever só quando eu 
vejo um conteúdo que me interessa. Eu procurei a Educação de Jovens e 
Adultos porque eu tava com o estudo atrasado, eu tava com três anos 
afastado da escola, soube que ia haver o curso, procurei e me matriculei. 
Terminei o curso e muitas portas se abriram. Fiquei esses anos fora da 
escola porque, dois anos eu estudava e desistia e outros por ignorância 
própria e outra, não queria estudar, mas aí de tanto minha mãe cobrar e dar 
conselhos o caba tem que acatar o que é bom. O atual curso que estudo é 
um curso de radiologia, e aí você tem que ler muito, os professores querem 
os trabalhos manuscrito não querem nada digitado, tem que saber mesmo, é 
puxado. Dos anos que eu comecei a estudar pra cá as coisas mudaram 
muito os professores melhoraram a maneira de ensinar, adotam mais livros, 
apostila, antes era mais escrever no quadro e a gente atrasava muito porque 
ia copiar os conteúdos. O que eu gostaria de dizer é pra que nunca desista 
de estudar, sempre procure se aprofundar. 
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4 Memorial de Rubi 
 

 
“Tudo acontecia em ritmo de festa [...] e contos de fadas” 

 
 
Meu primeiro contato com a leitura foi numa pré-escola, a data não me 
recordo, mas sei que eu era bem pequena. Tudo acontecia em ritmo de festa, 
era numa colônia de férias, os materiais utilizados eram do tipo 
brincadeiras, e muitas historias de contos de fada. Eu lembro que fui 
alfabetizada com uma cartilha de ABC. Eu tive uma deficiência muito grande 
na leitura durante todo o meu primário, eu acho que era a turma toda, a 
gente não tinha um acompanhamento de leitura, é tanto que eu só vim 
aprender a ler mesmo, na quinta série, também eu era muito tímida, calada, 
talvez isso tenha influenciado no desenvolvimento com a leitura. Apesar 
disso, durante a minha infância eu era louca por revista em quadrinho, do 
tipo herói, conto de fada. Eu lembro como se fosse hoje do meu primeiro 
livro que li,era dos três porquinhos, lembro até da ilustração que tinha no 
livro, poucas palavras e muita gravura. Em casa ninguém tinha o hábito da 
leitura, a não ser minha mãe que lia a Bíblia silenciosamente só pra ela, mas 
tinha uma tia que era freira e morava na Itália e quando ela vinha sempre 
trazia daquelas Bíblias infantis e ela gostava de ler trechos dos salmos pra 
gente. Em compensação, quando eu fazia o 1º ano do Ensino Médio, eu tive 
uma professora que valeu por todos os anos, ela me fez aprender a gostar a 

ler, pela forma com que ela trabalhava a leitura, a turma ficava esperando só 
para assistir sua aula. Eu gosto de ler, não tanto quanto deveria. Hoje o que 
leio mais é no que diz respeito a minha área profissional, mas gosto de ler 
também atualidade, moda, fofocas, curiosidades, gosto desse tipo de leitura 
porque é leve, prática e de fácil compreensão, sem falar que é uma ótima 
distração e uma excelente aquisição de informação. A leitura é importante 
na vida de uma pessoa de uma maneira geral, tanto como aprimoramento 
cultural e profissional, como forma de distração e informação... Eu não me 
considero leitora, minha forma de leitura é muito reduzida, pois não leio com 
freqüência, nunca cultivei o hábito nem de escrever e nem de ler, e para ter 
um bom desempenho na escrita tem que ter muita leitura, também não 
consigo me concentrar acho que falta de hábito de ler. É muito importante 
praticar a leitura porque quando uma pessoa prática leitura creio que é pela 
forma de expressar, pelas informações e opiniões contidas. Meus pais 
tinham apenas o ensino médio incompleto, mas não eram leitores nunca me 
incentivaram a ler nem meus pais nem ninguém da minha convivência, e 
sim vários professores me incentivaram, creio que existem vários tipos de 
profissionais, os que estimulam os alunos com novidades e formas 
inovadoras em sala de aula e outros não. Hoje o que mais leio são as revistas 
de moda e especializadas em cabelos, maquiagem, ou qualquer artigo que 
diz respeito a minha área de atuação profissional, também gosto de fofocas 
em sites. Surgiu a oportunidade de adiantar meus estudos de forma rápida e 
com excelência, então resolvi procurar a EJA no IFPB- Campus de 
Cajazeiras. Terminei o curso e no momento estou parada. 
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5 Memorial de Cristal 
 

 
  “Eu gostava de observar meus irmãos folheando e rabiscando os cadernos.” 

 
Não tenho muita lembrança ao certo dos meus primeiros contatos com a 
leitura, como e quando foi, mas eu sei que gostava de observar meus irmãos 
mais velhos estudando. Eu era muito criança, eu ficava curiosa ao ver meus 
irmãos folheando e rabiscando folhas de caderno. Eu adoro livros em geral, 
busco novos conhecimentos, e é uma forma de sintonia para todas as 
respostas que buscamos. A leitura é muito importante para trazer o 
conhecimento para tudo. O que me levou a gostar de ler era que às vezes 
quando procurava entender ou aprender algo procurava uma boa leitura, e o 
mais importante, procurava não só ler, mas entender aquilo que estava 
lendo. Eu procuro sempre prestar atenção naquilo que estou lendo, leio de 
tudo um pouco, acho que ler um pouco é sempre bom, faz com que se tenha 
um bom desempenho na escrita. No primário, minha mãe sempre me 
incentivou, para eu recuperar o tempo perdido que passei fora da sala de 
aula. Foi, então, que procurei a EJA para terminar meus estudos de maneira 
muito proveitosa e que me trouxe de volta muito conhecimento perdido 
enquanto tava fora da escola, apesar de que os métodos dos professores 
trabalharem, principalmente a leitura, não mudaram muito. Alguns 
professores são excelentes, traz não só o conhecimento, mas auto-estima, 
para continuarmos a batalhar, para recuperamos o tempo perdido longe da 

sala de aula e diziam que nunca era tarde para recomeçar.  
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6 Memorial de Pérola    
 

 
Às vezes eu gosto de escrever as mágoas da vida, as 

coisas de meus filhos e... 
 
 A primeira vez que eu fui na escola, foi com sete anos, foi quando tive 
conhecimento de tudo. Foi na escola do bairro onde eu morava. Os materiais 
que levei era um lápis e um caderno que eu lembro. Depois, eu lembro que 
fui alfabetizada com a Carta de ABC, eu tinha que aprender as famílias “ba, 
be, bi...”primeiro pra depois junta e formar as palavras, mas isso demorou, 
mas eu não tive dificuldade de aprender, era bom. Não lembro de muita 
coisa. Sei também que a professora contava histórias, cantava, mas não me 
lembro de nenhuma. A leitura para mim é o conhecimento e o 
desenvolvimento das coisas é muito importante na vida de uma pessoa 
porque através da leitura aprendemos a se comunicar bem e a orientar outra 
pessoa. Eu não me considero uma pessoa leitora porque eu não leio com 
freqüência e também tenho a maior dificuldade pra me concentrar pra ler 
alguma coisa, por que eu não sei, mas eu digo para as pessoas que é muito 
importante ler. . Eu gosto de ler anúncio, revistas, jornais e livros. Agora 
para escrever, às vezes eu gosto de escrever as mágoas da vida, gosto de 
escrever as coisas da escola, dos meus meninos e as minhas também. Eu 
digo para ter uma boa escrita é necessário ler com atenção. Meus pais 
tinham apenas o primário incompleto, mas não me incentivaram a leitura, a 

não ser uma professora. Eu casei muito cedo e deixei de estudar. Cai na real 
e pude terminar o ensino fundamental na EJA aí parei de novo por 3 anos, 
depois surgiu o PROEJA no IFPB, foi a minha oportunidade de terminar o 
ensino médio no IFPB,  conclui meu curso e realizei meu sonho,, mas já 
estou no 4º período do Técnico Subseqüente em Edificações, também no 
IFPB, tenho muita dificuldade para acompanhar, mas estou superando, 
apesar da leitura não está sendo desenvolvida como eu gostaria, apesar do 
trabalho com a leitura hoje, está bem avançado, tem mais diálogo, mas os 
professores  poderiam  desenvolver com mais dedicação . 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


