
 
 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO  
 

 

 

 

 

 

 

 

SORAYA ROCHA MELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICAS DE LEITURA: CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO DA AUTONOMIA E 

CRITICIDADE DOS ALUNOS EGRESSOS DO PROEJA /2015 - IFNMG CAMPUS 

JANUÁRIA-MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

2017 

 

 
 



 
 

 

  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO  
 

 

 

 

 

 

 

SORAYA ROCHA MELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICAS DE LEITURA: CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO DA AUTONOMIA E 

CRITICIDADE DOS ALUNOS EGRESSOS DO PROEJA /2015 - IFNMG CAMPUS 

JANUÁRIA-MG 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia como requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Educação.  

 

Linha de pesquisa: Currículo e Práticas Educacionais. 

                                                                  Orientadora: Prof.ª Dr.ª Denise Aparecida Brito Barreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA – BA 

2017 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Catalogação na fonte: Angélica Renata de Castro - CRB/6 - 2746 

Bibliotecária Documentalista 

 

M528p 

 

 

 Melo, Soraya Rocha. 

          Práticas de leitura: contribuições na formação da autonomia e criticidade dos 

alunos egressos do PROEJA/2015 - IFNMG Campus Januária / Soraya Rocha 

Melo: UESB, 2017. 

        128 f. 

        Orientadora: Drª. Denise Aparecida Brito Barreto. 

  

        Dissertação apresentada à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, como 

parte das exigências do Programa de Pós Graduação em Educação, área de 

concentração Currículo e Práticas Educacionais para obtenção do título de 

"Mestre".  

 

        Inclui referência: 112 - 123. 

 

        1. Prática de leitura - Educação de jovens e adultos. 2. Prática de leitura  - 

Docentes - PROEJA. 3. PROEJA - Curso técnico em Comércio. I. Barreto, Denise 

Aparecida Brito. II. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Programa de 

Pós Graduação em Educação. III. Título. 

                                                                    
  



 
 

SORAYA ROCHA MELO 

 
 

 

 

 

Práticas de leitura: contribuições na formação da autonomia e criticidade dos alunos 

egressos do PROEJA  2015 do IFNMG -Campus Januária 

 

 

 

 

 

 

 

                                             COMISSÃO JULGADORA 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 

           Profª. Drª Denise Aparecida Brito Barreto – Orientadora 

 

      UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB 

 

 

__________________________________________________________ 

                                        Profº. Drº. Antônio Pereira Santos  

 

                          UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB 

 

 

__________________________________________________________ 

                         Profº. Drº. Reginaldo Pereira  
 

                 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

 

 

 

Aprovado em:____/____/____ 

Local: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

                                          

                                            

 

 



 
 

                                               AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar agradeço a Deus, por iluminar meu caminho me dando a 

oportunidade de chegar até aqui. 

Agradeço aos meus pais, pelos ensinamentos e a vida que me deram. 

Agradeço à minha Professora Denise por toda paciência, disponibilidade, apoio e “sacudidas”. 

Eximia orientadora e profissional sempre me direcionando e trazendo contribuições ao diálogo 

que propusemos. Obrigada por sua compreensão. 

Agradeço às minhas filhas Lívia, Luana, Luiza minha inspiração, vontade de viver e 

lutar por um futuro melhor para nós. Sem vocês minha vida não teria sentido. Obrigada por me 

ampararem nos momentos de choro, tristeza e desesperança sem ajuda de vocês não teria 

chegado até aqui. 

Agradeço a minha Tia Cê, que no momento mais difícil dessa trajetória foi quem me 

amparou e ajudou na recuperação da minha saúde, sem ela dificilmente realizaria esse sonho. 

Agradeço a Maria da Saúde, pela disponibilidade em sempre me acompanhar nas 

viagens, em busca dos sujeitos da pesquisa para realização das entrevistas e questionários. 

Agradeço à Beth, amiga com quem dividi (e divido) as alegrias e aflições do processo 

de seleção, das disciplinas cursadas, da escrita da dissertação, ombro amigo de todas as horas. 

Agradeço as colegas Angélica, Eliane, Vera, pela companhia nas estradas me 

fortalecendo e me encorajando para que eu continuasse até aqui. 

Agradeço ao Junior, Laís, Lilian pela amizade que construímos e que acredito será para 

vida toda. 

Agradeço aos professores da UESB, com quem tive a oportunidade de conhecer, 

aprender e conviver bem de perto. Aos professores Cláudio e Nilma pela acolhida e apoio 

sempre de prontidão para nos ajudar na superação dos obstáculos. O professor Jackson que nos 

meus momentos de dúvidas nunca mediu esforços para me escutar e encorajar-me na 

continuação da minha pesquisa. A professora Sheyla, pelas colaborações na construção da 

minha dissertação, ao professor Antônio pela sensibilidade e objetividade na revisão do meu 

projeto de pesquisa.  

Aos funcionários da secretaria da pós-graduação e da biblioteca, em especial Janaina 

com sua gentileza, presteza e educação sempre pronta para ajudar. 

Aos dirigentes do IFNMG em especial a PROERD, que tudo fizeram para que esse 

sonho se tornasse realidade. 



 
 

Ao grupo de educadores e ex-discentes do IFNMG Campus Januária do curso 

PROEJA, que foram peça fundamental para que conseguisse realizar essa pesquisa, por terem, 

gentilmente, disponibilizado parte do tempo de suas vidas concedendo as entrevistas e 

respondendo aos questionários. 

A Roza, por se dispor a fazer as correções no meu trabalho de forma amigável e gentil. 

Agradeço ainda, aos professores Antônio e Reginaldo, por terem aceitado o convite 

para fazerem parte da minha banca. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Dedico este trabalho à minha mãe, que mesmo não estando mais presente entre 

nós,  me ensinou a sonhar e acreditar nos meus sonhos.  

 

                      Às minhas filhas Lívia, Luana e Luiza por serem minhas companheiras e por 

tornarem a minha vida mais colorida e alegre. 

 

             Aos meus amigos, e familiares pelo apoio e incentivo. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, 

exige permanente busca. Busca permanente que só existe 

no ato responsável de quem a faz. Ninguém tem liberdade 

para ser livre: pelo contrário, luta por ela precisamente 

porque não a tem. Ninguém liberta ninguém, ninguém se 

liberta sozinho, as pessoas se libertam em comunhão. 

Paulo Freire 



 
 

RESUMO 

 

MELO, Soraya Rocha. Práticas de leitura: contribuições na formação da autonomia e 

criticidade dos alunos egressos do PROEJA /2015 - IFNMG Campus Januária-MG.  
Vitória da Conquista, 2017. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB. (Orientadora: Denise Aparecida Brito Barreto). 
 

Considerando a leitura como uma atividade que se realiza a partir de um contexto social que 

implica muito mais do que somente decodificação, uma vez que requer um sujeito ativo, capaz 

de interpretar o texto buscando coerência entre a concepção de linguagem e de mundo, esta 

investigação do tipo ex-post facto, de caráter qualitativo, buscou compreender as práticas 

leitoras utilizadas pelos docentes que trabalharam com diferentes disciplinas no PROEJA no 

contexto do Curso Técnico em Comércio do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais -

IFNMG, Campus Januária. Foram focalizados os fatores de prazer e de qualidade na leitura, 

destacando-se a grande responsabilidade da escola na formação de futuros leitores, 

questionando se foram criadas condições capazes de construir alunos com uma consciência 

crítica em relação ao mundo e a própria leitura e escrita, assim como quais foram essas práticas 

leitoras e sua relação com a própria prática educativa docente. No processo investigativo, nos 

apoiamos em teóricos como Kleiman (2004, 1989), Bardin (2009), Solé (1998 ), Geraldi 

(1991), Koch (2008), Lajolo (2007), Freire ( 1982,1979), Foucambert (1994), entre outros que 

têm como concepção de linguagem a interacionista, onde o sujeito  é visto como construtor de 

sentidos com base na interação entre texto e leitor. Como instrumentos para realização da 

pesquisa ex-pos facto foi feita opção pela entrevista semi-estruturada e individual com os 

alunos, e questionário para os professores. A amostra incluiu seis professores regentes de aulas 

e seis alunos egressos do PROEJA de 2015, do curso Técnico em Comércio do IFNMG, 

Campus da cidade de Januária- MG. A análise de conteúdo proposta por Bardin, utilizada para 

análise dos resultados da pesquisa, permitiu considerar que os alunos gostam de ler, mas que no 

curso analisado a ênfase é dada à leitura mecânica, não sendo trabalhada pela quase totalidade 

dos professores práticas de leitura que conduzam os alunos a estágios progressivos na 

compreensão do que lêem, ou seja, não é desenvolvido um trabalho de leitura propício à 

formação do leitor crítico e autônomo. Esta conduta dos professores em relação ao ensino da 

leitura talvez esteja associada à formação inadequada dos docentes para assumir a sala de aula 

na EJA/PROEJA e os desafios que a regência nesta modalidade de ensino demanda.  
 

Palavras-chave: Práticas de leitura. Educação de Jovens e Adultos. PROEJA. Curso Técnico 

em Comércio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

MELO, Soraya Rocha. Reading practices: contributions in the formation of the autonomy 

and criticality of students graduated from PROEJA / 2015 - IFNMG Campus Januária-

MG. Vitória da Conquista, 2017. Dissertation (Master in Education). Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia - UESB. (Advisor: Denise Aparecida Brito Barreto). 

 

Considering reading as an activity that takes place from a social context that implies much 

more than just decoding, since it requires an active subject, able to interpret the text seeking 

coherence between the conception of language and world, this investigation Of the ex-post 

facto type, of a qualitative nature, sought to understand the reader practices used by the 

teachers who worked with different disciplines in PROEJA in the context of the Technical 

Course in Commerce of the Federal Institute of the North of Minas Gerais -IFNMG, Campus 

Januária. The factors of pleasure and quality of reading were emphasized, highlighting the great 

responsibility of the school in the training of future readers, questioning whether conditions 

were created capable of constructing students with a critical awareness of the world and the 

reading and writing itself, As well as what were these reading practices and their relationship 

with the educational practice itself. In the investigative process, we support theoreticians like 

Kleiman (2004, 1989), Bardin (2009), Solé (1998), Geraldi (1991), Koch (2008), Lajolo 

(2007), Freire (1982,1979), Foucambert 1994), among others that have as conception of 

language the interactionist, where the subject is seen as construct of senses based on the 

interaction between text and reader. As instruments for carrying out the ex post facto research, 

the option was made for the semi-structured and individual interview with the students, and a 

questionnaire for the teachers. The sample included six lecturers and six graduates from 

PROEJA 2015, from the Technical Course on Commerce of the IFNMG, Campus of the city of 

Januária-MG. The analysis of content proposed by Bardin, used to analyze the results of the 

research, allowed to consider that the students like to read, but that in the analyzed course the 

emphasis is given to the mechanical reading, not being worked by almost all the teachers 

reading practices that Lead students to progressive stages in the understanding of what they 

read, that is, a reading work conducive to the formation of the critical and autonomous reader is 

not developed. This behavior of teachers regarding the teaching of reading may be associated 

with the inadequate training of teachers to take over the classroom in the EJA / PROEJA and 

the challenges that the regency in this modality of teaching demands. 

 

Keywords: Reading practices. Youth and Adult Education. PROEJA. Technical Course in 

Commerce. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa está relacionada à minha vivência profissional na área de 

educação, área em que trabalho há mais de quatro anos desenvolvendo atividades como 

Supervisora Educacional no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG- reitoria 

localizada na cidade de Montes Claros – MG. Como supervisora, acompanho alunos e 

professores no processo de ensino-aprendizagem trocando experiências, na socialização de 

conhecimentos, propondo alternativas para que consigamos atingir o nosso maior objetivo que 

é o de ensinar. Para tanto desenvolvíamos reuniões pedagógicas com os docentes para 

conhecermos como vinha acontecendo o desempenho escolar dos educandos. Nessas reuniões 

era recorrente ouvir nas falas e relatos desses professores, do Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos -  PROEJA, a dificuldade dos educandos na leitura e consequentemente na 

intepretação de variados tipos de texto, e esse fato comprometia o aprendizado nas diversas 

disciplinas, impedia um avanço satisfatório, a apreensão e o conhecimento dos diversos 

conteúdos. Através dessa constatação fica claro que os docentes reconhecem que a leitura é 

primordial para que aconteça o aprendizado. Além disso, os cursos do PROEJA têm sofrido 

ao longo da sua implementação um esvaziamento de políticas voltadas para o seu 

fortalecimento. Consideramos que escrever sobre esse programa é uma forma de lhe oferecer 

visibilidade e demonstrar a sua importância para os jovens e adultos que por motivos diversos 

abandonaram a escola na idade regular.   

O PROEJA é um programa preocupado com a formação profissional e humana do 

sujeito e a sua inclusão social de forma integral, responsável, crítica, e a leitura é uma 

ferramenta indispensável para que o educando consiga ingressar no mundo do trabalho, 

construindo uma visão crítica e consciente do ser social. Para tanto, o ato de ler deve ser uma 

constante na sala de aula, pois só se aprende ler lendo. 

Além de dificuldades de leitura detectadas nos discentes do PROEJA, encontramos 

essa situação também nos alunos da educação regular, dos anos iniciais do ensino 

fundamental à universidade, e que acabam por incidir nos índices de avaliação do ensino no 

Brasil. Essa comprovação pode ser aferida nos resultados do Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM, Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, dentre outros, apesar das 

críticas a respeito dessas avaliações, quanto à sua eficiência, pois são avaliações padronizadas 

que não levam em conta as especificidades de cada região e escolas, desconsiderando a sua 

realidade histórica e social. Mesmo assim, não podemos ignorar que esse resultado é uma 
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leitura “da realidade escolar do Brasil”. Portanto, o que se pretende é chamar a atenção de 

quão importante é a leitura na EJA, pois o educando, ao fazer seu uso de forma crítica terá a 

oportunidade de entender melhor o mundo, a vida, o contexto social, político e econômico.  

O domínio e o entendimento da leitura enquanto prática social capacitará o sujeito a se 

inserir de forma competente em uma sociedade cada vez mais grafocêntrica. Antes mesmo de 

o sujeito entrar na escola ele já tem contato com a leitura no seu cotidiano, através de rótulos, 

faixas, cartazes etc. Ler essas múltiplas linguagens é algo necessário para o homem do mundo 

atual, para tanto, é indispensável compreender em que consiste o ato de ler, pois o processo de 

leitura só tem sentido quando o pensamento e a linguagem atuam em consonância com o 

leitor na busca de significado para o texto. 

Assim, a leitura nos é apresentada numa concepção interativa, onde o leitor/aprendiz 

dialoga com o texto/autor a partir dos seus conhecimentos de mundo, dos conhecimentos 

sobre o texto e das finalidades às quais faz a leitura. É importante entender que a leitura 

permeia todo o processo do ensino e aprendizagem e que o seu domínio é fundamental na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), pois ela irá possibilitar a melhor compreensão do 

mundo, da vida, da sociedade, da economia, da política, portanto, de tudo que faz parte de seu 

universo.  

Por tal importância da leitura, não cabe somente ao professor de Português a 

responsabilidade de desenvolver essa prática. Todo educador é um agente de letramento, 

sendo importante a sua familiarização com metodologias voltadas para estratégias 

facilitadoras da compreensão leitora, para que os alunos construam habilidades de leitura 

como ferramenta de apreensão do conhecimento. Desse modo, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN (1998, p.7) chamam atenção ao afirmarem que a escola “deve organizar-se 

em torno de uma política de formação de leitores. Todo professor, não apenas o de Língua 

Portuguesa, é também professor de leitura”.   

O ato de ler traz consigo uma intencionalidade que se bem trabalhado tem o poder de 

instigar no aluno seu senso crítico, sua inquietação e questionamentos. Para atingir esta 

competência leitora, os educadores devem se apropriar, em suas práticas de leitura de uma 

atitude sociointeracionista, pois a aprendizagem se dá a partir do diálogo do educando com 

contextos históricos, sociais e culturais, entendendo que a leitura vai além da decodificação do 

código (linguístico ou não), utilizando saberes e habilidades diversificadas.  

Os variados campos da pedagogia, assim como das ciências da linguagem, entrando 

pelos princípios da pedagogia freireana, linguística textual, análise do discurso, semiótica, 

perspectiva de gêneros discursivos, dentre outras áreas afins, discutem os conceitos de sujeito, 
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de leitor, de leitura, de texto e de ideologia, trazendo aportes teórico-metodológicos para 

professores que atuam nos espaços escolares. É preciso que educadores, gestores e demais 

segmentos da educação se sensibilizem sobre o quanto é importante discutirmos sobre a 

leitura, e proponham ações visando desenvolver nos educandos atitudes leitoras e o prazer em 

ler.  

Quando analisamos resultados de pesquisa em que o objeto de estudo é a leitura, como 

na dissertação de mestrado de Barreto (2001, p.19), e nas falas de professores de Português e 

alunos de uma escola pública, identificamos “práticas que ignoram as concepções da leitura, 

seu caráter dialógico, discursivo e ideológico”. É importante entender que quando o professor 

orienta o seu trabalho por estas concepções de linguagem de interação comunicativa, ele 

oportuniza ao indivíduo a utilização de sua autonomia, que é a liberdade de pensamento, de 

orientação naquilo em que acredita, fazendo e refazendo história, entendendo-se como um ser 

histórico e sempre em construção. E, ao se apropriar da leitura e da linguagem de forma 

interativa, o homem torna-se um ser mais livre e emancipado, capaz de ler e entender os 

diferentes discursos. Nesse sentido, Saviani (1986, p. 55) afirma que o “dominado não se 

liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam”. 

E para garantir a todos os sujeitos o domínio das letras e palavras utilizadas pelos 

dominadores, ao trabalhar a leitura o docente deve ter claro qual concepção de leitura e de 

leitor se faz presente na sua prática pedagógica – se a Estruturalista ou a Interacionista. A 

abordagem Estruturalista é um processo de decodificação, formalista, que analisa a estrutura 

linguística; a Interacionista acredita na leitura como um processo de interação entre leitor e 

leitura. Sobre a leitura como processo interativo, Kleiman (1989, p.27) “afirma que, a leitura é 

considerada um processo interativo, no sentido de que os diversos conhecimentos de leitor 

interagem a todo momento com o que vem da página para chegar à compreensão.”  

Esta pesquisa busca compreender as práticas leitoras utilizadas pelos docentes que 

trabalharam com diferentes disciplinas no PROEJA no contexto do Curso de Comércio do 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais -IFNMG, Campus Januária e quais as 

contribuições dessas práticas na construção de uma consciência critica em relação ao mundo e 

a própria leitura e escrita dos alunos egressos. 

Para atingir estes objetivos, fez-se necessário refletir acerca de alguns 

questionamentos que motivaram o desafio da construção deste trabalho: O que são práticas 

leitoras no contexto do curso de comércio do PROEJA-IFNMG? Tais práticas foram capazes 

de construir uma consciência crítica em relação ao mundo e a própria leitura e escrita? Se 

foram, como foram criadas tais condições, ou seja, quais são essas práticas leitoras e a sua 
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relação com a própria prática educativa docente? Indagações que sempre estiveram presentes 

em minhas inquietações quando relacionadas ao desenvolvimento da leitura no contexto 

escolar, e me acompanharam enquanto supervisora educacional, quando, em conversa com os 

docentes do PROEJA, eles sempre relatavam as dificuldades dos educandos em ler e 

interpretar variados gêneros textuais, enquanto alguns deles mostravam-se desacreditados na 

possibilidade de contribuírem com a formação de leitores na educação de Jovens e Adultos.  

Portanto, a partir da pesquisa das práticas de leitura e as suas contribuições na 

formação da autonomia e criticidade dos alunos egressos do PROEJA, no ano 2015, do 

IFNMG, Campus Januária, considerando a importância do trabalho docente no sentido de 

desenvolver no aluno a habilidade leitora, e sempre em construção, nos apoiamos em teóricos 

como Kleiman (2011, 1989), Solé (1998), Geraldi (1991), Koch (2008), Lajolo (2007), Freire 

(1982, 1979), Foucambert (1994), Bardin (2009) entre outros. Estes autores têm como 

concepção de linguagem a interacionista, onde o sujeito é visto como construtor de sentidos 

com base na interação entre texto e leitor. 

Verticalizamos o objeto deste estudo no currículo do curso de Comércio do 

PROEJA/IFNMG. Quanto aos objetivos específicos assim podemos destacá-los: Descrever a 

concepção e a trajetória do PROEJA, reconhecendo-a como uma política pública de inclusão 

social; analisar as práticas teórico-metodológicas utilizadas pelos docentes nos processos de 

ensino de leitura e verificar a importância da formação do professor como agente leitor do 

PROEJA.  

No processo investigativo foi utilizado além de levantamento bibliográfico, análise 

documental e pesquisa ex-post-facto de caráter qualitativo. Na pesquisa ex-post-facto foi feita 

opção pela entrevista semi-estruturada e individual com os alunos, e questionário para os 

professores do curso de Comércio PROEJA/IFNMG – Campus Januária. A análise e a 

interpretação das informações se deram por meio de uma leitura reflexiva dos documentos, da 

leitura criteriosa e meticulosa das respostas dos questionários e transcrições das entrevistas. 

As informações obtidas na análise documental foram cruzadas com as obtidas por meio das 

entrevistas semi-estruturadas e utilizadas na elaboração do relatório final da pesquisa. Para 

manter o anonimato dos participantes, os discentes e docentes foram identificados por códigos 

como A1, A2, A3, A4, A5, A6 (Discentes) e P1, P2, P3, P4, P5, P6 (Docentes).  

O trabalho apresentado está organizado em cinco capítulos, conforme o exposto a 

seguir: O primeiro capítulo discute sobre a concepção de leitura como prática social e a 

importância do domínio da língua e da linguagem, reconhecendo a importância da valorização 

das variedades linguísticas de nosso país.  O segundo capítulo tem como objetivo discutir a 
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leitura e a sua influência no desenvolvimento do educando, a trajetória e relevância do 

PROEJA como política de inclusão social. No terceiro capítulo chamamos a atenção para a 

formação do professor como agente leitor, destacando a importância de uma preparação 

específica para o docente que irá desenvolver suas atividades com alunos do PROEJA. Neste 

momento discutiremos sobre as contribuições teórico-metodológicas que devem ser utilizadas 

na prática pedagógica com jovens e adultos. Por fim, no quarto capítulo analisaremos, por 

meio das entrevistas, questionários e estudos bibliográficos como as práticas leitoras 

realizadas por professores do PROEJA contribuíram com a formação da autonomia e 

criticidade dos alunos egressos no ano de 2015, do curso Técnico em Comércio no IFNMG 

Campus Januária.  
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1 A LEITURA COMO PRÁTICA SOCIAL  

    

Para adentrarmos no tema proposto por esta pesquisa, ou seja, as práticas de leitura e 

as suas contribuições na formação da autonomia e criticidade dos alunos egressos do 

Programa de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, faz-se necessário uma abordagem 

sobre o domínio da língua e da linguagem como condição para a participação social. Sendo 

assim, discutiremos a leitura como instrumento de socialização e sociabilidade, pois, sem ela 

a produção da cultura se comprometerá. Diferenciamos as categorias do estudo, como: língua 

e linguagem, participação social e linguagem, concepções de linguagem, norma culta e 

popular da linguagem, linguagem e escola, leitura e escrita, o “gosto” pela leitura, leitura e 

criticidade, e outros. 

 

1.1 O domínio da língua e da linguagem: condição de inserção e participação na vida 

social  

 

A língua e a linguagem constituem-se em poderosos instrumentos de comunicação. A 

linguagem é a capacidade que o indivíduo tem em criar, expandir e entender a língua e demais 

manifestações como a pintura, a música e a dança.  

Na visão de Del Ré (2006), Brandão e Macheletti (1997, p.22), a linguagem é a 

faculdade que o homem possui de poder comunicar seus pensamentos. São várias as formas 

de linguagem que o homem pode utilizar como a corporal, visual, musical, assim como da 

língua falada e escrita.  

 

O uso de qualquer forma de linguagem está diretamente relacionado aos fenômenos 

sociais já que a maneira como as pessoas falam, escrevem, ouvem, lêem e 

interpretam a realidade é socialmente determinada. A linguagem, entretanto, não é 

apenas um instrumento para representar eventos em particular mas é, também, a 

habilidade de interpretar e interagir com esses eventos (WALESKO, 2006, p.20). 

 

Quanto à língua ela se apresenta na sociedade como a possibilidade de comunicação e 

todos que fazem parte de um grupo social desenvolvem sistemas com esse fim. A linguagem 

pode ser expressada por meio da língua, sendo uma capacidade utilizada pelo ser humano para 

manifestar desejos, opiniões, trocas de informações e conhecer diferentes culturas enquanto as 

línguas podem revelar-se de forma oral ou gestual, como a língua brasileira de sinais. Neste 

sentido, o domínio da linguagem e da língua é primordial para oferecer condições e 

possibilidades de participação social ao indivíduo.  
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Para Koch (2002, p.7), existem três concepções de linguagem que vêm permeando a 

história dos estudos linguísticos: A primeira concepção, “representação do pensamento, 

corresponde à de sujeito psicológico, individual, dono de sua vontade e suas ações”. Nessa 

concepção de língua o sujeito é visto apenas como receptor, aquele que recebe a mensagem. 

Sendo o autor o único responsável pelo sentido do texto, ao interlocutor basta “captar” a ideia 

conforme foi descrita pelo autor. O texto assim, é visto como um produto que é carregado da 

lógica do pensamento do autor.  

Na segunda concepção, “chamada de assujeitamento, o foco passa a ser o texto, o 

indivíduo não é dono de seu discurso e de sua vontade: sua consciência, quando existe, é 

produzida de fora e ele não sabe o que faz, o que diz” (KOCH, 2002, p. 7). Nesse sentido, a 

língua é vista como um instrumento de comunicação, um código, sendo o indivíduo apenas 

um repetidor. 

A terceira concepção, de acordo com Koch (2002, p. 9) é a interacional e nessa 

concepção ela destaca que “os sujeitos são vistos como atores/construtores dialógicos, 

conhecendo-se como seres sociais ativos que reproduzem o social na medida em que 

participam ativamente da definição da situação na qual se acham engajados”. Sendo assim, 

essa concepção ressalta a linguagem como algo vivo, em construção e transformação 

constante.  A língua, sujeito e texto se complementam, uma dá forma à outra, trocando entre 

si ações, pensamentos e desejos, e o leitor em interação com o texto produz sentido 

interpretando o que está implícito, fazendo inferências e contextualizando o que lê. 

Destarte, a leitura é vista como uma atividade que se realiza a partir de um contexto 

social que implica muito mais do que somente decodificação, uma vez que requer um sujeito 

ativo, capaz de interpretar o texto buscando coerência entre concepção de linguagem e de 

mundo. Para Geraldi (1991, p. 12) no processo de leitura “a língua, o sujeito e o texto deixam 

de ser entendidos como uma simples representação mental ou decodificação de uma 

mensagem e passam a ser entendidos como atividade interativa complexa de produção de 

sentidos”. Ainda nessa perspectiva  

                           

 Linguagem é o local das relações sociais em que os falantes atuam como sujeitos. 

[...] a utilização da linguagem acontece num processo de interlocução e interação 

num movimento contínuo de ações e reações que possibilita ao sujeito imprimir a 

expressão de sua identidade, da sua cultura. Aprender a língua significa apreender 

pragmaticamente seus significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as 

pessoas entendem e interpretam a realidade e a si mesmas. (PERFEITO, 2006, p.20) 

 

Ao fazer uso da linguagem o sujeito realiza uma atividade discursiva, sendo uma 

expressão oral ou escrita, traduzindo em texto, organizando-se em uma unidade significativa 
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global e com o objetivo de comunicar algo a alguém, num contexto histórico e em 

circunstâncias de interlocução. O lugar do interlocutor se dá através das expressões e palavras 

utilizadas que só serão compreendidas a partir de uma realidade concreta na qual o sujeito se 

encontra. Isso significa que para “a interação acontecer, é preciso que o discurso se constitua a 

partir de objetivos e motivações do locutor, que leva em conta os conhecimentos, princípios e 

crenças do interlocutor, como também a posição social e hierárquica de que fazem parte” 

(GERALDI, 1996, p. 20). 

A leitura oferece grande contribuição para aquisição e aperfeiçoamento da linguagem, 

sendo um instrumento de libertação ou opressão. Segundo Koch (2008, p.16), “o domínio da 

leitura traz em si, ao mesmo tempo, um objeto de desejo e instrumento de dominação, que 

resulta de uma luta por parte daqueles dela excluídos”.  Ela acontece a partir da linguagem 

que é traduzida por diferentes dialetos e culturas onde não há línguas e variedade linguísticas 

superiores, pois, nenhuma forma de expressão é em si de menor valor, mas tão somente 

diferente e indistintamente as línguas e os diversos dialetos proporcionam aos seus 

interlocutores a possibilidade de se expressar; assim, nenhuma língua ou variedade dialetal 

implica em déficit cognitivo.  

Com o passar do tempo a língua vai se transformando, sofrendo variações. O que era 

considerado normativo para a variedade padrão de uma época pode perfeitamente ser 

considerado ultrapassado em virtude de formas mais usadas. Além disso, não existe 

comunidade linguística alguma em que todos falem do mesmo modo porque a variação 

caracteriza as diferenças sociais como origem geográfica, e circunstâncias da comunicação. 

Mas essas diferenças não podem ser motivo de preconceito linguístico, pois o reconhecimento 

da existência de várias normas linguísticas é primordial para que se valorizem as diversas 

camadas sociais nas suas diferenças. 

 

Como, em geral, a variedade-padrão é imposta como referencial exclusivo para 

todas as circunstâncias de interação, negligenciam-se as experiências culturais 

vivenciadas, especialmente pelo jovem provindo de camadas marginalizadas. De um 

ângulo estritamente linguístico, cria-se uma espécie de conflito entre a língua de fato 

ensinada na escola, como referencial exclusivo, a variedade-padrão ou normativa, 

e o dialeto social que o aprendiz domina, de acordo com sua origem sociocultural. 

(CAMACHO,2011,p.47) 

 

Cabe à escola respeitar as diferentes alternativas de comunicação e do uso da 

linguagem, reconhecendo que a variedade linguística utilizada pelos grupos socialmente 

excluídos é “um sistema linguístico nem deficiente nem inferior a outras variedades” 

Camacho (idem), e sim uma forma diferente de se expressar. E para que o jovem e adulto 
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possa ter uma participação plena na sociedade é importante o domínio da variedade padrão, 

pois ao se encontrar em diferentes momentos comunicacionais, independente do seu contexto 

social de origem, deverá ser capaz de utilizar a linguagem de forma adequada a cada situação 

vivenciada.  

Existem vários termos utilizados pelos linguistas para conceituar as diferentes formas 

de expressão, como por exemplo, “norma culta” que traz no seu significado uma pitada de 

preconceito, considerando como padrão somente a utilização dessa norma; Bagno nos chama 

atenção afirmando que, 

 

[....] a expressão norma culta revela um longo processo de impregnação ideológica 

que tem de ser criticado e desmascarado. Para começar, quando alguém diz que uma 

determinada norma, maneira de falar e de escrever é culta, automaticamente esta 

deixando de entender que todas as demais maneiras de falar e escrever não são 

cultas – são, portanto, incultas, com todos os sentidos possíveis capazes de se 

abrigar por trás da palavra inculto, “rude”, “tosco”, “grosseiro”, “bronco”, 

“selvagem”, “incivilizado”, “cru”, “ignaro”, “ignorante” e por aí, vai, e vai 

longe[...] (BAGNO,2000, p.76). 

 

No entendimento de alguns estudiosos só se reconhece como culto àquilo que pertence 

a determinadas classes sociais, as classes sociais privilegiadas, desconhecendo que cada povo 

traz consigo uma cultura que está inserida num grupo social, com seus valores, suas crenças, 

seus hábitos, sua ideologia e outras formas de expressão. Essa ideia de superioridade vem 

carregada de uma visão preconceituosa, pois, ao utilizar o termo culto para identificar um 

determinado grupo de falantes, sinalizam que as pessoas que detém o uso da palavra, da 

leitura mais elaborada são detentoras de uma “cultura superior”. 

Com o objetivo de denominar as variedades linguísticas usadas por aqueles que não 

possuem uma trajetória escolar completa, habitantes da zona rural ou das classes populares 

menos favorecidas, dos grandes centros, é apresentada na “literatura linguística a classificação 

língua popular, norma popular, variedades populares etc. Estabelece assim uma diferença 

clara entre a norma culta e norma popular” (LUCCHESI, 2002, p.77).  

Por sua vez, devemos ressaltar a importância de estar atento quanto à utilização desses 

termos que trazem no seu interior preconceitos e rótulos. 

 

Chamar a língua usada pelos falantes plenamente escolarizados de norma culta é tão 

preconceituoso quanto usar esse rótulo para designar aquele ideal de língua abstrato, 

inspirado na literatura do passado e nas prescrições da gramática normativa. Do 

mesmo modo, separar a realidade linguística em norma culta e norma popular, 

mesmo tentando conferir a esses termos uma tenacidade objetiva, científica, revela 

uma escolha que pode ser facilmente acusada de preconceito social (BAGNO, 2000, 

p.78). 
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A terminologia norma culta refere-se à utilização de uma gramática prescritiva 

referendada no reconhecimento da variação linguística como eixo das práticas pedagógicas, 

preocupadas com regras gramaticais impostas pela classe dominante e em nada contribui no 

sentido de ofertar condições de letramento aos educandos. Ao trabalhar as regras gramaticais, 

os pronomes, a sintaxe desvinculada do contexto, a classe trabalhadora se afasta da escola por 

não compreendê-las e se direcionam em sentido contrário às suas aspirações. Para que esses 

educandos se “sintam cada vez mais integrados a escola e a sociedade é necessário que se 

desenvolva mais e melhor as habilidades de leitura e produção de textos para que possam se 

inserir plenamente na cultura letrada.” (SOARES, 1999, p.68). 

A função da escola é ensinar a variedade padrão dentro de um contexto social, 

reconhecendo a relevância da linguagem utilizada por cada grupo, procurando acrescentar ao 

cabedal de conhecimentos dos educandos as formas de prestígio. Ignorar e desvalorizar o que 

é considerado língua não padrão, aquela que os trabalhadores dominam, pode provocar neles 

um sentimento de insegurança linguística, levando-os muitas vezes a se sentirem incapazes 

em participar das aulas de forma ativa e participativa. 

É necessário o entendimento dos educadores de que os educandos do PROEJA trazem 

consigo uma linguagem própria que demonstra ser divergente da linguagem socialmente 

prestigiada, mas não inferior nem deficiente. Valorizar esta linguagem é uma forma de elevar 

a autoestima desses sujeitos, reconhecendo-os como capazes de construírem novos 

conhecimentos, transformando e aperfeiçoando aquilo que já conhecem, apreendendo que 

cada dialeto tem seu valor.  Cabe ao professor trabalhar essas variedades linguísticas de forma 

contextualizada e significativa, fornecendo aos alunos pistas para que eles percebam as 

diferenças entre as variedades, podendo selecionar a mais apropriada diante das circunstâncias 

de interação.  

 

           É o uso da língua na escola que evidencia mais claramente as diferenças entre grupos 

sociais e que gera discriminações e fracasso: o uso, pelos alunos provenientes das 

camadas populares, de variantes linguísticas social e escolarmente estigmatizadas 

provoca preconceitos linguísticos e leva a dificuldades de aprendizagem, já que a 

escola usa e quer ver usada a variante-padrão socialmente prestigiada.                        

(SOARES, 2000, p.13) 

 

Todas as variedades da língua representam um valor incontestável de nossa cultura, 

são veículos plenos e naturais de comunicação e de relação entre as pessoas que as falam. 

Caso tenhamos que incentivar o uso de uma “norma-culta” não podemos fazê-lo de modo 

absoluto fonte de preconceito. Assim, encontramos que, 
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             A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma de fala utilizar, 

considerando as características do contexto de comunicação, ou seja, saber adequar 

o registro às diferentes situações comunicativas. É saber coordenar satisfatoriamente 

o que falar e como fazê-lo, considerando a quem e por que se diz determinada coisa. 

É saber, portanto, quais variedades e registros da língua oral são pertinentes em 

função da intenção comunicativa, do contexto e dos interlocutores a quem o texto se 

dirige. A questão não é de correção da forma, mas de sua adequação às 

circunstâncias de uso, ou seja, de utilização eficaz da linguagem: falar bem é falar 

adequadamente, é produzir o efeito pretendido (BRASIL, 1998, p.28). 

  

É preciso que a escola brasileira se conscientize de que a função do ensino de língua 

não é ensinar uma norma-padrão arcaica e repressiva, não é “ensinar gramática”, isto é, fazer 

com que o aluno decore conceitos, nomenclaturas e definições para posteriormente fazer 

análises morfológicas e sintáticas mecânicas e sem sentido. O principal objetivo do trabalho 

com a linguagem é oportunizar a todos os educandos o acesso ao letramento, para que eles 

adquiram com competência as habilidades de leitura e de produção textual.  

 

1.1.1 O que é leitura? 

 

Conforme Vânia Maria Resende (1997, p.12) “Na etimologia da palavra ler repousa 

uma abrangência de sentidos. Da origem, retira-se a significação colher, que pressupõe o 

intercâmbio de quem colhe com o que se traz em cada ato de colheita (de coisas colhidas 

momentaneamente a coisas cultivadas com mais tempo e cuidado).” Para a autora o sujeito é 

observador do mundo e o seu olhar vai até onde o próprio olhar alcança.  

A autora, retomando o significado da palavra leitura, do dicionário Aurélio de Língua 

Portuguesa, como sendo uma palavra derivada do latim medieval – lectura - que significa ato 

ou efeito de ler, acrescenta que desse significado “tomamos outras possibilidades, como: 

seguir as pegadas; percorrer as florestas, o caminho; costear; deslizar; escolher, eleger; e 

finalmente, apoderar-se de” (RESENDE, 1997, p.16). 

Para Lucyk (2003) leitura é a arte de decifrar um texto, de decodificar mensagens, é 

desenvolver as habilidades de compreender, interpretar diferentes tipos e gêneros de textos, é 

transformar a escrita em fala.  

Bueno (1989), por sua vez, destaca que a palavra leitura remete à literatura que é uma 

composição estética falada ou escrita que utiliza fatores estáticos ou dinâmicos. Coloca-se 

entre as belas artes, grupo de artes rítmicas, mas se funde com a arte plástica uma vez que 

atende a elementos da forma:  de movimento, colorido e sentimento.  



25 
 

Chomsky (1957) define leitura como uma atividade cognitiva complexa, destacando 

ser o ato de ler um processo abrangente e diversificado que não considera apenas o que está 

escrito, mas a capacidade de compreensão e a intelecção de signos. Para este autor  

 

A leitura é, pois uma decifração e uma decodificação. O leitor deverá em primeiro 

lugar decifrar a escrita, depois entender a linguagem encontrada, em seguida 

decodificar todas as implicações que o texto tem e, finalmente refletir sobre isso e 

formar o próprio conhecimento e opinião a respeito do que leu. (CHOMSKY,1957, 

p. 13) 

  

Ler, segundo Sefady (1989, p.13) não é um ato gratuito, é “uma técnica e uma arte, é 

um anelo dramático e doloroso dos que mais mobilizam o homem”. Em outras palavras, o ato 

da leitura demanda um constante conflito com o texto, conflito que segundo Sefady (idem) se 

traduz numa ânsia incontida de compreender, concordar e/ou discordar com o texto lido; 

“conflito, enfim, que leva quem lê não somente a captar o objeto da leitura como a transmitir 

ao texto lido as cargas de sua experiência humana e intelectual”. 

Nessa perspectiva a leitura é um processo contínuo de troca de experiências entre o 

autor e o leitor, ou seja, o leitor transfere para o texto lido toda a sua carga de experiências ao 

interpretar o texto e ao mesmo tempo usufrui das experiências do autor na compreensão de 

seu mundo. 

Smith (1989), afirma não existir muita diferença entre ler e pensar ou melhor dizendo, 

a leitura é um pensamento estimulado pela língua escrita, em que a atividade mental centra-se 

na compreensão de um texto escrito. A leitura é vista por alguns apenas como decodificação, 

mas é algo que vai além disso; lemos o mundo a nossa volta, os gestos, o sorriso, o olhar. 

Antes mesmo de conhecermos as letras já utilizamos da leitura no nosso cotidiano. Nas 

palavras de Freire, o indivíduo, antes de dominar a leitura da palavra, já traz consigo uma 

leitura de mundo.   

                                     

                                A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a 

Continuidade da leitura daquele. [....] este movimento do mundo à palavra e da 

palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do 

mundo mesmo através da leitura que dele fazemos. De alguma maneira, porém, 

podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela 

leitura do mundo, mas por certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer 

dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente (FREIRE, 1982, p.13). 

 

Portanto, ler é entender o texto a partir de um contexto social, sabendo que a escrita é 

o registro do mundo nos diversos olhares de quem compõe a sociedade. Aprendemos a ler 

quando começamos a dar sentido ao que nos cerca. Conforme Durante (1998, p.70) a leitura é 
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um processo em que pensamento e linguagem atuam de forma transacional, em que o leitor 

busca significado no texto. É atividade complexa que acontece de forma natural a partir das 

experiências vividas consigo e com o mundo. 

A cultura, conhecimentos prévios, linguísticos e a intenção da leitura irão possibilitar 

diferentes interpretações do texto pelo leitor. Por isso a necessidade de trabalhar variados 

gêneros textuais, pois oportunizam a compreensão da função, trama, estruturas específicas de 

cada texto, propiciando ao educador meio para torná-los observáveis para os educandos, 

selecionando os recursos metalinguísticos a partir de sua predominância em textos 

diferenciados.  

É importante que ao trabalhar a leitura o educador propicie situações de aprendizagem 

através de uma leitura significativa, onde todos os educandos, mesmo aqueles que não 

possuam uma proficiência satisfatória procurem significado no texto, utilizando pistas como: 

título, figuras, gráficos, tipo de portador etc. Essa é uma maneira de desenvolver no aluno a 

sua capacidade leitora, colaborando com a construção de alunos leitores fluentes, capazes de 

realizarem leitura das várias modalidades, fazendo disso algo prazeroso. 

 

                                      O gosto pela leitura é primordial na formação do sujeito-leitor, e esse gosto é 

construído a partir de experiências positivas, de práticas concretas de ler e escrever, 

de identificação de interesses, de liberdade (ou não) de escolhas. Entretanto, não 

devemos dicotomizar obrigatoriedade e livre escolha; mais do que tudo, é 

fundamental haver práticas reais de leitura e escrita (KRAMER,1999, p.5). 

 

 

Atitudes como gostar de ler e interessar-se pela leitura e pelos livros são construídas 

para algumas pessoas, com orientações familiar e em outros espaços comunitários em que a 

escrita circula. Mas, para outros, é principalmente na escola que este gosto pode ser motivado. 

Para isso é importante que o educando perceba a leitura como um ato prazeroso e necessário 

para a sua inserção no mundo social e do trabalho. E para que isso ocorra o leitor precisa 

compreender o que lê e a compreensão é um processo de construção de significados sobre o 

texto.  Para que o texto tenha sentido para o leitor, ele lança mão de estratégias de leitura que 

possibilitam a crítica, a afirmação ou contradição, sendo uma experiência única e singular, 

pois cada um irá interpretar conforme a sua experiência e conhecimentos prévios que detém 

sobre o que lê. 

 

[...] a leitura demonstra ser uma experiência individual, que pode ser caracterizada 

como sendo a decodificação de signos linguísticos, por meio dos quais o leitor 

decifra sinais, e também como sendo um processo de compreensão mais abrangente, 

em que o leitor dá sentido a esses sinais. E este sentido vem acompanhado da 
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compreensão dos elementos que circundam a vida do leitor. (MARTINS, 2006, p. 

32), 

 

Ampliando esta ideia, Martins (idem) afirma que a leitura é realizada a partir de um 

diálogo entre o leitor e o objeto lido e que esse objeto pode ser de caráter escrito, sonoro, 

gestual, uma imagem ou até mesmo um acontecimento. A isso podemos caracterizar como 

linguagem verbal e não verbal, constituindo-se um elemento relevante na produção de 

sentidos. Partilhando com o que foi dito sobre leitura, podemos destacar nas palavras de 

Martins (idem) a leitura como sendo “um processo de descoberta de um universo 

desconhecido e maravilhoso” e não apenas uma repetição de símbolos e palavras, mas além 

disso,  

 

                                 Ler é compreender e compreender é sobretudo um processo de construção de 

significados sobre o texto que pretendemos compreender. É um processo que 

envolve ativamente o leitor, á medida que a compreensão que realiza não deriva da 

recitação do conteúdo em questão. Por isso, é imprescindível o leitor encontrar 

sentido no fato de efetuar o esforço cognitivo que pressupõe a leitura, e para isso 

tem de conhecer o que vai ler (SOLÉ, 1998, p. 44). 

 

Podemos deduzir que o leitor, ao compreender o que lê, aprende, e esse aprender só 

acontece quando utilizamos estratégias de inferência, articulando as informações do texto que 

não estão explícitas e antecipando outras que se farão implícitas, desenvolvendo a capacidade 

de interpretar o que está relacionado com os conhecimentos adquiridos antes do ato da leitura. 

Isso é adicionar aos seus conhecimentos informações que podem contribuir com a construção 

de sentidos transformando suas redes de conhecimentos.   

 

Quando um leitor compreende o que lê, está aprendendo; a medida que sua leitura o 

informa permite que se aproxime do mundo de significados de um autor e lhe 

oferece novas perspectivas ou opiniões sobre determinados aspectos...etc. A leitura 

nos aproxima da cultura, ou melhor, de múltiplas culturas e, neste sentido, sempre é 

uma contribuição essencial para a cultura própria do leitor (COSSON, 2013, p. 36). 

 

Apresentando a leitura como um meio para a realização da aprendizagem, Matencio 

(2000, p. 40) explica que assim como a escrita, é uma atividade individual, realizada de forma 

visual e que “ao longo desse processo, os olhos não se fixam em cada palavra, como fariam 

pressupor as atividades de leitura nas escolas, mas identificam um conjunto de palavras”.  

 

O mero passar de olhos não é leitura, pois leitura implica uma atividade de procura 

por parte do leitor, no seu passado de lembranças e conhecimentos, daqueles que são 

relevantes para a compreensão de um texto que fornece pistas e sugere caminhos, 

mas que certamente não explicita tudo o que seria possível explicitar. (KLEIMAN, 

1999, p. 27) 
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Na atividade de leitura e produção de sentido de um texto, acionamos diferentes 

estratégias de compreensão leitora sócio-cognitiva que é definida como processamento 

textual, ou a capacidade de fazermos uso da leitura e selecionar a informação que no 

momento nos interessa. Saber extrair do texto as informações necessárias é uma capacidade 

leitora que se adquire com o ato de ler, buscando respostas as indagações que podem ser 

encontradas na escrita, nos textos, nos livros, jornais, documentos para poder entender o 

mundo e suas contradições.  

É na aquisição da leitura que a nossa visão sobre o mundo se transforma, amplia, 

desenvolvendo a compreensão, a comunicação e o senso crítico. Possibilitando o contato com 

um mundo simbólico e abstrato, a palavra escrita torna possível a vivência de realidades 

diversas e a descoberta de pessoas e ideias. A leitura é, portanto, portas para vivermos nossa 

cidadania, transformando a nós mesmos e a realidade que nos cerca.  

 

1.1.2 A leitura como processo de construção do sujeito crítico e autônomo  

 

Entender a leitura como um processo crítico e autônomo nos faz inferir que o sujeito 

capaz de refletir, indagar sobre o que lê, encontrando significados para o mundo ao relacionar 

a leitura com os acontecimentos sociais, está exercitando a crítica e autonomia.  Gadotti 

(1992, p.10) exemplifica o significado da palavra autonomia da seguinte forma: “autonomia 

vem do grego e significa capacidade de autodeterminar-se de auto-realizar-se de “autos” (si 

mesmo) e “nomos” (lei). Autonomia significa autoconstrução, autogoverno”. Nesse sentido, 

quando o leitor traz consigo a capacidade de utilizar no seu processo de leitura a criticidade e 

a autonomia ele é visto como cidadão. Capaz de fazer escolhas que refletem melhoria na sua 

vida pessoal como na vida social, entendendo como as normas de convivência são 

estabelecidas e fazendo com que o respeito, a dignidade seja a base da sua relação com o 

outro e o meio ambiente em que vive. E a escola deve ter como prioridade desenvolver essas 

competências nos seus educandos e a leitura quando trabalhada de forma crítica promove 

essas capacidades nos indivíduos. 

Chamar a atenção da escola sobre a importância da construção da autonomia e 

criticidade do aluno nos remete a disposição do professor, enquanto sujeito ativo do processo 

ensino aprendizagem, possibilitar o aprender a aprender, acreditando que a construção de um 

leitor ativo irá favorecer a compreensão do mundo e em consequência prepará-lo para 

enfrentar de forma mais autônoma as diversidades. Segundo Kuenzer (2002, p.101), “ler 
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significa em primeiro lugar, ler criticamente, o que quer dizer perder a ingenuidade diante do 

texto dos outros, percebendo que atrás de cada texto há um sujeito, com uma prática histórica, 

uma visão de mundo (um universo de valores), uma intenção”. 

Ao ler criticamente um texto o leitor deve ser capaz de interpretá-lo a partir dos seus 

conhecimentos, considerando ou não aquilo que é defendido por ele. Dessa forma 

encontramos um ser ativo capaz de se posicionar e inferir sobre o que lê. O professor ao 

desenvolver uma atividade de leitura em sala de aula deve estar atento para que o aluno não se 

torne um mero reprodutor de ideias, e isso requer um trabalho diferenciado que envolve a 

seleção de materiais adequados e que despertem a curiosidade dos alunos. Para que isso 

ocorra o educador também deve ser um leitor ativo e crítico, propondo aos seus educandos um 

aprender juntos de forma dialógica, reflexiva e libertadora, possibilitando ao aluno o trilhar 

em busca da sua autonomia. “A autonomia vai se constituindo na experiência de várias, e 

inúmeras decisões, que vão sendo tomadas” (FREIRE, 2005, p.107). 

O ato de lê se dá na interação entre os indivíduos e para aprender é necessário o 

domínio da leitura que é a (re)construção, transformação da própria leitura. E o homem 

precisa dela para se apropriar e desenvolver novos conceitos e entendimento da multiplicidade 

que é o mundo, e isto deve ser garantido a todos os sujeitos. 

Aquele que lê tem a possibilidade de entender os acontecimentos políticos, sociais e 

intelectuais, desenvolvendo um pensamento reflexivo, tornando-se cada vez mais autônomo e 

dono de si mesmo. Nesse sentido Freire (1979, p.37) afirma que, “quanto mais 

conscientizados nos tornamos, mais capacitados estamos. Mais capacitados para tomarmos 

decisões conscientes e acertadas nas nossas vidas”. 

A ideia de autonomia é intrínseca a ideia democrática e de cidadania; cidadão é aquele 

que participa do governo e só pode participar do governo quem tiver poder, liberdade para 

exercê-lo (GADOTTI, 1992). Em uma educação democrática cujo objetivo é sujeitos livres e 

autônomos se faz necessário o investimento na leitura, levando sempre em conta a integração 

de todos, independentemente da classe social de que fazem parte. Nessa perspectiva, a escola 

é aquela que inclui e garante o acesso, permanência, enfim, o sucesso de todos e, além disso, 

popular, isto é, tem uma característica social comunitária, se reconhecendo como um espaço 

público para elaboração das diferentes culturas.       
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 2 BREVE HISTÓRICO SOBRE A EJA 

 

Antecedentes históricos demonstram que a Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

nunca teve o tratamento e a preocupação das políticas públicas educacionais de modo a 

atender as necessidades dos educandos. Exemplo disso pode ser observado no contexto do 

Brasil colônia quando foram registradas as primeiras formas de educação direcionada para os 

adultos, principalmente para os negros e índios e que tinham como objetivo a divulgação do 

catolicismo e o combate aos cultos africanos (PAIVA, 1983).  

Para Scortegagna & Oliveira (2006) a Educação de Jovens e Adultos vem para 

preparar os sujeitos para exercerem sua cidadania, ou seja, aumentar o número de eleitores 

para o voto popular, sendo que no próprio governo de Vargas o país buscou a expansão do 

sistema Educativo. 

 

A primeira Constituição Brasileira, de 1824, garantia uma “instrução primária e 

gratuita para todos os cidadãos.” Fato que não ocorreu por vários motivos: primeiro, 

porque só possuía cidadania uma pequena parcela da população, aquela das elites 

econômicas; em segundo lugar, porque coube a responsabilidade de oferta da 

educação básica às Províncias que, com poucos recursos, não podiam cumprir a lei, 

permanecendo sob responsabilidade do governo imperial a educação das elites. 

Percebemos que o ensino se dava de forma desigual para diferentes grupos e em 

diferentes tempos. (SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2006, p. 2) 

 

Apesar de somente a partir da década de 1930 ter surgido uma preocupação do 

governo com a educação de jovens e adultos em decorrência das transformações sociais pelas 

quais passava o país e, em especial, para atender as demandas da industrialização, foi somente 

em 1947 que foi lançada a Campanha de Educação de Adultos.  

Para estes autores, essa campanha desenvolvida com fins eleitoreiros visava, a partir 

da alfabetização de adultos, aumentar as bases eleitorais para a sustentação do governo.  

Buscava-se com essa campanha a alfabetização em três meses, e mais a conclusão do curso 

primário em dois períodos de sete meses, seguido de um período voltado para a capacitação 

profissional e o desenvolvimento comunitário dos alunos. Opiniões que diferem do 

pensamento de Beisiegel (1982, p. 10), para quem a década de 1940 foi marcando uma 

evolução nesta modalidade de ensino: 

 

(...) a educação de adultos que inicia a sua evolução no país, nos meados da década 

de 1940, não mais se confunde com as práticas que a precederam na fase anterior. 

(...) Uma legislação fragmentária, que não caracterizava um compromisso das 

administrações regionais para com a extensão de serviços às populações adultas, e 

um pequeno número de escolas mantidas pelas iniciativas estaduais, municipais e 

particulares, e abertas aos reduzidos contingentes de adultos (...) cedem lugar, nessa 
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nova fase, a um empreendimento global do governo da União. Postula-se, agora, 

uma necessidade de educação de todos os habitantes adultos.  

 

Entre os anos de 1940 e 1950, algumas campanhas de alfabetização de jovens e 

adultos ocorreram, dentre elas a Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos 

– CEAA e a Campanha Nacional de Educação Rural.    

Mas foi na década de 1960 que as campanhas em prol da educação de jovens e adultos 

ganharam nova visibilidade em atenção às demandas apresentadas pelos movimentos sociais, 

assim como da necessidade de qualificação de mão-de-obra para atender os anseios da 

sociedade capitalista vigente. Surgiu então a proposta para a alfabetização de adultos, 

orientada pelo pensamento pedagógico de Paulo Freire que ganhou visibilidade no cenário 

nacional brasileiro a partir de um modelo pedagógico diferenciado que procurava superar a 

fragmentação curricular, organizando-se de forma temática e orientada pelo pensamento de 

que: 

 

Para ser um ato de conhecimento o processo de alfabetização de adultos demanda, 

entre educadores e educandos, uma relação de autêntico diálogo. Aquela em que 

os sujeitos do ato de conhecer (educador-educando; educando-educador) se 

encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido. Nesta perspectiva, portanto, 

os alfabetizandos assumem, desde o começo mesmo da ação, o papel de sujeitos 

criadores. Aprender a ler e escrever já não é, pois, memorizar sílabas, palavras ou 

frases, mas refletir criticamente sobre o próprio processo de ler e escrever e sobre 

o profundo significado da linguagem (FREIRE, 2002, p. 58): 

  

Foi lançado em janeiro de 1964, pelo Presidente João Goulart, o Plano Nacional de 

Alfabetização que visava a alfabetização de 5 milhões de brasileiros até 1965, através da 

proposta de Paulo Freire – proposta esta que criticava o sistema tradicional e orientava uma 

prática educativa baseada no diálogo. Esta proposta também valorizava a cultura já existente 

no aluno – que conseguia ser alfabetizado em 40 horas.  

Em 1964 o golpe de estado que instaurou a ditadura militar interrompeu também o 

Plano Nacional de Alfabetização. Esse plano, que era baseado na proposta Paulo Freire, nem 

chegou a ser praticado uma vez que os novos detentores do poder entendiam tais programas 

como uma ameaça a ordem (SOARES, 2002). 

Uma forte iniciativa para o avanço da Educação para Jovens e Adultos foi a criação do 

Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, que apesar de fundado em 1967 

funcionou de 1969 a 1985 (SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2006, p.102).  
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Em 1970 o Mobral foi reestruturado com um grande investimento de recursos 

advindos da Loteria Esportiva e arrecadação de Impostos de Renda. Com isso pôde-se notar 

uma campanha intensa na alfabetização de jovens e adultos (SOARES, 2002). 

No entanto, Paiva (1981) observou através dos censos que o movimento não obteve 

tanto êxito quanto pregava o governo, uma vez que “o Mobral trabalhou com grandes 

números, mas a avaliação mais séria feita sobre ele, comparando os resultados dos censos de 

1970 e 1980, mostrou que em dez anos de atuação maciça conseguiu reduzir não mais de 7% 

da taxa de analfabetismo (PAIVA, 1981, p.68).     

A Lei 5.692 de 11 de agosto de 1971 institui o ensino Supletivo, ganhando capítulo 

próprio com cinco artigos. No art. 24 diz que o Supletivo tem por finalidade suprir a 

escolarização regular para adolescentes e adultos que não tenham tido acesso à educação na 

idade própria, proporcionando seu retorno à escola (SOARES, 2002).  

A partir da promulgação dessa Lei, os Conselhos Estaduais de Educação criam 

diversos programas, gerando uma divergência entre o estado. Algumas secretarias de ensino 

criaram o DESU - Departamento de Ensino Supletivo para praticar a legislação vigente 

(SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2006).  

Segundo Scortegagna & Oliveira (2006, p.10) com a redemocratização do país em 

1985 o programa MOBRAL perdeu forças e extinguiu-se sendo substituído pela Fundação 

Educar. Esse novo projeto, criado pela Nova República, trabalhava em parceria com os 

municípios. 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, de acordo com o artigo 60 das 

Disposições Gerais e Transitórias, o Governo Federal e toda sociedade civil se 

encarregariam de juntar esforços para erradicar o analfabetismo no país em 10 anos. 

A Fundação Educar era a principal responsável pela coordenação da execução desta 

tarefa, levando-a, juntamente com o MEC, em 1989, a convocar uma comissão 

composta por especialistas que desenvolveram, ou vinham desenvolvendo 

trabalhos/pesquisas no campo da EJA, para que discutissem a preparação do Ano 

Internacional da Alfabetização, definido para 1990 pela UNESCO. (MACHADO, 

1998, p.2) 

 

O período posterior ao governo militar é marcado pela redemocratização da 

sociedade brasileira e pela promulgação da Constituição Federal de 1988, que consolida em 

seu Capitulo III, Seção I, artigo 208, o direito ao ensino de jovens e adultos, assegurando a 

oferta do ensino fundamental gratuito “para todos os que a ele não tiverem acesso na idade 

própria” (BRASIL, 1988).  
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A Fundação Educar teve seu fim em 1990 quando o governo Collor lança a medida 

provisória no 251. Com isso, o Ministério da Educação lança o PNAC – Programa Nacional de 

Alfabetização e Cidadania, projeto que não chegou a funcionar (SCORTEGAGNA; 

OLIVEIRA, 2006).  

Já em 1993 o governo federal difunde o Plano Decenal de Educação para Todos. Este 

plano reconhecia a importância da educação para jovens e adultos e pretendia oferecer 

atendimento prioritário à população de 15 a 29 anos com o objetivo de alfabetizar um número 

elevado de jovens e adultos com menos de quatro anos de estudos (DI PIERRO, 1994). 

Entretanto, esse plano encontrou grandes problemas. 

 

O problema deste Plano (e de outros que o antecederam) reside em que ele não prevê 

claramente os recursos e meios que utilizará para atingir suas metas, de modo que 

pode não ultrapassar a retórica se não forem mudadas substancialmente as atuais 

condições de financiamento e diretrizes político-pedagógicas. Atender em dez anos a 

8,3 milhões de novos educandos pode parecer pouco diante do contingente total de 

analfabetos e jovens e adultos com pouca escolaridade, mas não é tarefa de pequena 

monta. É necessário atentar que a população escolar de todo o ensino público de 1º 

grau somava, em 1989, pouco mais de 24 milhões de pessoas e, para se chegar a 

esse nível de atendimento, sociedade e setor público envidaram esforços ao longo de 

pelo menos quatro décadas. (DI PIERRO, 1994, p. 27) 

 

Haddad e Di Pierro (2000) avaliaram, através de indicadores de alfabetização, a 

aprendizagem de jovens e adultos na década de 90, do Plano Decenal de Educação para 

Todos. Os autores observaram que na década da Educação para Todos não houve a ampliação 

das oportunidades de acesso para a população brasileira jovem e adulta. Outra característica 

bem observada foi que o analfabetismo funcional estava difundido em todas as faixas etárias, 

até mesmo nos jovens, uma vez que os níveis de aprendizagem se apresentavam abaixo dos 

mínimos necessários para que esses jovens pudessem manter e desenvolver as competências 

necessárias de combate ao analfabetismo. Mesmo que a legislação vigente assegurasse o 

direito universal à educação a todas as faixas etárias, as políticas públicas tendiam a deslocar 

a escolarização de jovens e adultos para os programas assistenciais que tendiam atenuar os 

efeitos perversos da exclusão social. 

 

Nesse deslocamento, a responsabilidade pública pela oferta da educação básica à 

população jovem e adulta vem sendo progressivamente transferida do aparato 

governamental para a sociedade civil, especialmente por meio de estratégias de 

convênio com as mais variadas organizações sociais. (HADDAD; DI PIERRO, 

2000, p. 39) 
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Este contexto condiz com o pensamento de Rummert (2008) quando ao analisar a 

situação da EJA na década de 1990 descreve ser possível perceber a existência de um 

intenso processo de exclusão social e econômico desta população em virtude de uma 

legislação de caráter evasivo, da falta de vontade política para com a educação de jovens e 

adultos, assim como da globalização e das novas formas do processo de trabalho que, cada 

vez mais demandam dos trabalhadores a apropriação das novas tecnologias. 

Entretanto, apesar deste descaso histórico, a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 marcam positivamente as questões que envolvem 

os objetivos da EJA nos anos 90, onde observamos no Título V, Capítulo II, Seção V, dois 

artigos relacionados, especificamente, à Educação de Jovens e Adultos. 

 

Art. 37 - A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 

não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 

de vida e trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a 

educação profissional, na forma do regulamento. 

Art. 38 - Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I. no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 

II. no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames (LDB, Lei 9394/96). 

 

O Decreto 2.208/97, também representa um avanço significativo no campo da EJA, 

em especial por registrar em seu artigo 1º, incisos I e IV, uma preocupação com a 

qualificação profissional. 

 

Art.1º A educação profissional tem por objetivos:  

I – promover a transição entre escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e 

adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de 

atividades produtivas. 

(...) 

IV – qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores, com 

qualquer nível de escolaridade, visando a sua inserção e melhor desempenho no 

exercício do trabalho. (BRASIL, 1997) 

 

Hoje, o Brasil conta com uma diretriz curricular e duas Propostas Curriculares de 

caráter nacional e oficial, uma para o 1º ciclo e a outra para o 2º ciclo da Educação de 
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Jovens e Adultos, apresentadas como “subsídio para a formulação de currículos e planos de 

ensino que devem ser desenvolvidos pelos educadores de acordo com as necessidades e 

objetivos específicos de seus programas” (BRASIL, 1998, p. 14). Atendendo as 

necessidades peculiares desse grupo, lhes possibilitando uma aprendizagem não só voltada 

para o mercado de trabalho como também o desenvolvimento integral de capacidades que 

lhes permitirão avançar no seu processo de ensino aprendizagem indo além do ensino 

fundamental e médio se assim esse jovem ou adulto sentir necessidade. 

 

2.1 A concepção da Educação de Jovens e Adultos  

 

A Educação de Jovens e Adultos hoje é mais bem compreendida quando a tratamos 

como Educação Popular. Por exemplo, para se pensar neste tipo de educação os educadores 

necessitam de uma compreensão crítica no que vem ocorrendo no cotidiano desses jovens e 

adultos, pois somente pensar em conteúdos e procedimentos didáticos a serem aplicados nesse 

meio não é o bastante.  

Gadotti e Romão (2006) questionam o porquê de entender esse meio, e para que uma 

educação de jovens e adultos, e concluem que:  

 

Os jovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas condições precárias de 

vida (moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego etc.) que não estão na raiz 

do problema do analfabetismo. O desemprego, os baixos salários e as péssimas 

condições de vida comprometem o processo de alfabetização dos jovens e dos 

adultos. Falo de “jovens e adultos” me referindo à “educação de adultos”, porque, na 

minha experiência concreta, notei que aqueles que freqüentam os programas de 

educação de adulto, são majoritariamente os jovens trabalhadores. (GADOTTI; 

ROMÃO, 2006 p. 31 e 32) 

 

Nos dias atuais, a Educação de Jovens e Adultos, definida na Resolução Nº 1/2000 do 

Conselho Nacional da Educação – CNE e Conselho de Educação Básica - CEB, como 

“modalidade da Educação Básica nas etapas dos ensinos fundamental e médio, nos termos da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em especial dos seus artigos 4º, 5º , 37, 38, e 

87 e, no que couber, da Educação Profissional” adquire um novo sentido. Sentido esse fruto 

das experiências adquiridas dos espaços onde a educação é aplicada dentro da sociedade. 

Escolas, práticas cotidianas, trabalho, movimentos sociais, em todos esses espaços são 

geradas experiências que são colocadas em prática na Educação de Jovens e Adultos. Após o 

desenvolvimento do que se chama de programas ou práticas para educação de jovens e 

adultos, os mesmos são legitimados através de ordenações jurídicas ou acordos firmados e 
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aprovados pelas instâncias de representação que compõem as normas da ordem social 

(OLIVEIRA; PAIVA, 2004). 

Segundo Nascimento (2010) a Educação de Jovens e Adultos é a modalidade de 

ensino que não passa só por ensinar a ler e escrever e sim possui uma função social muito 

maior. Essa modalidade de ensino possui um papel social formador para esses educandos. 

Com a EJA, os jovens e adultos podem buscar e resgatar o tempo que lhes foi tomado muitas 

vezes pela situação social e econômica. 

Esse processo deve ser tratado como um direito desses jovens e adultos. Como declara 

Soares (2002, p. 52): 

 

Conceber a alfabetização como direito e não como favor, ação filantrópica ou 

assistencialista que coloca o analfabeto como incapaz ou ignorante; considerar o 

tempo necessário ao processo de alfabetização; garantir a continuidade dos estudos 

do ensino fundamental e uma formação qualificada dos alfabetizadores.  

 

A Educação de Jovens e Adultos encurta a distância entre incluídos e excluídos das 

novas formas de conhecimento que são indispensáveis para o mundo do trabalho, para novos 

processos de produção e para uma maior participação na sociedade constantemente em 

evolução. Com isso, visa uma melhor qualidade de vida para esses jovens e adultos tornando-

se uma modalidade da educação básica nas etapas do Ensino fundamental e Médio passando a 

ser uma modalidade especial com tratamento diferenciado, trazendo em si uma característica 

político – histórico – social (SCHEIBEL; LEHENBAUER, 2006).  

Para Moura (1999), a alfabetização de adultos desenvolvida por Freire era construída 

de um conceito pela prática. Na sua vivência como professor, educador, coordenador de 

grupos Freire acumulou experiências que foram gerando preocupações com inúmeras formas 

de exclusão social a que as classes populares eram submetidas. O analfabetismo, sobretudo 

em relação aos adultos apresentava-se de forma cruel, por diversos motivos, impedindo-os de 

ajudarem e motivarem seus filhos nos processos de aprendizagem, como também o acesso a 

vários benefícios sociais que os tirava a possibilidade de exercer sua cidadania. E ainda havia 

o fato de serem tratados como inferiores e incapazes por uma sociedade “letrada”.  Porém, 

Freire observou que as práticas alfabetizadoras utilizadas para as crianças não seriam as 

mesmas aplicáveis aos adultos. Portanto, novas práticas deveriam ser utilizadas para a 

alfabetização dos adultos. 

Bernardim (2006) estudou a concepção da EJA expressa nos documentos oficiais 

retrospectivamente mencionados e na documentação da unidade escolar investigada, 
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pesquisando os alunos do Ensino Médio da EJA para conhecer seu perfil socioeconômico, seu 

histórico escolar e a sua percepção sobre as relações entre a educação e o trabalho. Esse 

estudo mostrou que a busca pela certificação era um dos principais motivos pelos quais os 

alunos buscavam os programas da EJA.  

As fortes influências do sistema capitalista podem ser o principal motivo que faz o 

jovem colocar a certificação como o objetivo principal da busca pela educação. 

 

Em síntese, pode-se concluir que a EJA pode desempenhar dois papéis distintos no 

âmbito da educação: de um lado pode aprofundar a divisão de classes da sociedade 

capitalista ao negar a formação integral do trabalhador, garantindo-lhe apenas uma 

certificação que não serve para ele enquanto ser-que-vive-do-próprio trabalho, mas 

para a classe que vive do seu trabalho; de outro lado pode representar um espaço 

importante de formação e de resistência da classe. (BERNADIM, 2006, p.106) 

 

Segundo o Ministério da Educação (1999) a Educação de Jovens e Adultos é uma 

política global que tem o intuito de universalizar a educação básica, tendo assim um 

compromisso com o desenvolvimento humano, social, político, econômico e ético com o país. 

Compromisso garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB/1988 

como um direito e reconhecido pela LDBEN 9394/96 ao estabelecer como prioridade o acesso 

à educação que possibilite ao cidadão entender o mundo e interagir com ele de forma 

consciente e crítica. É preciso que a lei garanta esse direito por meio de ações efetivas. Sendo 

assim, compete ao Estado desenvolver políticas públicas que venham ao encontro da 

observância e cumprimento desses direitos. Isso porque a educação e o trabalho são essenciais 

para a edificação de uma sociedade justa e igualitária. Saviani nos chama atenção sobre as 

políticas educativas esclarecendo que, 

 

[...] apesar de se ter avançado também no âmbito das políticas educativas, 

permanecem ainda fortes limitações, mantendo-se a marca que atravessa toda a 

história da educação brasileira: a precariedade. Precariedade na infraestrutura e nos 

equipamentos das escolas, na formação de professores, nas condições de exercício 

docente, nos baixos salários; em suma, na desídia das autoridades em assumir, na 

prática, a prioridade conferida à educação no texto da Constituição, nas leis 

complementares, assim como no discurso que se tornou hegemônico entre os 

políticos, empresários e em todos os setores que compõem a sociedade. Na verdade, 

este discurso valorizador da educação convive, contraditoriamente, com uma visão 

que enfraquece o papel do Estado em benefício dos mecanismos de mercado 

negando, na prática, o enunciado constitucional da educação como direito de todos e 

dever do Estado (SAVIANI, 2013, p. 207-221). 

 

O Estado deve reconhecer suas responsabilidades no atendimento às múltiplas 

demandas da sociedade, não somente no setor da educação nas suas diversas dimensões e 

níveis, mas também nos segmentos que compõem a sociedade brasileira, com suas 
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necessidades específicas de aprendizagem. Torna-se imprescindível o compromisso com uma 

educação pública de qualidade. A história revela o embate ao longo dos anos em torno de um 

projeto educacional que atenda aos anseios da maioria da sociedade. Existem movimentos 

sociais que lutam por uma transformação social; reivindicam por justiça, igualdade e 

liberdade; conscientizando os indivíduos dos seus direitos e deveres. A esse respeito, Oliveira 

afirma que, 

                                                                                            

                                                   A sociedade deve desenvolver uma educação integral, que permita o desabrochar 

das potencialidades humanas, apropriando-se do saber social; que permita uma 

socialização ampla da cultura e apreensão dos conhecimentos e saberes produzido 

historicamente pela humanidade; formando o sujeito para o exercício pleno da 

cidadania (OLIVEIRA, 2009, p.238). 

 

Para Oliveira (idem), tendo em vista que as políticas idealizadas para tal ação ainda 

são tímidas não atingindo um número significativo de pessoas é preciso que todos os agentes 

educacionais e a comunidade escolar lutem por mudanças na educação, principalmente na 

EJA. Para isso, é essencial que se envolvam em programas, projetos e ações que se 

relacionam com o trabalho escolar, uma vez que esses sujeitos são capazes de transformar o 

mundo ao seu redor. Oliveira (idem) afirma que “a condição para emancipação social deve ser 

concebida numa perspectiva democrática e de qualidade, no contexto de um projeto de 

inclusão”. 

A Educação de Jovens e Adultos é uma ação contínua de formação e um direito 

inalienável do cidadão, entendida como prática social capaz de mediar às relações do homem 

com o meio em que vive, preparando-o para viver e conviver com o outro nos diferentes 

espaços sociais, respeitando as diferenças e as singularidades que cada um traz consigo. Desse 

modo, é necessária e urgente a defesa da escola pública gratuita, democrática, inclusiva e de 

qualidade para todos, a fim de garantir a universalização da educação, o acesso, a 

permanência e a aprendizagem de crianças, jovens e adultos, em todas as etapas e 

modalidades de ensino.  

A partir do que foi exposto e considerando-se o que estabelece a legislação sobre a 

EJA, a partir de 2003, visando ao atendimento das demandas da EJA, essa modalidade de 

ensino começa receber maior atenção nos planos do governo federal. Tal constatação se dá 

quando consideramos a implantação e implementação de projetos e programas como o projeto 

Escola de Fábrica1, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM)2, o Programa 

                                                           
1 O Projeto Escola de Fábrica é uma iniciativa do Governo Federal, através do Ministério da Educação e da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, criado com o objetivo de possibilitar a inclusão social de 

jovens de baixa renda com idade entre 16 e 21 anos, através da formação profissional em Unidades Formadoras 
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Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA)3, o Programa Brasil Alfabetizado4 e o Programa 

Fazendo Escola5. Esses programas, conforme Frigotto (2005, p.36), “[...] são alternativas de 

ampliação das possibilidades de inserção social para jovens e adultos que não encontram 

espaço para minimizar os efeitos de exclusão do mundo do trabalho, quanto do mundo dos 

direitos fundamentais do ser humano”. Nesse sentido, defendemos que os programas voltados 

para EJA seja cada vez mais fortalecidos e ampliados para que assim possam cumprir a sua 

missão que é o de incluir socialmente e culturalmente essa classe alijada do processo 

educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       
no próprio ambiente de trabalho. Espera-se assim “envolver o setor produtivo na formação dos jovens, aliando 

responsabilidade social às suas necessidades de trabalhadores qualificados” (MEC/SETEC, 2004). 
 
2 O PROJOVEM é um programa de inclusão que tem por meta aumentar a escolaridade de jovens de 18 a 29 

anos, já alfabetizados, mas excluídos do processo educacional e que podem concluir o Ensino Fundamental em 

18 meses ininterruptos. A partir de um Projeto Pedagógico Integrado – PPI, prevê uma carga horária é de 2000 

horas e a articulação de três dimensões: formação básica no ensino fundamental; qualificação profissional e a 

formação para participação cidadã. Prevê uma ajuda de custo mensal no valor de R$100,00 aos jovens que 

obtiverem no mínimo 75% de frequência às aulas e entrega de trabalhos pedagógicos.  

 
3 Vinculado ao EJA, o Programa Nacional da Educação de Integração da Educação Profissional com a 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), foi criado em 2005 e tem entre suas concepções e 

princípios uma profissionalização tecnológica, comprometida com a formação de um sujeito com autonomia 

intelectual, ética, política (BRASIL, 2007). 

 
4 O Programa Brasil Alfabetizado de iniciativa do governo federal, foi formulado pelo MEC e começou a 

funcionar no ano de 2013 com o objetivo de alfabetizar jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos. O projeto 

apoia e financia projetos de letramento em estados, municípios e distrito federal (MEC, 2014).    

 
5 O Programa Fazendo Escola, teve início no anos 2000 com o nome de Programa Recomeço consistindo em 

uma linha de financiamento para a Educação de Jovens e Adultos. A partir do ano de 2003, foi substituído pelo 

Programa Fazendo Escola. Até 2004, esse programa era restrito aos chamados bolsões de pobreza do País. De 

2005 a 2006, a cobertura do programa Fazendo Escola foi ampliada e passou a conceder apoio financeiro com 

base em todos os alunos matriculados nos sistemas municipais e estaduais de EJA, declarados no Censo Escolar 

do ano anterior. 
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3 O PROEJA COMO POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL: TRAJETÓRIA E 

CONCEPÇÕES  

  

Enquanto a EJA tem como objetivo atender àqueles que não tiveram acesso à 

educação na idade certa, o PROEJA é uma política que visa a escolarização e a formação 

profissional de jovens e adultos. O PROEJA é destinado para quem concluiu apenas o ensino 

fundamental, oportunizando a formação técnica concomitante ao Ensino Médio. Este 

programa foi instituído pelo Governo Federal em junho de 2005, por meio do Decreto nº 

5.478, sendo este substituído em 13 de julho de 2006 pelo Decreto nº 5.840, propondo 

algumas mudanças de ordem curricular e de implantação, ampliando sua abrangência do 

Fundamental ao Médio e ofertando uma formação integral ao educando,  

 

                                                  O PROEJA abrangerá os seguintes cursos e programas de educação profissional: 

I - formação inicial e continuada de trabalhadores; e II - educação profissional 

técnica de nível médio.  Os cursos e programas do PROEJA deverão considerar as 

características dos jovens e adultos atendidos, e poderão ser articulados: ao ensino 

fundamental ou ao ensino médio, objetivando a elevação do nível de escolaridade do 

trabalhador, no caso da formação inicial e continuada de trabalhadores (BRASIL 

2001, p. 12). 

 

Sendo assim, esta política vem atender a uma camada específica da população que 

necessita dessa formação para que possa sair das condições em que se encontram para a busca 

de melhoria na sua qualidade de vida. Defendendo uma formação integral do sujeito, o 

PROEJA oportuniza, àqueles que não tiveram acesso ao ensino médio em um período regular, 

se prepararem tanto para o mercado de trabalho quanto para o domínio dos conhecimentos 

produzidos pela humanidade ao longo da história. Para isso, conforme argumentação de 

Souza (2012, p. 1429-30), embora o documento base do programa  

 

[...] não delimite, explicitamente, uma concepção de leitura a ser trabalhada no 

âmbito do PROEJA, inferimos que, pelas proposições referentes à educação 

apresentadas e pelas críticas aos moldes tradicionais de ensino da leitura e escrita, 

esse programa também pressupunha um trabalho com a leitura voltada para o 

sociointeracionismo da linguagem, por meio do qual o ensino das habilidades de 

leitura deva se pautar nas experiências de vida dos discentes e nas possibilidades de 

interação social que a prática da leitura nos oportuniza.  

 

O Parecer 11/00 – CNE/CEB apresenta como fundamento maior do projeto do 

PROEJA: “favorecer as pessoas excluídas do processo produtivo a oportunidade de resgate de 

seus direitos, através da leitura de mundo e de saberes tecnológicos que as conduzirão ao 

exercício de sua cidadania e de uma profissão”. Esse princípio está atrelado ao preceito legal 
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da Resolução CNE/CEB 04/99, no seu parágrafo único do artigo primeiro que assegura: “A 

educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho e à tecnologia, 

objetiva garantir ao cidadão o direito ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva e social” 

Portanto, o PROEJA não pode ser entendido como formação apenas para o mercado 

de trabalho, já que tem como base a politécnica e a formação humana integral. E ao incluir 

estes sujeitos nesse programa é importante considerar as características dos jovens e adultos, 

por trazerem consigo histórias, reflexões e experiências sobre o mundo, sobre si mesmo e 

outras pessoas, e que devem ser reconhecidos pela escola ao trabalhar os diversos conteúdos 

que são ofertados. Sobre isso Freire (1982, p.13) afirma, “há de se entender esse sujeito, 

enxergá-lo como pessoa capaz de viver, atuar e modificar o seu espaço vivencial a partir do 

momento em que se apodera do ato da leitura e escrita, sendo este um ato eminentemente 

político”.  A partir dessa perspectiva e de acordo com o documento base do PROEJA, torna-se 

interessante refletir sobre: 

 

Um projeto que busque não apenas a inclusão nessa sociedade desigual, mas a 

construção de uma nova sociedade fundada na igualdade política, econômica e 

social; em um projeto de nação que vise uma escola vinculada ao mundo do trabalho 

numa perspectiva radicalmente democrática e de justiça social (BRASIL, 2006, 

p.08). 

 

Historicamente o Brasil é permeado por uma política de desigualdade social onde as 

classes menos favorecidas sempre foram alijadas ao direito a educação básica com formação 

técnica. Isso se deve as diferenças de oportunidades, uma prática comum dessa nação, onde as 

pessoas de baixa renda são obrigadas a entrar prematuramente para o mercado de trabalho, 

abandonando os estudos. Aliado a isso, nunca houve uma política preocupada em ofertar uma 

educação a este público que tivesse como objetivo a formação técnica, humana e científica. O 

acesso a esse tipo de ensino se deu depois de muitas reivindicações e lutas da classe 

trabalhadora que buscava, segundo Frigotto (2005, p.46), o “resgate do direito à educação aos 

trabalhadores excluídos da escola e por outro, a superação de um marco legal constitucional 

que separava a educação básica da formação profissional”.    

O PROEJA surge para tentar suprir a carência sentida pela classe trabalhadora, 

defendendo, como proposta, uma educação que integre a última etapa da educação básica à 

formação profissional e, como já referenciamos anteriormente, destinada aos jovens e adultos 

que já completaram o Ensino Fundamental, porém, ainda não possuem o Ensino Médio, nem 

uma profissão técnica de nível médio. Programa que representa uma oportunidade para 
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aqueles cuja trajetória de ensino foi interrompida, proporcionando o resgate da autoestima no 

sentido de possibilitar a esse público a construção e reconstrução dos saberes escolares. 

Saberes estes produzidos em situação de trabalho no qual se entrelaçam e, contraditoriamente, 

dividem-se em trabalho intelectual e manual, criação e destruição. 

 

3.1 A leitura no PROEJA e a sua influência no desenvolvimento do sujeito 

 

Pensar na Educação de Jovens e Adultos é ter um novo conceito de alfabetização no 

qual o educando deve ser visto como um ser capaz de assimilar conhecimentos que o tornarão 

um cidadão com direitos e deveres suprindo a falta de domínio da leitura e da escrita 

juntamente com o uso precário das habilidades que podem ser adquiridas no ensino básico. Há 

mais de cinqüenta anos a UNESCO declarou que a alfabetização é direito do homem, assim a 

educação de jovens e adultos torna-se cada vez mais importante uma vez que as políticas 

públicas anteriormente aplicadas não valorizavam essa modalidade de ensino (CRUZ, 2008). 

Para Freire (1980, p.47), a educação como prática da liberdade é um ato de 

conhecimento, uma aproximação crítica da realidade, desta forma a conscientização passa a 

ser uma espécie de “domesticação dos homens”, ou seja, uma prática para sua libertação. 

De acordo com Nascimento (2010), quando falamos de Educação de Jovens e Adultos 

para promover mudança social na vida dessas pessoas devemos ressaltar a importância dessa 

prática uma vez que esses jovens e adultos são pessoas desprovidas de bens culturais e 

condições sociais inferiores. Os programas que promovem educação para essas pessoas 

possibilitam que esses jovens e adultos sejam alfabetizados e acumulem conhecimentos para 

que com isso haja uma busca de melhores condições sociais para esses indivíduos, tendo em 

vista agora que são conhecedores de seus diretos. 

Jannuzzi (1979) apresenta a importância da educação observando que quanto maior é 

o nível de educação vivenciada pelo indivíduo, maior será o seu desempenho e produtividade 

no trabalho. Segundo a autora, a educação não é só importante no desenvolvimento do 

indivíduo, sendo também necessária  para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia que 

contribuem para o aumento da riqueza das nações para eficiência da administração e 

organização que dinamizam a produção na sociedade para o incentivo da população à 

inovação e alteração do padrão de consumo para que a mobilidade social de modo real, 

adequado e de acordo com o mérito aconteça para um maior aproveitamento da inteligência 

para gerar demanda dos meios de comunicação de massa cuja expressão econômica não se 

pode negar e para preparar a população para novos empregos gerados pela tecnologia. 
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Portanto cabe a educação preparar o homem para aumentar sua produtividade que seja pela 

produção de bens culturais que seja consumindo-os.  

Assim, Soares (2002) afirma que a EJA deve ser um compromisso de 

institucionalização com política pública própria nas modalidades de ensino fundamental e 

médio contribuindo assim para a formação de cidadãos conscientes e transformadores 

tornando a Educação de Jovens e Adultos um instrumento de desenvolvimento humano e 

profissional. 

Oliveira e Paiva (2004) questionam: os jovens não seriam portadores de novas 

trajetórias educacionais e de vida se postos diante de oportunidades diferentes oferecidas por 

ambientes distintos? Evidentemente que sim, pois, os jovens desprovidos dessas 

oportunidades não são privados apenas de boa educação, mas de emprego, lazer, cultura e 

saúde. Portanto oferecer uma educação de qualidade é proporcionar a possibilidade desses 

jovens serem transformados e transformadores do seu cenário social.    

Scheibel e Lehenbauer (2006) fazem uma observação importante quando lembram que 

a educação nos dias atuais está voltada para os processos seletivos excludentes e/ou 

classificatórios deixando de contemplar os interesses e necessidades de nossa sociedade. 

Deste ponto de vista há tendência de formar indivíduos que não conseguem perceber de uma 

forma geral os problemas que encontraram na sociedade.  

Segundo Gadotti e Romão (2006), a educação para jovens e adultos está inserida no 

que podemos chamar de “Educação Popular” vindas de iniciativas estatais ou particulares que 

poderiam ser conservadoras ou transformadoras.  O interessante é que o objetivo dessa idéia é 

a ampliação das redes de acesso ao ensino gerando assim transformações estruturais no 

interior do sistema educacional e da instituição escola. Entretanto, nem a ampliação da 

cobertura, nem a discussão da adequação dos procedimentos escolares aos direitos e interesses 

das camadas populares foram colocadas em debate. Portanto, é evidente a necessidade de 

avanços na ampliação da cobertura das populações que ainda são marginalizadas da 

escolarização qualificando pedagogicamente a “Educação Popular” direcionada aos interesses 

populares.  

De acordo com Cruz (2008) a educação libera as pessoas no nível mais fundamental 

no plano da mente. Com isso o século XX testemunhou uma florescente entrada de jovens e 

adultos em todo o campo do saber. Entretanto para que seja possível a permanência desse 

jovem na escola, esta se deve transformar para que possa atender esses educandos 

qualificando-se e promovendo mudanças estruturais para atingirem esses objetivos.  

Entretanto não se deve esquecer que a qualidade desse ensino deve ser atentamente 
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observada tendo em vista a importância dessa modalidade. Atentando-se para que a Educação 

de Jovens Adultos não seja tratada como uma forma complementar ou compensatória do 

sistema educacional e sim tratada como uma modalidade de ensino elaborada para uma 

clientela específica (GADOTTI; ROMÃO, 2006). 

Neste sentido, chamar a atenção sobre a importância da leitura no PROEJA é destacar 

o quanto ela é necessária na formação integral do sujeito, pois esse público precisa de uma 

educação em que a leitura seja trabalhada de forma dialógica e interativa, levando em conta as 

reais necessidades dos jovens e adultos, baseada em princípios políticos, éticos e 

epistemológicos que dê condições ao individuo de viver de forma crítico-construtiva no lugar 

que se encontra. 

O PROEJA tem como política a busca da integração da educação profissional com 

EJA, oportunizando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e, consequentemente, 

a sua qualificação para o mercado de trabalho, numa concepção emancipatória e libertadora. 

Segundo Freire (1997, p.59), “a educação não pode ser efetiva e eficaz senão na medida em 

que educandos nela tomem parte de maneira livre e crítica.” E para que isso ocorra é 

necessário que a educação profissional tenha como meta o trabalho e a formação do cidadão, 

e, para que essa proposta seja de fato concretizada é preciso que o professor tenha como meta 

principal a formação leitora. Freire (1997,p.66 ) afirma que, quando o professor faz a opção 

por uma educação que privilegia o aluno, sua cultura, seu pensamento, ele está ajudando a 

formar o  cidadão e tomando uma decisão política. 

 

A partir deste momento, falar da impossível neutralidade da educação já não nos 

assusta ou intimida. É que o fato de não ser o educador um agente neutro não 

significa, necessariamente que deve ser um manipulador. A opção  realmente 

libertadora nem se realiza através de uma prática manipuladora nem tampouco por 

um meio e uma prática espontaneísta. O espontaneismo é licencioso, por isso 

irresponsável. O que temos de fazer, então, enquanto educadores, é aclamar 

assumindo a opção, que é politica, e sermos coerentes com ela, na prática (FREIRE,       

1997, p.16). 

 

Diante disso, o professor é o principal agente a contribuir com a formação do aluno 

leitor, estimulando-o a refletir ao se deparar com desafios e situações de ensino que leve a 

exercitar o senso crítico,  proporcionando a possibilidade do aprender a aprender, uma vez 

que o ato de ler abre janelas para novas aprendizagens, produzindo resultados benéficos não 

apenas no espaço escolar como também na vida social.  É preciso que  professores do 

PROEJA agucem a consciência dos educandos para que percebam que são mais do que 

aprendizes de uma tecnologia, mas também  produtores de saberes que trazem consigo 
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experiências de lutas da vida diária e o PROEJA é apenas o começo, porque continuarão a 

adquirir novos saberes. 

Assim sendo, o trabalho de leitura com os alunos do PROEJA se faz necessário, pois 

ele exerce um papel significativo na constituição do ser humano, colaborando, entre outras 

coisas, para aguçar a imaginação, a criticidade e provocar no leitor a vontade de conhecer 

outras intepretações além do que está sendo sugerido considerar, os educandos do PROEJA  

como leitores ativos de textos de diferentes gêneros, partindo da sua realidade, de histórias 

que lhes são familiares, para que  possam descrever, significar e ressignificar a realidade, 

agindo criticamente e transformando-a. O ato de ler permite ao homem transformar a 

sociedade, adquirir conhecimento, ter ideias próprias, mudando a condição de alienado para a 

condição de sujeito ativo  que conhece os seus direitos e deveres, por isso é capaz de lutar por 

aquilo em que acredita. E para que esse trabalhador possa exercitar seus direitos de forma 

consciente  é necessário que a escola disponibilize acervos bibliográficos, torne a leitura um 

exercício diário, em que todos estejam envolvidos nessa tarefa da construção do leitor não 

apenas para desempenhar melhor sua função no mercado de trabalho, além disso, ser capaz de 

reivindicar por seus direitos, comunicar-se com amigos, concorrer a processos seletivos ou se 

expressar criticamente por meio da escrita e da oratória.  

Ao trabalhar a leitura é importante discutir com o jovem e adulto  seu contexto social,  

sua realidade e a diversidade histórico-cultural do meio do qual pertence. É necessário 

respeitar todos os saberes que esses sujeitos possuem, pois eles são partes das lutas sociais 

pela construção de uma sociedade socialmente mais justa, portanto, é importante o acesso à 

formação humana, científico e tecnológico construído historicamente por essa sociedade, 

aliado a uma formação profissional que oportunize a compreensão tanto da vida como do 

mundo do trabalho. Para isso, é importante trabalhar a leitura de forma dialógica e reflexiva 

no PROEJA, pois assim esse trabalhador terá mais chances de conquistar não só sua 

qualificação profissional, mas também a elevação de sua escolaridade construída a partir de 

conhecimentos que se dão na interação entre professor, aluno, textos de variados gêneros. 

Sobre este assunto Bamberger (1987, p. 26) esclarece, 

 

A leitura não pode ser considerada como um meio de apenas receber mensagens 

importantes, como outrora foi entendida. Essa característica dialógica constitui-se, 

talvez, numa das mais específicas de sua natureza. Para Proust, ler é estabelecer uma 

conversação com os autores dos livros, "com homens muito mais sábios e mais 

interessantes, que aqueles que podemos ter a chance de conhecer a nossa volta.  
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A partir dessa discussão, defenderemos que a leitura no PROEJA deva ser trabalhada 

intensamente por todos os professores, visto que através dela o educando irá adquirir 

conhecimentos que serão a base para que ele possa se estabelecer no mundo do trabalho e dar 

prosseguimento aos estudos. A leitura deve, pois, integrar a dimensão intelectual ao trabalho 

produtivo, preparando trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e cidadãos.  

 

3.2 A importância da formação do professor como agente letrador no PROEJA 

 

A formação de professores é um dos temas de maior frequência nos debates sobre 

educação no Brasil. Neste item vamos refletir sobre a formação técnica e política do educador 

para atuar como agente letrador no PROEJA, sempre levando em consideração, que quando 

um professor tem uma formação de qualidade, terá todas as possibilidades para construir uma 

prática de letramento eficiente a ponto de formar sujeitos críticos e autônomos,  defendendo 

que a formação de docentes para a EJA ainda não é uma política nacional, e isto  implica na 

fragilidade das práticas pedagógicas, de currículos e avaliações nessa modalidade de ensino. 

Antecedentes históricos demonstram que a EJA no Brasil nunca teve o tratamento e a 

preocupação das políticas públicas educacionais de modo a atender as necessidades de alunos 

e a formação de professores. Em especial, no que diz respeito à formação de professores, as 

preocupações sempre foram maiores em relação à educação regular (SOARES, 2006). 

A Educação de Jovens e Adultos - EJA, de acordo com Paiva (1983, p. 16) “é toda 

educação destinada àqueles que não tiveram oportunidades educacionais em idade própria ou 

que a tiveram de forma insuficiente, não conseguindo alfabetizar-se e obter os conhecimentos 

básicos necessários”. Neste contexto, “requer do educador conhecimentos específicos no que 

diz respeito ao conteúdo, metodologia, avaliação, atendimento, entre outros, para trabalhar 

com essa clientela heterogênea e tão diversificada culturalmente”, explica Arbache (2001, p. 

19).  

Entretanto, apesar de já a partir da década de 1930 ter surgido uma preocupação do 

governo com a educação de jovens e adultos em decorrência das transformações sociais pelas 

quais passava o país e, em especial, para atender as demandas da industrialização, foi somente 

em 1947 que foi lançada a Campanha de Educação de Adultos e conforme ressalta Acosta 

(2004) somente a partir da década de 60, a atenção às especificidades didáticas e as demandas 

de docentes para atuar na EJA ganhou visibilidade no cenário nacional brasileiro com a 

proposta de educação para adultos desenvolvida por Paulo Freire, a partir de um modelo 
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pedagógico diferenciado, que procurava superar a fragmentação curricular, organizando-se de 

forma temática, e orientada pelo pensamento de que: 

 

Para ser um ato de conhecimento o processo de alfabetização de adultos demanda, 

entre educadores e educandos, uma relação de autêntico diálogo. Aquela em que 

os sujeitos do ato de conhecer (educador-educando; educando-educador) se 

encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido. Nesta perspectiva, portanto, 

os alfabetizandos assumem, desde o começo mesmo da ação, o papel de sujeitos 

criadores. Aprender a ler e escrever já não é, pois, memorizar sílabas, palavras ou 

frases, mas refletir criticamente sobre o próprio processo de ler e escrever e sobre 

o profundo significado da linguagem (FREIRE, 2002, p. 58): 

 

Houve um grande avanço nas propostas de EJA no Brasil que hoje conta com uma 

diretriz curricular e duas propostas curriculares de caráter nacional e oficial, uma para 1º 

ciclo e outra para o 2º ciclo da Educação de Jovens e Adultos, apresentadas como “subsídio 

para a formulação de currículos e planos de ensino, que devem ser desenvolvidos pelos 

educadores de acordo com as necessidades e objetivos específicos de seus programas” 

(BRASIL, 1998, p.14). Entretanto, após este longo caminho de avanços e retrocessos nas 

políticas nacionais de Educação para Jovens e Adultos, a redefinição de normas que 

norteiam a formação de professores somente passaram a ser discutidas com mais veemência 

a partir da promulgação da LDBEN n◦ 9394/96 que traz em seu Art. 61 os fundamentos para 

as 

 

Características de cada fase do desenvolvimento do educando [...] isto a fim de que 

se possa garantir a todos os alunos o disposto na mesma Lei, Art.22: [...] formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no estudo e em estudos posteriores. 

 

Também as Diretrizes Curriculares para a EJA (BRASIL, 2000) demonstram 

preocupação com a formação de professores para atuar nesta modalidade de ensino. Pode-se 

perceber que a avaliação (regras de certificação de competências) e formação de professores, 

juntamente com a organização e seleção de conteúdos formam o tripé das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, Resolução Conselho 

Nacional de Educação – CNE / Conselho de Educação Básica - CEB n. 01 e 5/07/2000).      

Ainda assim, a estatística nacional desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP (2000), indicou que 40% dos professores 

que atuavam na EJA não possuíam curso superior. A mesma pesquisa encontrou outros 

milhares de voluntários engajados em projetos de alfabetização no meio popular. A partir 

desta informação, o CNE, em 2001 buscou regulamentar as normas para a reformulação dos 
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cursos de licenciatura e daqueles voltados para a formação de professores das séries iniciais 

do ensino fundamental em nível superior, o que incidiu sobre aspectos da formação de 

professores para esta modalidade de ensino.  Dados mais recentes do Censo Escolar 2010 

demonstram que as características em relação à formação de professores para a EJA sofreu 

grandes mudanças, na primeira década do século XXI, pois em 2010 cerca de 80% dos 

professores que atuavam com jovens e adultos tinham formação em nível superior, índice 

bastante superior ao verificado em 2001, quando esse percentual era de 66% (BRASIL, 

INEP, 2010).   

Mesmo assim, segundo Nóvoa (2001), esse contingente de professores continua a 

apresentar lacunas em sua formação, pois os currículos dos cursos de formação de 

professores não consideram as peculiaridades da EJA. A propósito deste assunto vale citar 

pesquisa desenvolvida por Gatti (2009), que teve como objetivo analisar a estrutura 

curricular e as ementas de 165 cursos presenciais de instituições de ensino superior, nas 

áreas de Pedagogia, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas, onde comprovou 

que dentre os 71 cursos de Pedagogia analisados, apenas 1,6% das disciplinas obrigatórias 

tratavam de conhecimentos relativos à EJA. O estudo comprovou ainda a existência de 

poucos cursos superiores que habilitam educadores para atuar na andragogia6, uma vez que 

dos 1306 cursos de Pedagogia existentes no Brasil, apenas dezesseis deles oferecem 

habilitação em EJA. 

Estes dados demonstram que os professores da EJA continuam a enfrentar inúmeros 

desafios para manter-se atualizado e desenvolver práticas pedagógicas eficientes, o que 

demanda um repensar sobre a formação técnica e política de professores para atuar nesta 

modalidade de ensino.  

Neste contexto, as questões de formação e de qualificação dos professores que 

trabalham com o PROEJA é um dos elementos considerados estratégicos nos documentos 

oficiais de formulação dessa política (BRASIL, 2007), tornando-se necessário chamar 

atenção sobre se as concepções ali enunciadas estão sendo implementadas e se traduzem  

como ações capazes de nortear de forma satisfatória os profissionais que atuam no PROEJA, 

para que possam atender aos seus objetivos que não é somente o ingresso, como também 

continuidade e conclusão dos estudos pelos jovens e adultos que constituem o público-alvo 

                                                           
6 Andragogia é a ciência que estuda a aprendizagem do adulto, buscando estabelecer uma nova abordagem ao 

ensino-aprendizagem destes sujeitos, visando aproveitar sua história de vida, suas crenças, seus valores e suas 

competências e valorizando, sobretudo, sua capacidade crítica (BUENO, 2010). 
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do programa, possibilitando-lhes uma formação integral, tendo como eixos norteadores o 

trabalho, a cultura, a ciência e a tecnologia.  

Sobre a formação de professores para atuar no PROEJA, ao propor esta forma 

específica de educação oferecida aos jovens e adultos, e por entender que se estava diante de 

um desafio que deveria ser superado o Ministério da Educação e Cultura, em 2006, instituiu, 

como uma das estratégias e ações estruturantes previstas no Documento Base do PROEJA, o 

Programa de Capacitação de Profissionais do Ensino Público para atuar na Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio.  

Estratégia que, segundo crítica de Machado (2008), demonstrou certa fragilidade 

visto que os professores apresentavam falta de preparo para lidar com as especificidades 

desse público, demonstrando que para garantir-lhe uma educação de qualidade não seria 

suficiente dominar os conteúdos escolares e participar de capacitações que muitas vezes 

acontecem de forma esporádicas e descontínuas. Sobre isso, Machado afirma, 

 

                                                  Superar o histórico de fragmentação, improviso e insuficiência de formação 

pedagógica que caracteriza a prática de muitos docentes da educação profissional de 

jovens e adultos hoje implica reconhecer que a docência é muito mais que mera 

transmissão de conhecimentos empíricos ou processo de ensino de conteúdos 

fragmentados e esvaziados teoricamente. Para formar a força de trabalho requerida 

pela dinâmica tecnológica que se dissemina mundialmente, é preciso outro perfil de 

docente capaz de desenvolver pedagogias do trabalho independente e criativo, 

construir a autonomia progressiva dos alunos e participar de projetos 

interdisciplinares (MACHADO, 2008, p.15). 

 

Neste contexto, ao se pensar na formação técnica do professor para atuar no PROEJA, 

deve-se levar em consideração a necessidade constante de capacitação. “Há de se lembrar que 

a preparação técnica, a ampliação do conhecimento e a atualização exigem um exercício 

freqüente e diário por parte do educador e do sistema no qual ele está inserido” 

(RODRIGUES, s/d, p.5).  

A importância da formação dos professores para atuar na EJA leva a considerar que é 

um dos compromissos mais importantes da prática educativa-crítica é criar possibilidades para 

que os discentes na troca com os outros e todos com o educador vivam a experiência de se 

reconhecerem como seres históricos e sociais. Para tanto, atitudes coletivas que visem um 

maior entrosamento entre os atores do cenário pedagógico, proporcionando um debate 

qualificado sobre a função social da escola e da educação profissional de jovens e adultos, 

procurando estabelecer relações entre educação tecnológica, ensino técnico e formação 

humana, irá favorecer práticas reflexivas que possam responder as diversas necessidades das 
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situações de ensino. Essa interpretação leva a análise feita por Freire que defende a formação 

permanente do educador. 

                               
                               Por isso, na formação permanente dos professores o momento fundamental é o da 

reflexão crítica sobre a prática. E pensando criticamente sobre a prática de ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, 

necessário á reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase confunda 

com a prática. O seu “distanciamento” epistemológico da prática enquanto objeto de 

sua análise deve dela “aproximá-lo” ao máximo. Quanto melhor faça esta operação 

tanto mais inteligência ganha da prática em análise, e maior comunicabilidade 

exerce em torno da superação da ingenuidade pela rigorosidade. (FREIRE, 2005, 

p.18)   

 

Assim, a formação técnica do professor para trabalhar no PROEJA deve visar 

capacitá-lo para a adoção de uma metodologia adequada, que priorize a dialogicidade da 

educação libertadora de Freire e capaz de proporcionar uma aprendizagem significativa e 

duradoura. Dialogicidade que ocorrerá a partir da própria experiência dos atores do processo 

ensino-aprendizagem, ou seja, alunos e professores, e em função dos problemas existentes no 

contexto social. 

Dessa forma, o professor vai construindo seus saberes na sua experiência diária e para 

isso é necessário que esteja sempre observando as conquistas dos educandos, investigando, 

fazendo intervenções mediante dificuldades que vão aparecendo, orientando os alunos a 

pensarem certo, somando aos seus conhecimentos prévios novas aprendizagens que serão 

fundamentais para o seu desenvolvimento cognitivo. Portanto, o professor deve organizar seu 

trabalho e os processos de construção de seus saberes, rotinas e estratégias de ensino.  

 

                                             [...] os saberes profissionais são saberes trabalhados, lapidados e incorporados no 

processo de trabalho docente e que só têm sentido em relação às situações de 

trabalho concretas, em seus contextos singulares e que é nessas situações que são 

construídos, modelados e utilizados de maneira significativa pelos trabalhadores do 

ensino (TARDIF, 2000, p.11). 

  

A formação por meio do letramento apresenta-se assim como uma alternativa 

importante para o trabalho docente no PROEJA, visto que,  

 

Acredita-se na proposta de letramento na Educação de Jovens e Adultos por 

considerar que o sujeito letrado modifica-se cognitiva, lingüística, social e 

culturalmente. Ou seja, a utilização e o resultado da ação das práticas sociais da 

leitura e da escrita que os transformam, mudando significativamente sua condição de 

vida (SHEIBEL; LEHENBAUHER, 2006, p.112).  
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Nesta perspectiva, a mediação do professor na compreensão leitora é indispensável e 

para que isso ocorra. Ele deve ser um leitor ativo, lendo e relendo a realidade, utilizando 

jornais, revistas, livros literários, informando-se sobre a realidade mostrada, comparando 

situações e se posicionando diante das notícias vinculadas nos veículos de informação. O 

educador deve ter claro como irá trabalhar a leitura em sala de aula, pois a presença de um 

educando que não domina a leitura, nos demonstra que a escola não cumpriu uma de suas 

missões que é a formação para a cidadania. A questão da formação leitora deve ser algo 

prioritário em todas as escolas visto ser importante criar formas criativas para cativar e atrair 

os alunos para atividades que despertem no discente a vontade de ler.  

Assim, a formação do educador deve estar direcionada para os acontecimentos do 

mundo à sua volta, de forma crítica e dialética, conectada com as mudanças e as 

transformações mundiais. É necessário ofertar instrumento teórico, técnico e metodológico 

aos profissionais, preparando-os para atender às especificidades ligadas à EJA. A instituição 

formadora deve levar em conta os variados contextos sociais e as situações de aprendizagem 

que os futuros professores irão vivenciar, preparando-os para lidarem com as diferenças e as 

diversidades encontradas em sala de aula.  

Quando discutimos a formação do profissional voltada para a EJA, constatamos, em 

várias pesquisas sobre esse assunto, a necessidade de uma preparação específica para o 

professor que irá trabalhar com jovens e adultos; mas existem muitas controvérsias sobre esse 

tema. Arroyo (2007, p.19) afirma que a constituição do perfil do educador de jovens e adultos, 

bem como sua formação, passa pela constituição da própria EJA que ainda está em 

construção. As instituições formadoras devem se comprometer no sentido de preparar o 

professor para lidar com diferentes situações vivenciadas por ele no ato de educar,  

 

[...]. da necessidade de o professor desenvolver competência social, em que este se 

sinta capaz de assumir as situações conflituosas provenientes das mudanças sociais 

de cada tempo histórico. Para tanto, há de se pensar e propor estratégias desde a 

formação inicial (e também no exercício da profissão, por meio da formação 

continuada) acerca das mudanças sociais e da consequente exigência de formação 

profissional docente, de modo a preparar o futuro professor (e o professor já inserido 

no exercício da profissão) para enfrentar os conflitos próprios de cada momento/fase 

do processo de mudança social. (NUNES; OLIVEIRA, 2014, p.11) 

 

O mundo está em constante mudança e o professor deve se preparar para lidar com 

situações para ele muitas vezes desconhecidas e novas, por isso as instituições formadoras 

devem valorizar não só a teoria como também as dimensões de natureza mais práticas e 

metodológicas já que “observa-se a fragilidade na capacitação de professores para o efetivo 
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trabalho em sala de aula como um dos principais problemas educacionais no Brasil” 

(RICARDO, 2015, p.17).  

No levantamento das produções científicas publicadas sobre o tema prática leitora na 

EJA/PROEJA, realizado como embasamento teórico para esta pesquisa, utilizando os 

descritores: Leitura na EJA e formação de professores para a EJA/PROEJA, encontramos uma 

variada produção composta por artigos, a grande maioria abordando a influência da formação 

do professor para atuar na EJA. Após a leitura dos resumos das publicações e tendo como 

descritor a prática leitora na EJA/PROEJA encontramos alguns artigos cujos temas versavam 

sobre a formação docente para o processo ensino-aprendizagem da leitura na EJA. 

Um estudo desenvolvido por Gomes, Cavalcante (2014) ao analisar as práticas 

adotadas por uma professora em uma sala de aula de educação de jovens e adultos em uma 

escola pública de Maceió, observou que houve grandes dificuldades no trato com a leitura e 

letramento dos educandos, devido à falta de formação específica da docente para atuar na 

EJA, bem como do desconhecimento dos fundamentos linguísticos necessários às atividades 

para trabalhar a leitura. As autoras observaram ainda que devido à ausência de formação 

específica para atuar nesta modalidade de ensino, as práticas de leitura adotadas pela 

professora muitas vezes eram influenciadas pelas metodologias utilizadas com as crianças, 

concluindo pela necessidade de qualificação constante dos docentes para que pudessem 

propor atividades de leitura condizentes com as especificidades do público jovem e adulto.  

Também Castro, Barbosa (2015) ao analisarem dados levantados junto aos docentes 

dos cursos técnicos integrados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do 

Instituto Federal de Goiás (IFG) sobre quem são e como desenvolvem a sua prática 

pedagógica, encontraram docentes sem formação específica para atuar na EJA, concluindo 

assim pela importância e necessidade de qualificar a prática docente para consolidar o acesso, 

a permanência e êxito formativo dos trabalhadores que se matriculam nos cursos do Proeja. 

Os autores concluíram que a falta de formação dos professores para a EJA dificultava o 

desenvolvimento de atividades de leitura e, consequentemente, a formação de alunos leitores 

críticos e autônomos.  

Baptista e Julião (2015), ao analisarem o PROEJA e sua inserção no Colégio Pedro II 

concluíram pela importância do programa enquanto uma política de inclusão escolar e social 

dos jovens e adultos que não tiveram condições de concluir seus estudos na idade certa, 

ressaltando a contribuição da proposta de associação da EJA com a educação profissional 

através da concepção de currículo integrado e a reserva legal de vagas para esta modalidade 

de ensino na Rede Federal, como a consolidação da EJA como um direito. Entretanto, 
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apontaram alguns desafios que precisam ser urgentemente enfrentados, dentre os quais a falta 

de uma política de estágio, a necessidade de adaptação do programa à realidade dos alunos em 

sua maioria trabalhadores e mulheres com filhos e, por fim, a ausência de uma formação 

específica de professores para trabalhar com a modalidade de educação de jovens e adultos no 

âmbito do Proeja. As autoras criticaram ainda o caso da biblioteca da instituição pesquisada 

que permanecia fechada no horário noturno, qualificando este ato como fator que contribui 

para que os alunos do Proeja não adquiram ou desenvolvam o hábito de leitura, e para desviar 

o educando dos contatos com os livros. 

Ferreira (2012) realizou estudo com o objetivo de analisar as experiências e 

representações sobre leitura na Educação de Jovens e Adultos (EJA), tomando como universo 

os estudantes dos Eixos VI e VII dessa modalidade de ensino, matriculados em uma escola da 

rede pública do estado da Bahia, no município de Jequié. Analisando como eram realizadas as 

atividades de leitura no contexto escolar, compreendendo aquelas não como especificidade da 

disciplina de Língua Portuguesa, mas do conjunto de disciplinas que compõem o currículo 

escolar, como forma de acesso ao conhecimento sistematizado e atividade de construção do 

saber e também as práticas leitoras realizadas fora do contexto escolar, concluiu que entre 

uma e outra representação está a que apresenta a leitura como atividade de decodificação, 

pois, basicamente, decodificar é que foi ensinado aos alunos das classes menos favorecidas e 

que continua a ser ensinado aos alunos da EJA, especialmente na escola que serviu de espaço 

para a pesquisa onde o papel na formação do leitor da EJA tem sido desenvolvido de forma 

precária, pouco contribuindo para que seus estudantes conheçam a leitura como forma de 

compreender e intervir na realidade.  Sendo assim, e deixando entrever a necessidade de 

formação continuada dos professores para esta tarefa, concluiu pela necessidade de 

ressignificação das formas de interação e apropriação da cultura escrita pelas camadas mais 

empobrecidas da sociedade brasileira, da qual a EJA é um exemplo pontual, face às 

concepções do ato de ler como atividade de formação e fruição. 

Picanço, Pereira (2007), ao proporem uma reflexão sobre a importância da leitura no 

ambiente escolar da educação de jovens e adultos, destacam que a complexidade do ato de ler 

exige do professor um aprender continuadamente para atender o aluno da EJA, carente de 

informações. Criticando a didática adotada por alguns professores para o trabalho com a 

leitura, ressaltaram a importância de se fazer uso de estratégias contagiantes que entusiasmem 

e despertem o interesse do aluno pela leitura. Lembrando Paulo Freire, os autores destacaram 

que os alunos da EJA precisam ser conscientizados da sua condição de vida e de trabalho na 

sociedade em que estão inseridos, pois esse ato é um dos meios pelos quais lhes será 
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possibilitada a oportunidade de participação na luta pela melhoria de vida e que a leitura de 

livros e textos próximos de sua realidade e que levantem questões significativas favorecerá a 

circulação de informações, que lhes permitirá viver e criar situações de enriquecimento 

lingüístico, como também a oportunidade de utilizar a linguagem para expressar-se com 

autonomia. 

Ao destacar a necessidade da capacitação constante do professor e, sobretudo a 

importância da leitura na educação de jovens e adultos, Ilha, Hypolito (2014, p.20) asseguram 

que a educação é um processo social e que para tanto a preparação dos professores para 

atuarem na sociedade só será possível se os cursos entenderem a importância dos docentes 

dominarem tal habilidade. Nesse sentido, as universidades devem ter atitudes leitoras que 

serão relevantes para o trabalho do professor como agente social e transformador da 

sociedade. Refletindo sobre a formação do professor como fator importante para despertar no 

educando o desejo de ler, ressaltam que o professor deve criar estratégias facilitadoras da 

compreensão leitora, pois, a leitura é uma das ferramentas mais importantes dentro da 

educação para o alcance do desenvolvimento cognitivo, social, emocional na construção do 

conhecimento.                           

 

O professor não deve ser apenas um mero transmissor de conteúdos e técnicas e sim 

orientador, facilitador da aprendizagem. Para isto, ele necessita, de um lado, 

aprofundar-se no conteúdo referente às questões de leitura, de outro, ter bom 

conhecimento sobre os alunos que lhe são confiados, uma atitude positiva e atenta 

frente aos alunos, uma sensibilidade pelos interesses e possibilidades de cada um. 

Tem também de conhecer a realidade social do país e as questões do acesso aos bens 

culturais produzidos no passado e no presente. Somente o professor pode intuir o 

que convém fazer num determinado momento para ajudar o aluno a desenvolver na 

leitura (BARBOSA,1994, p.138). 
 

Assim, cabe ao educador criar condições para o educando realizar sua própria 

aprendizagem, de acordo com o seu interesse, oferecendo aos discentes os saberes e 

conhecimentos científicos e tecnológicos que complementam uma formação cidadã. Um 

ensino e aprendizagem que tenha como objetivo a emancipação, entendendo que a construção 

do conhecimento acontecerá se a escola, o professor, o educando, fizer da leitura o 

instrumento principal para a “libertação”, tornando-se os sujeitos da própria formação.  

 

3.3 Contribuições Teórico-metodológicas no Processo de Ensino e de Aprendizagem de        

Leitura no PROEJA 

 

Acredita-se ser de grande relevância chamar a atenção para como a leitura deve ser 

praticada em sala de aula no PROEJA,  já que a maioria das literaturas destacam esse assunto 
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somente em relação à criança. A leitura permeia a vida de todos os indivíduos e é de grande 

importância que todos tenham acesso a ela, Solé (1998, p. 22) afirma que a “leitura é um 

processo de interação entre leitor e o texto; nesse processo tenta-se satisfazer [obter uma 

informação pertinente para], entendendo que o ato de ler traz diferentes objetivos”. Continua 

afirmando sobre os objetivos da leitura, nos chamando a atenção sobre a importância de 

estarmos atento sobre esse fato. 

 
                                         O leque de objetivos e finalidades que faz com que o leitor se situe perante um texto 

é amplo e variado: devanear, preencher um momento de lazer e desfrutar; procurar 

uma informação concreta; seguir uma pauta ou instruções para realizar uma 

determinada atividade ( cozinhar, conhecer as regras de um jogo); informar-se sobre 

um determinado fato ( ler o jornal, ler um livro de consulta sobre a Revolução 

Francesa ); confirmar ou refutar sobre um conhecimento prévio; aplicar a 

informação obtida com a leitura de um texto na realização de um trabalho, etc 

(idem). 

 

A leitura é de ordem cognitiva e social, pois se baseia na reflexão e na análise dos 

condicionamentos a que os usos da linguagem nos levam. São necessárias atividades que 

permitam ao educando refletir, reformular, retomar, reelaborar e avançar nos conhecimentos, 

percebendo que a leitura traduz o mundo e a vida através da escrita e signos diversos.     

Por isso a importância do educador motivar seus alunos demonstrando como a leitura 

circunda toda a sua vida.  Ainda mais quando este educando é um trabalhador, marginalizado 

social e economicamente, a leitura lhe oportuniza o resgate dos seus direitos, através dos 

saberes que proporcionarão o exercício de sua cidadania e ao desenvolvimento de suas 

capacidades para a vida produtiva e social. 

O educando conforme se desenvolve produz suas próprias estratégias de leitura e o 

papel do professor é o de incentivador, propondo atividades que estimulem e desafiem o 

pensar dos alunos. O professor deve lançar mão de diferentes metodologias e recursos 

pedagógicos para desenvolver nos alunos atitudes de leitura. Conforme Kleiman (2000, 

p.118) existem dois tipos de estratégias de leitura que irão definir as atitudes do leitor são elas 

as cognitivas e metacognitivas.  

 

As estratégias cognitivas da leitura são as operações inconscientes do leitor, aquelas 

que não chegam ao nível consciente com perspectivas de utilização  para o alcance 

dos objetivos da leitura. E as estratégias metacognitivas, por sua vez, estão 

diretamente relacionadas à metacognição, ou seja, à capacidade do leitor conhecer o 

próprio conhecimento, de pensar sobre sua atuação, de planejá-la e regular a atuação 

inteligente (KATO,1984, p.118). 
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 Na metacognição nos deparamos com um leitor que busca no texto a intepretação de 

forma consistente sobre o assunto do qual realizou uma leitura, utilizando a melhor estratégia 

que o leve à compreensão leitora. Enquanto na cognição Kleiman (2004, p.118) cita como 

exemplos  as diversas estratégias de segmentação sintática, e de recuperação anafórica, aquela 

em que o sujeito percebe o significado de uma palavra dentro de um contexto situacional, o 

que podemos chamar de inferência lexical. O professor, ao detectar as estratégias utilizadas 

por seus alunos, poderá fazer intervenções pontuais a cada dificuldade apresentada.   

Conforme Ricardo (2015, p. 26-27), todo “professor precisa familiarizar-se com 

metodologias voltadas para estratégias facilitadoras da compreensão leitora.” Um bom 

trabalho pedagógico de andaimagem, na mediação da leitura, pode contribuir com o 

desenvolvimento do educando. Para (idem), andaime ou andaimagem é um conceito 

metafórico que se refere a um auxílio possível ou audível que um membro mais experiente de 

uma cultura pode dar a um aprendiz,  uma estratégia instrucional no domínio da escola, mas, 

pode ocorrer em qualquer ambiente social. Outro conceito, apresentado por (idem) são as 

pistas de contextualização que, conforme explicação deste autor, são apresentadas por 

Gumperz (2003) como quaisquer sinais verbais que processados juntamente com elementos 

simbólicos gramaticais ou lexicais servem para construir a base contextual para a intepretação 

localizada. O professor ao iniciar o trabalho com um texto já inicia com a problematização ou 

perguntas, permitindo assim que a avaliação ocorra em um ambiente positivo, de trocas entre 

os pares, levando os alunos a novas formas de pensar, de analisar, categorizar, ajudando-os a 

atingir uma compreensão conceitual que lhes oportunize a criar respostas certas e coerentes 

em contextos apropriados.  

Diante disso, o professor ao trabalhar a leitura deve estimular no aluno a sua vontade 

de ler, utilizando de diferentes recursos pedagógicos e planejando atividades de forma que 

mobilizem no educando a sua capacidade leitora. Para tanto, é de grande importância à 

utilização de materiais e estratégias pedagógicas adequados ao trabalho com Jovens e 

Adultos. No intuito de desenvolver atitudes leitoras, é importante trabalhar com diversos 

gêneros textuais que devem ser representações da realidade do aluno, estabelecendo relação 

com as situações do cotidiano, proporcionando aos educandos identificar sentido na leitura, 

despertando a motivação de ler e conhecer o que está escrito.  

É necessário que o professor desenvolva atividades voltadas para histórias de vida, 

experiências, memórias da infância e da adolescência, os medos, os sonhos, propondo 

trabalhos em grupo, de forma que todos se ajudem, revendo e descontruindo conceitos 

cristalizados da leitura como um ato mecânico, entendendo-a como uma prática social.   
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Segundo Kleiman (2011) é de grande importância um entendimento amplo e um 

envolvimento íntimo com o que se lê acreditando no potencial do educando.  

 

                                      A tarefa da leitura deve ser bem planejada e selecionadas com critérios os materiais 

que nela serão trabalhados, tomando decisões sobre as ajudas prévias de que alguns 

alunos possam necessitar, evitando situações de concorrência e promovendo, sempre 

que possível, aquelas situações que abordem contextos de uso real, que incentivem o 

gosto pela leitura e que deixem o leitor avançar (SOLÉ, 1998, p..92). 

 

A partir do conhecimento das estratégias da leitura, a escola deve estabelecer  

atividades que suscitem no aluno a vontade de ler pois, durante a vida, o sujeito terá 

oportunidades de lutar por aquilo que realmente almeja, utilizando a leitura num plano pessoal 

e social, vivenciando experiências que poderão romper suas limitações, construindo 

conhecimentos sobre si mesmo, de outros seres humanos e da sociedade em que se encontra. 
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4 A PESQUISA: PERCURSOS METODOLÓGICOS PARA INVESTIGAÇÃO DA 

PRÁTICA DE LEITURA NO PROEJA – CAMPUS JANUÁRIA 

 

Neste capítulo, discorremos sobre o percurso metodológico, para se chegar aos 

resultados da pesquisa. Descrevemos, ainda, a instituição onde foi realizada a pesquisa e os 

sujeitos participantes.  

 

4.1 Pesquisa em desenvolvimento -  natureza, tipo, procedimentos  

 

Devido à complexidade da temática e da busca pela compreensão do objeto de estudo, 

foi feita opção pela pesquisa do tipo ex-post-facto, que tem como objetivo: 

 

investigar possíveis relações de causa e efeito entre um determinado fato 

identificado pelo pesquisador e um fenômeno que ocorre posteriormente. A 

principal característica deste tipo de pesquisa é o fato de os dados serem coletados 

após a ocorrência dos eventos. A pesquisa ex-post-facto é utilizada quando há 

impossibilidade de aplicação da pesquisa experimental, pelo fato de nem sempre ser 

possível manipular as variáveis necessárias para o estudo da causa e do seu efeito 

(FONSECA, 2002, p. 32). 

 

A pesquisa ex-post-facto é uma investigação que acontece a partir do fato passado, 

sistemática e empírica, na qual o pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis 

independentes, porque já ocorreram suas manifestações ou porque são intrinsicamente não 

manipuláveis. Utilizando de informações adquiridas por meio de experimentos ou pessoas 

com o objetivo de verificar a existência de relações entre variáveis e proporcionar respostas 

aos problemas propostos. 

Conforme Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004), ao pesquisar o pesquisador 

reveste-se não apenas de sua interpretação subjetiva, mas dos recursos teórico-metodológicos 

que lhe possibilitam realizar tal tarefa a partir de um determinado prisma. Nesta perspectiva, 

busca compreender e analisar as práticas leitoras e suas contribuições na formação da 

autonomia e criticidade dos alunos egressos do PROEJA do IFNMG, Campus  Januária no 

mês de agosto de 2015, e em conformidade com o referido percurso metodológico, a pesquisa 

ex-post-facto, tem como uma de suas vantagens, segundo André (2005, p.34), “[...] a 

capacidade de retratar situações da vida real, sem prejuízo de sua complexidade e de sua 

dinâmica natural”, oferecendo um espaço dinâmico de investigação que deve ser respeitado, 

analisado e compreendido, focalizando a realidade de forma complexa e contextualizada, 

evidenciando a inter-relação dos seus componentes, sendo rico em dados descritivos. 
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Quanto à utilização da pesquisa ex-post-facto, esta escolha deu-se por ser a mais 

apropriada por procurar compreender ações ocorridas em determinado tempo e espaço onde 

somente compete a sua descrição. Nesse caso específico, foram investigadas as práticas 

leitoras ocorridas no PROEJA do Curso Técnico em Comércio, de 2015, do IFNMG Campus  

Januária e as suas contribuições na formação autônoma e crítica dos alunos egressos desse 

programa.  

A abordagem utilizada nessa pesquisa foi de natureza qualitativa, uma vez que ela 

“responde as questões muito particulares, se preocupando com um nível de realidade que não 

pode ser somente quantificado” (MINAYO, 2000, p.21). 

Outra característica da abordagem qualitativa é “ter o ambiente natural como fonte 

direta de dados e o pesquisador como instrumento-chave” (TRIVIÑOS, 1987, p. 128). Neste 

mesmo sentido, Minayo (2000, p.59) afirma ser uma “técnica que se realiza através do contato 

direto do pesquisador com o fenômeno observado para obter informações sobre a realidade 

dos atores sociais em seus próprios contextos”. 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004), por sua vez, ressaltam que a principal 

característica da abordagem escolhida “refere-se à tradição compreensiva ou interpretativa”, 

ou seja, as pesquisas que se embasam nesta metodologia partem do pressuposto de que as 

pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e seu 

comportamento tem um sentido próprio, “um significado que não se dá a conhecer de modo 

imediato”, precisando ser desvelado através de um olhar sistematizado, das “lentes de que se 

propõe a investigar determinado contexto” 

No que se refere a sua condução, André (2005) explicita que este tipo de pesquisa 

deve se basear em fases de desenvolvimento, possibilitando uma maior ligação no desenrolar 

da pesquisa e porque essas fases também existem para o desenvolvimento deste tipo de 

estudo, uma vez que a pesquisa como atividade criativa e como tal pode requerer conjunção 

de duas ou mais fases em determinados momentos. São elas: fase exploratória ou de definição 

de focos de estudo, fase de levantamento de dados ou de delimitação do estudo, e fase de 

análise sistemática dos dados. 

Ressalta-se assim a importância da fase exploratória enquanto ocasião de definição ou 

redefinição das questões de pesquisa que foram se configurando mais claramente no decorrer 

do trabalho investigativo. Momento em que foi realizado contato direto da pesquisadora com 

os interlocutores, esclarecimento do objetivo da pesquisa, o levantamento dos documentos a 

serem analisados, bem como da instituição e dos participantes, utilizando a técnica de 

pesquisa proposta por Bardin (2009, p.70), que é a Análise de Conteúdo (AC). 
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A AC é área de conhecimento que estuda procedimentos de comunicação, e que de 

acordo com Chizzotti (2006, p. 98) tem como objetivo “compreender criticamente o sentido 

das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas”,  

trabalhando com o conteúdo, ou melhor, com a materialidade linguística utilizando-se de 

experiências e do que diz o texto, estabelecendo categorias para sua interpretação, 

respaldando-se no conteúdo do texto e entendendo o pensamento do sujeito a partir da ideia 

apresentada, numa concepção clara de linguagem. Neste contexto, “o que é listado no texto é 

justamente uma série de significações que o codificador detecta por meio dos indicadores que 

lhe estão ligados” (PÊCHEUX, 1993, p. 65), baseando-se nas experiências e sentidos 

construídos pelo texto, criando categorias conforme os temas que emergem como palavras ou 

frases que são constantes, inferindo sobre uma fala e mensagens recebidas. Assim, procura 

analisar os procedimentos de leitura, tendo em vista um leitor ativo que, ao ler, mobiliza os 

sentidos do texto, fazendo inferências e proporcionando assim o alcance do leitor crítico, 

reflexivo e autônomo de que tanto se fala na escola, mas ainda distante de se efetuar na 

prática pedagógica. A AC representou um viés teórico, somado às leituras que fundamentam 

esta pesquisa, assumindo duas funções neste estudo; ao mesmo tempo em que serviu de lente 

para analisarmos os dados colhidos nos questionários e entrevistas tanto dos docentes como 

dos discentes do PROEJA, ofereceu embasamento teórico para a discussão da leitura 

enquanto dialógica, partindo da linguagem como algo central do discurso na construção da 

vida social. 

A escolha do Campus do IFNMG localizado no município de Januária, no Norte de 

Minas Gerais se deu devido a pesquisadora desenvolver suas atividades profissionais na 

reitoria desse Instituto, acompanhando as práticas pedagógicas desse Campus que ainda 

oferece essa modalidade de ensino, já que as ofertas nas demais instituições do IFNMG não 

acontecem ou estão suspensas.  

A preocupação em falar sobre esse programa, dando-lhe visibilidade e chamando a 

atenção para a importância da sua continuação, surgiu tendo em vista o reconhecimento de 

sua grande colaboração no sentido de garantir a todos os cidadãos dessa região tão carente, 

que estiveram fora da escola no tempo regular, o direito a uma formação educacional que lhes 

proporcione o acesso a uma educação que tanto prepara para o mercado de trabalho como 

para o mundo social do qual fazem parte. E para que essa inserção ocorra de forma 

competente e harmônica, atendendo as necessidades desse público, se faz necessário 

compreender que a leitura é capaz de desenvolver e favorecer um pensamento complexo e 

abstrato, abrindo as janelas do mundo, atribuindo sentido a esse mundo, permitindo a 



61 
 

construção do conhecimento e a possibilidade de saber, sendo esse conhecimento a soma das 

relações estabelecidas pelo sujeito em interação com o objeto epistêmico.  

Diante do que foi dito, a presente pesquisa buscou embasamento nas contribuições de 

diversos autores que versam sobre a leitura como expressão da linguagem que tem uma 

função constitutiva dos sujeitos. O que se pode verificar é a opção de não concordar com 

paradigmas que aprisionam o conhecimento científico, buscando interpretações centradas 

num pensamento plural em que o papel desempenhado pela linguagem demonstre ser 

significativo. 

 

4.2 IFNMG Campus Januária – MG e a materialização do PROEJA 

 

O IFNMG é uma instituição de educação superior, básica e profissional, 

pluricurricular, multicampi e descentralizada, especializada na oferta de educação profissional 

e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica. Sua área de abrangência é 

constituída por 126 municípios distribuídos em 03 mesorregiões (Norte de Minas, parte do 

Noroeste e parte do Jequitinhonha), ocupando uma área total de 184.557,80 Km². A 

população total é de 2.132.914 habitantes segundo o Censo Demográfico de 2000 (BRASIL, 

IBGE, 2000). 

Nesse contexto, o IFNMG agrega sete Campi: Almenara, Araçuaí, Arinos, Montes 

Claros, Januária, Pirapora e Salinas, criados no governo do Presidente Lula com os objetivos 

de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos de nível médio ao superior, 

estabelecendo um elo entre eles, possibilitando uma formação verticalizada e levando 

desenvolvimento social e tecnológico a essas regiões que apresentam baixo desenvolvimento 

humano. Aqui, daremos ênfase ao Campus Januária que é locus da nossa pesquisa.  

O IFNMG Campus Januária oferece do Curso técnico de Nível Médio ao Ensino 

Superior. Ele surgiu em 29 de dezembro de 2008, com a sanção da Lei Federal nº 11.892, que 

criava no Brasil 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, através da junção 

de Escolas Técnicas Federais, Centros Federais de Educação Tecnológica - Cefets, Escolas 

Agrotécnicas e escolas vinculadas a universidades, com a relevante missão de promover uma 

educação pública de excelência, por meio da junção indissociável entre ensino, pesquisa e 

extensão, interagindo pessoas, conhecimento e tecnologia, visando proporcionar a ampliação 

do desenvolvimento técnico e tecnológico da região norte- mineira. 
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O IFNMG ocupa uma área de terra de 226,7ha, distante a 6 km da sede do município 

de Januária, localizado no Norte de Minas Gerais. O Centro Federal de Educação Tecnológica 

de Januária, ao longo dessas últimas cinco décadas, passou por uma série de transformações 

de ordem legal, que muito contribuíram para o aperfeiçoamento do seu fazer didático-

pedagógico e técnico-administrativo. 

Dentre os cursos oferecidos pelo Campus Januária, ressaltamos o curso do Proeja, 

instituído pelo Decreto 5.840/06, do art. 2o “as instituições federais de educação profissional 

deverão implantar cursos e programas regulares do PROEJA até o ano de 2007”.  

 

As instituições federais de educação profissional deverão implantar cursos e 

programas regulares do PROEJA até o ano de 2007. As instituições referidas 

no caput disponibilizarão ao PROEJA, em 2006, no mínimo dez por cento do total 

das vagas de ingresso da instituição, tomando como referência o quantitativo de 

matrículas do ano anterior, ampliando essa oferta a partir do ano de 2007. A 

ampliação da oferta de que trata o § 1o deverá estar incluída no plano de 

desenvolvimento institucional da instituição federal de ensino. 

 

Em cumprimento ao decreto, o Campus Januária propôs a oferta da formação 

profissional do curso técnico em Comércio Integrado ao Médio, de forma coerente com o 

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

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. Este programa tem como alvo, 

prioritariamente, o atendimento de demandas constituídas por segmentos sociais e 

profissionais ainda não privilegiados em termos de formação e de encaminhamento 

profissional. A opção por esse curso foi dada a partir de uma série de discussões entre 

professores, coordenadores pedagógicos e a comunidade local. Havia um entendimento de 

que os cursos ofertados deveriam ser aqueles que tivessem maior sintonia com as demandas 

local e regional, de forma a contribuir com o fortalecimento das estratégias socioeconômicas e 

culturais (BRASIL, 2007). 

O curso técnico em Comércio traz em suas concepções teóricas, técnicas e 

metodológicas o seguinte objetivo:   

 

Fornecer instrumento teórico, técnico e metodológico aos profissionais, capacitando-

os a atender às necessidades ligadas ao comércio e serviços, aplicando técnicas 

apropriadas que impulsionem a melhoria do setor e, consequentemente, as condições 

de vida da população, de modo a construir alternativas de geração de trabalho e 

renda ou melhorar as condições de ingresso, permanência e progressão no mercado 

de trabalho formal, além de assegurar aos educandos(as) formação básica 

indispensável para o exercício da cidadania, compreendendo a realidade na 

mediação dos conceitos já elaborados, o aprender a conhecer, aprender a ser, numa 

perspectiva política, social e cultural fomentando as possibilidade de inserção ao 

mundo do trabalho (IFNMG, 2006, p.17). 
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A organização curricular do curso apresenta-se de forma flexível, vendo o 

conhecimento como processual capaz de desenvolver a criticidade e a autonomia do aluno 

acompanhando as mudanças ocorridas no mundo. Existe uma integração entre as disciplinas 

do Ensino Médio e Ensino Profissionalizante, visando a uma formação que atenda aos 

requisitos básicos a que se propõe a modalidade PROEJA. Com o intuito de aprimorar e 

melhorar os conhecimentos adquiridos são ofertadas visitas técnicas em parceria com 

empresas, feiras, eventos, palestras e oficinas para que o aluno possa entender na prática a 

teoria.  

A proposta do curso está organizada por áreas de conhecimentos, com uma carga-

horária total de 2.440 horas, distribuídas em seis semestres letivos. A forma de organização do 

currículo do curso técnico em Comércio considera as necessidades apresentadas pelo mercado 

de trabalho, tendo em vista a empregabilidade dos alunos e a melhoria da qualidade dos 

serviços oferecidos no setor do comércio em nível local e regional (IFNMG, 2006, p.19). 

A organização do curso está estruturada na matriz curricular constituída por:   

 
 Um eixo destinado às competências e habilidades a serem desenvolvidas 

pelas disciplinas que compõem a base comum nacional, passando pelas áreas do 

conhecimento, das ciências da natureza, artes, linguagens e suas tecnologias, bem 

como o conhecimento das ciências humanas e seu desenvolvimento ao longo dos 

tempos. Esses conhecimentos deverão corroborar para uma melhor compreensão do 

eixo profissional, favorecendo, articulando e ampliando as possibilidades de um 

curso de fato integrado, conexo e contextualizado, objetivando e garantindo, dessa 

forma, a necessária interdisciplinaridade.   

 

 Um eixo destinado à formação do profissional, que integra conhecimentos 

voltados para a área das rotinas administrativa e de vendas, relações humanas, 

mercados, o mundo do trabalho e a prática rotineira dos estabelecimentos comerciais 

(IFNMG, 2006, p. 19). 

 

O projeto do curso delineia o perfil do aluno egresso, propondo as competências que 

devem ser adquiridas, “o aluno seja capaz de aplicar métodos de comercialização de bens e 

serviços, visando à competitividade no mercado e atendendo às diretrizes organizacionais; 

comunicar previsões e demandas aos fornecedores; efetuar controle quantitativo e qualitativo 

de produtos e proceder a sua armazenagem no estabelecimento comercial; operacionalizar 

planos de marketing e comunicação, logística, recursos humanos e comercialização, dentre 

outros” (IFNMG, 2006, p. 19). 
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4.3 Os sujeitos da pesquisa 

 

A escolha da abordagem qualitativa é coerente com os procedimentos de análise de 

conteúdo adotado nesta pesquisa. Entende-se que a abordagem qualitativa é de caráter 

compreensivo, explicativo e intenso, tendo em vista a investigação, descrição, com ênfase nos 

processos e nos significados dos fatos para os atores envolvidos, levando em conta que o 

sujeito da pesquisa é o ator principal na construção de conceitos a partir da interpretação que 

fazem da realidade.  Nesta perspectiva, Alves-Mazzoti e Gewandsznajer (2004, p.174) 

propõem que “os sujeitos sejam escolhidos de forma proposital em função de suas 

características, ou dos conhecimentos que detêm sobre os interesses da pesquisa”. Dessa 

forma, os interlocutores da pesquisa foram agrupados em dois segmentos distintos formados 

por seis professores regentes de aulas e seis alunos egressos do PROEJA de 2015, do curso 

Técnico em Comércio do IFNMG, Campus da cidade de Januária- MG. 

Os sujeitos que participaram da pesquisa foram escolhidos considerando o grau de 

envolvimento no contexto de materialização do trabalho proposto. Nesses termos, para os 

critérios estabelecidos na escolha dos seis docentes colaboradores considerou-se ter 

trabalhado na turma do PROEJA objeto deste estudo e ter conhecimento das propostas para 

trabalho com esta modalidade de ensino. O convite aos docentes aconteceu pessoalmente no 

IFNMG, através de e-mail e contatos telefônicos. Nesses contatos foi exposto o objetivo da 

pesquisa, esclarecendo que a adesão seria voluntária, sigilosa e aconteceria individualmente. 

Os docentes também foram informados de que a participação no processo investigativo seria 

de grande importância para que a pesquisa pudesse colher resultados no sentido de conhecer 

como a prática leitora acontece no PROEJA.  

Para a escolha dos discentes que colaboraram com a pesquisa foi considerado terem 

sido assíduos, frequentes, além de terem concluído o curso investigado. Levou-se ainda em 

consideração para essa seleção a disponibilidade de cada um em participar. A abordagem aos 

alunos foi realizada pessoalmente em suas residências, após verificação dos endereços na 

ficha de matrícula arquivada na secretaria do IFNMG.   

Não houve diversificação de investigadores nesta pesquisa, tornando-se o pesquisador 

o único responsável pela aplicação dos instrumentos de coleta de dados e focalização do 

objeto de estudo. Por intermédio dos instrumentos escolhidos, buscou-se cercar ao máximo a 

realidade em estudo para obter o maior número de dados de todos de forma a garantir a 

interação com o objeto de investigação, na busca dos movimentos da realidade social, 

privilegiando o ponto de vista dos sujeitos. 
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Para manter o anonimato dos participantes desta pesquisa, os alunos foram 

identificados com os códigos A1, A2, A3, A4, A5, A6 e os professores com os códigos P1, 

P2, P3, P4, P5, P6. Ao interpretar os dados, que são a representação das falas, respostas, 

atitudes dos pesquisados, buscou-se uma apreensão dos seus significados, levando em conta o 

contexto do qual se encontram inseridos.  

 

4.3.1 Perfil dos Docentes participantes da pesquisa 

 

Participaram da pesquisa um professor de química, um de matemática, um de língua 

portuguesa, um de física, um que ministra aulas de história e sociologia e um de geografia. A 

Tabela 1, a seguir apresentada, registra o perfil dos professores do Curso Técnico em 

Comércio do PROEJA/IFNMG Campus Januária que responderam ao questionário da 

pesquisa.  

 

 

TABELA 1 – Perfil dos colaboradores – Docentes do Curso Técnico em Comércio do 

PROEJA/IFNMG Campus Januária 

DOCENTE EXPERIÊNCIA 

NA 

DOCÊNCIA 

(anos) 

EXPERIÊNCIA 

NA 

DOCÊNCIA 

DA EJA 

ÁREA QUE 

MINISTRA 

AULAS 

CURSO 

PARA 

ATUAR 

NA EJA 

P1 25 0 Química  Não 

P2 10 4 História e 

Sociologia 

Não 

P3 17 0 Português Não 

P4 5 0 Geografia  Não 

P5 13 0 Matemática Não 

P6 Sim 0 Física Não 
          Fonte: Questionário respondido pelos docentes do Curso Técnico em Comércio 

 

Dos seis docentes participantes da pesquisa somente dois informaram já ter 

experiência anterior (de um ano a quatro anos) na EJA. A maioria declarou ter se iniciado 

como professor nesta modalidade de ensino no curso Técnico em Comércio do 

IFNMG/Campus Januária. Percebe-se assim a necessidade de investimento na formação e 

capacitação continuada de professores para atuar no PROEJA para que possam, de fato, 

contribuir de forma mais significativa com a aprendizagem dos jovens e adultos, atendendo-os 

em todas as suas especificidades. 
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De acordo com a declaração denominada “Marco da Ação de Dacar”, que ocorreu em abril 

de 2000, em Dacar, no Senegal:  

 

[...] toda criança, jovem e adulto tem direito humano de se beneficiar de uma 

educação que satisfaça suas necessidades básicas de aprendizagem, no melhor e 

mais pleno sentido do terno, e que inclua aprender a aprender, a fazer a conviver e a 

ser. É uma educação que se destina a captar os talentos e o potencial de cada pessoa 

e desenvolver a personalidade dos alunos, para que possam melhorar suas vidas e 

transformar suas sociedades [...] assegurar que as necessidades de aprendizagem de 

todos os jovens e adultos sejam atendidas pelo acesso eqüitativo à aprendizagem 

apropriada, à habilidade para a vida e a programas de formação para a cidadania. 

(DECLARAÇÃO DE JOMTIEN apud PROPOSTA CURRICULAR, 2002, p. 21). 

 

Vindo ao encontro das intenções desta proposta, é possível considerar a importância 

da experiência do professor para trabalhar na EJA, assim como a necessidade e urgência em 

investimento na formação e capacitação dos docentes para atuar nesta modalidade de ensino. 

O aluno que estuda na EJA normalmente trabalha oito horas por dia e não teve 

oportunidade de permanecer na escola quando deveria estar na idade adequada. Além disso, 

tem um perfil e expectativas diferentes do aluno que se encontra na escola regular. Por estes e 

outros aspectos inerentes ao perfil deste aluno, é importante que o ensino da EJA não copie o 

mesmo modelo de aula desenvolvida no ensino regular. Só a formação docente específica 

para atuar nesta modalidade de ensino possibilitará a adequação das aulas às condições do 

aluno que participa da EJA.  

 

4.3.2 Perfil dos Discentes participantes da pesquisa 

 

Ao se referir ao perfil dos alunos da EJA, a Secretaria da Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade - SECAD ressalta que são “alunos e alunas com traços de vida, 

origens, idades, vivências profissionais, históricos escolares, ritmos de aprendizagem e 

estruturas de pensamento completamente variados” (BRASIL,2006, p.4). Variedade que 

encontramos entre os alunos egressos do curso técnico em Comércio PROEJA/IFNMG – 

Campus Januária onde se matricularam homens e mulheres com idade entre 19 e 50 anos, 

experiências e oportunidades profissionais diferenciadas, como pode ser observado na Tabela 

2, a seguir apresentada. 

 

 

 

 



67 
 

TABELA 2 – Perfil dos Discentes do Curso Técnico em Comércio do PROEJA/IFNMG 

Campus Januária 

DISCENTE SEXO  IDADE PROFISSÃO EMPREGO 

ATUAL 

A1 Masculino 29 Trabalhador rural Desempregado 

A2 Masculino 28 Auxiliar de Serviços 

Gerais 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

A3 Feminino 19 Estudante Doméstica 

A4 Masculino 19 Ajudante de Pedreiro Desempregado 

A5 Feminino 35 Doméstica Doméstica 

A6 Masculino  28 Trabalhador rural Trabalhador rural 

 

 

Quanto ao trabalho, dois dos entrevistados encontram-se desempregados, e quatro 

estão trabalhando formalmente, mas todos desempenhando atividades de baixo prestígio e 

valorização como trabalhador rural, doméstica e auxiliar de serviços gerais. Perfil equivalente 

ao descrito por Ferrari (2011), composto por pessoas que vivem no mundo adulto do trabalho, 

que possuem responsabilidades sociais e familiares e buscam na EJA/PROEJA concluir 

etapas de sua escolaridade para buscar melhores ofertas do mercado de trabalho.  

 

4.4 Instrumentos da pesquisa 

 

Alves-Mazzotti (2004, p.163) afirmam que as pesquisas de abordagens qualitativas 

“[...] são caracteristicamente multimetodológicas, isto é, usam uma grande variedade de 

procedimentos e instrumentos de coleta de dados [...]”, com o objetivo de adquirir o maior 

número de informações possíveis sobre o objeto de investigação, com o sentido de conhecê-lo 

com maior riqueza de detalhes e profundidade.  

A busca de informações sobre a questão investigada suscitou o uso de instrumentos 

que possibilitaram a coexistência de diálogos, expressando a trama social constituída de forma 

espontânea, oferecendo subsídios relevantes e instigantes para a definição dos rumos da 

pesquisa.  

Para Bogdan e Biklen (1994, p. 34), as estratégias e procedimentos de pesquisa devem 

permitir tomar em consideração as experiências na perspectiva do informador. Na obtenção 

dos dados, os sujeitos não foram abordados pelo pesquisador de forma neutra, mas em uma 
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contínua interação. Partindo desse nível de entendimento como instrumentos para a coleta de 

dados, foram utilizados a entrevista e o questionário.  

A entrevista (Apêndice B) foi utilizada com o objetivo de analisar as concepções dos 

alunos e os diferentes pontos de vista sobre uma mesma realidade, pois essa técnica apresenta 

um caráter interativo e dialético, além de fazer emergir questões que não estão previamente 

definidas, possibilitando esclarecimentos e correções. 

Ao considerarmos o caráter de interação social da entrevista, Szymanski (2004, p. 11), 

assim se manifesta: “passamos a vê-la submetida às condições comuns se toda interação face 

a face, na qual a natureza das relações entre entrevistador/entrevistado influencia tanto o seu 

curso como o tipo de informação que aparece”. Portanto, pressupõe-se uma interação entre os 

protagonistas numa interação humana que segundo a mesma autora “estão em jogo às 

percepções do outro e de si, expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações para os 

protagonistas: entrevistador e entrevistado”. A sua intencionalidade é marcada pela aquisição 

de novas informações e conhecimentos que aparecem no diálogo, na confiança estabelecida 

entre os pares.  

Vale ressaltar, nesse sentido, a afirmação 

 

                       [...] uma forma de refletir sobre a questão da desigualdade de poder na situação de 

entrevista é aceitar o pressuposto de que todo saber vale um saber (Freire, 1992; 

Héber-Suffrin, 1992) e a proposta de, pelo diálogo, buscar uma condição de 

horizontalidade ou igualdade de poder na relação. Trata-se de respeito e não de 

aderência, como lembra Freire (1992, p. 86), pelos “saberes da experiência”, 

resultado de uma compreensão de mundo (SZYMANSKI; PRADINI, 2004, p.13). 

 

Assim, a entrevista apresenta um caráter de flexibilidade na investigação e permite a 

aproximação do pesquisador ao sujeito. Por isso, esta pesquisa adotou a entrevista semi-

estruturada. Para Alves-Mazzotti; Gemwandsnajder (2004, p.168), “as entrevistas qualitativas 

são muito pouco estruturadas, sem fraseamento e uma ordem rigidamente estabelecidos para 

as perguntas, assemelhando-se muito a uma conversa”. E completa, “o entrevistador faz 

perguntas específicas, mas deixa que o entrevistado responda em seus próprios termos”. Por 

essa característica, esta pesquisa utilizou a entrevista semi-estruturada, por permitir nessa 

investigação complementar as informações necessárias a este estudo a partir das concepções 

dos alunos egressos do curso técnico em Comércio.  

Os sujeitos foram entrevistados a respeito da prática pedagógica dos professores do 

curso em relação ao processo de trabalho envolvendo a leitura e forneceram novos dados de 

análise a partir de suas contribuições. Como afirma Triviños (2008, p.146), a entrevista semi-



69 
 

estruturada “[...] oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a 

liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação”. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, em espaço e horário previamente 

agendado com os entrevistados, de acordo com a disponibilidade dos mesmos, em ambiente 

previamente organizado para que não houvesse interrupções.  A média de duração das 

entrevistas foi de quarenta minutos a uma hora, e não houve interrupções. As entrevistas 

foram gravadas em gravador digital e transcritas na íntegra, evitando distorções e perda das 

informações. 

A opção pela gravação da entrevista em áudio ocorreu devido a possibilidade do 

registro de todas as expressões orais dos alunos entrevistados, e por permitir a pesquisadora 

mais disponibilidade e liberdade para prestar atenção ao relato, bem como as expressões não 

verbais que ocorrem durante a entrevista (MINAYO, 2008).   

O questionário (Apêndice A) foi o instrumento utilizado para colher informações com 

os professores do curso. Segundo Günther (2003), pode-se definir questionário como técnica 

de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas 

por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. 

Os questionários foram respondidos pelos pesquisados, sem a intervenção da 

pesquisadora, e se constituíram num excelente material de análise, podendo ampliar as 

informações obtidas por meio da análise de documentos. Os questionários que contiveram 

questões abertas ajudaram a identificar o desejo social da resposta, o que levou os 

interlocutores à expressão do que realmente sentiam ou pensavam. 

 

4.5 Técnica adotada para análise e interpretação dos dados  

 

Para a análise dos dados coletados através do questionário e da entrevista gravada em 

áudio e transcrita foi utilizada a Análise de Conteúdo (AC) que segundo Bardin (2009) 

configura-se como um conjunto de técnicas de análise de comunicações que se servindo as 

semânticas busca em um texto o significado das múltiplas formas de linguagem como 

instrumental de expressão e de comunicação do ser humano, uma vez que facilita o trabalho 

de compreensão, interpretação e inferência almejado pela técnica de AC (CAMPOS, 2004). 

Consideramos as concepções de Bogdan e Biklen (1994), quando afirmaram que a 

análise de dados se dá no decorrer da pesquisa. No entanto, foi possível perceber que esse 

processo se intensificou após finalizarmos as entrevistas e recolhermos os questionários, 
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quando passamos a usar a abordagem qualitativa para a análise dos dados, os pressupostos 

teóricos da AC, baseados em autores como Bardin (2009); Ferrarezi (2010); Franco (1986).  

Campos (2004, p. 611) descreve que a primeira tentativa de uso da AC foi registrada 

“com a decodificação de símbolos, sinais e mensagens, por meio da exegese (avaliação 

minuciosa) dos textos bíblicos, para a possível interpretação de metáforas e parábolas contidas 

neste documento”. Posteriormente, no ano de 1640, foram registradas tentativas de uso da AC 

para análise de temas, valores, modalidades e complexidade estilísticas dos hinos religiosos 

luteranos. “No período que compreende 1888-1892, o francês B. Bourbon tentou captar a 

expressão das emoções e das tendências da linguagem, utilizando para isso escritos bíblicos, 

mais especificamente o êxodo, numa perspectiva temática e quantitativa (Idem). 

A AC ressurgiu nos Estados Unidos, no início do século XX para análise de artigos de 

imprensa, mais precisamente para medir o impacto sensacionalista dos artigos quando 

tamanho de títulos e número de páginas dos mesmos foram analisados a partir de uma 

perspectiva quantitativista. Posteriormente, durante a Primeira Guerra Mundial a AC foi usada 

com o objetivo de assegurar a objetividade para análises qualitativas, equiparando-as com as 

análises quantitativas. Objetivos e usos da técnica de AC que permaneceu até a Segunda 

Guerra, quando essa técnica foi largamente utilizada para identificação de jornais e revistas 

que ofereciam propagandas subversivas, principalmente as com ideologia nazista. O uso da 

AC foi registrada novamente nas décadas de 1950 e 1960, entretanto, com a intenção de 

destacar o conteúdo expresso na mensagem e suas representações, sem se preocupar com as 

quantificações (BARDIN, 2009; CAMPOS, 2004). 
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5 O ENSINO DA LEITURA:  ESTUDO DA PRÁTICA DESENVOLVIDA NO CURSO 

TÉCNICO EM COMÉRCIO DO PROEJA/IFNMG CAMPUS JANUÁRIA 

 

Para a análise dos dados da pesquisa foi utilizada a Análise de Conteúdo de Bardin 

(AC) que pode ser entendida como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter 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 (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 

2009, p. 41). 

 

Conforme alerta de Bardin (2009), a análise de conteúdo é dividida em três fases: 1) 

pré-análise, 2) exploração do material ou descrição analítica e 3) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação, que é quando as respostas são categorizadas para que os dados 

brutos se tornem então significativos.  

Na presente pesquisa, houve a categorização das respostas dos docentes e discentes 

egressos do curso Técnico em Comércio do PROEJA/IFNMG Campus  Januária, quando, 

durante a exploração dos questionários e entrevistas procurou-se, seguindo as orientações de 

Bardin, compreender o sentido da comunicação escrita e oral, como um receptor normal e 

também buscando nas entrelinhas, através de seus “significados” e “significantes” atingir 

outros “significados” que, supõe-se, estão relacionadas às questões políticas, sociais, 

psicológicas e culturais que permeiam a vida de todos os seres humanos.  

 

5.1 A entrevista com os docentes 

 

De acordo com Minayo (2008) uma das fases da AC é o tratamento e análise dos 

dados e um dos procedimentos adotados para atingir estes objetivos é a categorização que 

consiste em procedimento de agrupamento de dados considerando a parte comum existente 

entre eles.   

Existem dois grupos de categorias: 

 

[...] as analíticas e as empíricas. As primeiras são aquelas que retêm historicamente 

as relações sociais fundamentais e podem ser consideradas balizas para o 

conhecimento do objeto nos seus aspectos gerais. Elas mesmas comportam vários 

graus de abstração, generalização e de aproximação. As segundas são aquelas 

construídas com finalidade operacional, visando ao trabalho de campo (a fase 

empírica) ou a partir do trabalho de campo. Elas têm a propriedade de conseguir 
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apreender as determinações e as especificidades que se expressam na realidade 

empírica (MINAYO, 1998, p. 94). 

  

Bardin (2009) ao descrever os métodos de análise de conteúdo esclarece que estes 

agrupam-se em duas categorias: o método quantitativo que baseia-se na freqüência do 

aparecimento de certas características de conteúdo e o método qualitativo que tem como 

unidade de informação de base à presença ou ausência, semelhanças ou diferenças de uma 

característica. Apropriando-nos destas orientações, na pesquisa aqui realizada foi utilizada a 

classificação dos temas em categorias que consistiu no agrupamento segundo semelhanças e 

diferenças, reagrupando posteriormente em função das caracteristicas comuns, esse tipo de 

classificação é chamado de análise categorial.  

Essa escolha teve como objetivo ouvir os docentes e discentes do curso Técnico em 

Comércio do IFNMG – Campus Januária que participaram da pesquisa, uma vez que segundo 

Bardin (2009) esta é a melhor alternativa quando se quer estudar valores, opiniões, e atitudes, 

através de dados qualitativos.  Assim, as informações e ideias mais importantes que surgiram 

no decorrer das respostas dadas pelos docentes, sujeitos desta pesquisa, foram ordenadas nas 

seguintes categorias de análise mapeadas de acordo com uma descrição analítica: (5.1.1) 

experiência e formação para a docência na EJA; (5.1.2) conceito de leitura; (5.1.3) 

contribuição do curso de formação para a construção do professor leitor; 5.1.4 Concepção de 

leitura no PROEJA e dificuldades dos alunos; (5.1.5) Prática Pedagógica para leitura no 

PROEJA; (5.1.6) Resultado da prática leitora no PROEJA. 

 

5.1.1 Experiência e formação para a docência na EJA 

 

Como materialidade linguística, utilizaremos, nesta análise os discursos dos docentes, 

sujeitos desta pesquisa, quando fazem referência às formações recebidas, que são os cursos de 

graduação em nível superior nos quais se licenciaram. Uma vez que esta formação se deu em 

um lugar social, uma escola, e que os docentes são sujeitos de aprendizagem, será levado em 

consideração a relação destes com a formação, a partir dos contextos em que se encontram e o 

sentido que atribuem, levando em consideração que esta formação foi perpassada por 

memórias discursivas distintas e interpeladas pelo jogo do poder-saber enquanto prática 

social. Conforme afirma Ferrarezi (2010, p. 14):  

 

O sentido de uma palavra é totalmente determinado por seu contexto. De fato, há 

significações possíveis quantos contextos possíveis. No entanto nem por isso a 
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palavra deixa de ser uma. Ela não se desagrega em tantas palavras quantos forem os 

contextos nos quais ela pode se inserir.  

 

Neste estudo, concebemos como contexto a temática e tudo que envolve a experiência e a 

formação inicial e continuada para a Educação de um modo geral e para a EJA de forma 

específica, onde estão inseridos os sujeitos de pesquisa, que é “[...] o texto que precede e sucede 

o próprio texto, o texto que se junta e que referencia o texto, num entrelaçar de palavras em 

textos que acabam formando o complexíssimo conjunto de sinais interligados que procuramos 

entender quando nos comunicamos” (FERRAREZI, 2010, p. 116).  

Ainda conforme Ferrarezi (2010), o sentido tem forte relação com o contexto histórico e 

social em que os sujeitos estão inseridos, enquanto para Bueno (2006) o perfil do professor e sua 

experiência docente é atributo fundamental na melhoria da qualidade do ensino; desta forma 

este foi um fator que justificou a realização desta pesquisa, a partir de questionário respondido 

por seis professores do curso Técnico em Comércio do IFNMG/Campus Januária quando, 

mesmo considerando, assim como Cunha (2000),  ser impossível fracionar a imagem do bom 

professor, pois vários aspectos se entrelaçam e certamente se interrelacionam na prática 

pedagógica, procurou-se conhecer se estes possuíam experiência na docência e na docência da 

EJA, área em que ministravam aulas e se já haviam feito curso para atuar na EJA. 

Os resultados em relação a estas características dos docentes investigados 

demonstraram que todos eles possuíam mais de 10 anos de experiência docente no ensino 

regular. 

De acordo com Vygotsky (2008, p. 181), “uma palavra adquire o seu sentido no 

contexto em que surge; em contextos diferentes, altera o seu sentido”. Assim, levando em 

consideração que, de acordo com Veiga e Silva (2010), o problema da formação profissional 

no ensino superior perpassa pelo papel do professor nesta formação e de sua formação 

continuada, os docentes do curso Técnico em Comércio PROEJA/IFNMG Campus Januária 

foram questionados sobre a participação em cursos para trabalhar na EJA e suas respostas são 

a seguir analisadas. 

 

- Infelizmente não. Já havia trabalhado em programas anteriores para jovens e 

adultos como “Caminho para a Cidadania” e “Acertando o Passo”, em todos estes 

momentos confesso que senti bastante dificuldades (P1) 

 

- Não fiz nenhum curso, mas fui aprendendo a trabalhar na prática, na troca de 

experiência com os colegas (P2).  
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No discurso dos docentes há uma pluralidade de saberes que informam sua trajetória 

profissional e indica que a qualificação para educar jovens e adultos, tem deixado a desejar, 

uma vez que eles aprendem na prática e na troca de experiência com os colegas. Situação que, 

no entendimento de Cruz (1994, p. 115), “tendo em vista sua formação acadêmica bastante 

deficiente, corre o professor o risco de, nessa prática, tornar-se razoavelmente capaz de 

exercer o magistério de forma honesta e interessada, porém, desempenhando o papel de 

reprodutor do sistema social vigente”. 

 

- Curso não. Porém, como lecionava em uma instituição que só trabalhava com EJA, 

constantemente fazíamos trabalhos e estudos voltados para este público (P3). 

 

- Não. Mas aprendi muito com meus colegas (P4). 

 

O aprendizado informal, aquele que acontece na observação do trabalho do colega e 

que Mardegan (2013, p. 1) conceitua como aquela aprendizagem que “acontece naturalmente 

e envolve a busca de entendimento, conhecimento ou habilidade que acontece além dos 

programas de ensino formais, como cursos estruturados e treinamentos”, foi a forma 

encontrada pelos docentes investigados para se capacitarem, como pode ser comprovado no 

discurso de P3 e P4. 

 
- Infelizmente não tive esta oportunidade, mas na troca de experiência com os 

colegas vou levando e cada dia melhorando mais minhas aulas (P5). 

 

- Não. Infelizmente, porque isso faz falta (P6) 

  

Conforme Ducrot (1987), em um dito alguns pressupostos ficam subentendidos. Estes 

subentendidos dizem respeito ao entendimento que pode ser dada pelo destinatário do 

discurso. Numa análise das respostas dos professores, a palavra “infelizmente” é recorrente no 

discurso de muitos deles, ficando subentendido que todos eles se ressentem de não ter tido a 

oportunidade de realizar qualquer curso que os capacitasse para atuar na EJA, o que 

normalmente é compensado na troca de experiência com os colegas que também não se 

sentem preparados (e realmente não foram preparados) para a docência direcionada 

especificamente aos discentes jovens e adultos.  

Implicitamente, na fala dos docentes participantes da pesquisa, fica evidente o 

interesse em participar de cursos que os capacitem para promover uma aprendizagem 

eficiente e que possibilite o processo de inclusão dos alunos jovens e adultos. 

Segundo Ferrão (2004, p. 35), “o perfil do formador abarca um conjunto de 

competências entre os quais são: competências pedagógicas; competências psico-social; e 
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competências técnicas”, preocupação que parece não ter norteado a formaçao academica de 

todos os professores que atuaram no Curso Técnico em Comércio do IFNMG Campus  

Januária, pois além da graduaçao em cursos de licenciatura nenhum deles passou por curso de 

complementação para atuar na modalidade EJA. Analisando esta realidade em relação a 

formação dos professores para atuar na EJA pode-se concordar com Therrien (2002) quando 

descreve que para uma docência eficaz o professor precisa saber articular sua experiência com 

as dimensões políticas e pedagógicas para que possa promover transformações na vida dos 

educandos. Mas, infelizmente, a formação que vai capacitar o professor para promover esta 

articulação na EJA na realidade está sempre ficando à margem se for feita uma comparação 

com a formação para atuar nas demais modalidades de ensino (SANTOS, VIANA, 2011). 

As Diretrizes Curriculares para a EJA (BRASIL, 2000) também demonstram 

preocupação com a formação de professores para atuar nesta modalidade de ensino. Pode-se 

perceber que a avaliação (regras de certificação de competências) e formação de professores, 

juntamente com a organização e seleção de conteúdos formam o tripé das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CBE n. 01 e 

5/07/2000). Ainda assim, a estatística nacional desenvolvida pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP (2000) apontaram a existência de 

quase 190 mil professores atuando na educação básica de jovens e adultos, sendo que destes, 

40% não possuíam curso superior. A mesma pesquisa encontrou outros milhares de 

voluntários engajados em projetos de alfabetização no meio popular. 

O Conselho Nacional de Educação- CNE, em 2001 buscaram regulamentar as normas 

para a reformulação dos cursos de licenciatura e daqueles voltados para a formação de 

professores das séries iniciais do ensino fundamental em nível superior, o que incidiu sobre 

aspectos da formação de professores para esta modalidade de ensino.  Dados mais recentes 

referente ao Censo Escolar 2010, demonstram que as características em relação a formação de 

professores para a EJA sofreu grandes mudanças, na primeira década do século XXI, pois em 

2010 cerca de 80% dos professores que atuam com jovens e adultos têm formação em nível 

superior, índice bastante superior ao verificado em 2001, quando esse percentual era de 66% 

(INEP, 2010) .   

Mesmo assim, segundo Nóvoa (2001), esse contingente de professores continua a 

apresentar lacunas em sua formação, pois os currículos dos cursos de formação de professores 

não consideram as peculiaridades da EJA. A propósito deste assunto vale citar pesquisa 

desenvolvida por Gatti (2009), que teve como objetivo analisar a estrutura curricular e as 

ementas de 165 cursos presenciais de instituições de ensino superior, nas áreas de Pedagogia, 
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Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas, onde comprovou que dentre os 71 

cursos de Pedagogia analisados, apenas 1,6% das disciplinas obrigatórias tratavam de 

conhecimentos relativos à EJA.  

O estudo comprovou ainda a existência de poucos cursos superiores que habilitam 

educadores para atuar na andragogia7 uma vez que dos 1306 cursos de Pedagogia existentes 

no Brasil, apenas dezesseis deles oferecem habilitação em educação de jovens e adultos. 

Estes dados demonstram que os professores da EJA continuam a enfrentar inúmeros 

desafios para manter-se atualizado e desenvolver práticas pedagógicas eficientes, o que 

demanda um repensar sobre a formação técnica e política de professores para atuar na 

educação de jovens e adultos. Para atingir este objetivo começaremos abordando aspectos da 

formação do professor no Brasil, em especial a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN 9394/96. 

Uma vez que as experiências dos professores podem contribuir com a dinâmica das 

aulas, cabe considerar que os conhecimentos necessários para a construção de novos saberes 

pelos educandos estão sendo gerenciados pelos professores da EJA/PROEJA no dia-a-dia de 

sua prática pedagógica. Sendo assim, ressente-se da falta de formação que possibilitem ao 

professor garantir a importante relação teoria-prática, necessária e importante para o bom 

desempenho docente. Enfim, como bem descreve Moura (2007) torna-se necessário capacitar 

tecnicamente os professores para atuarem na EJA a partir da inserção nas grades curriculares 

dos cursos de licenciatura das disciplinas que possibilitem preparar esses professores para 

atuarem e refletirem sobre as especificidades e importância desta modalidade de ensino. 

Para Freire (2005, p.80) a formação do professor diz respeito ao saber fazer, uma vez 

que “[...] como professor preciso me mover com clareza. Preciso conhecer as diferentes 

dimensões que caracterizam a essência da prática, o que me pode tornar mais seguro do meu 

próprio desempenho”. 

Entende-se assim que os professores precisam receber uma formação que lhes 

permitam desenvolver uma competência que vai além do uso dos métodos e técnicas de 

ensino, mas que para além das questões técnicas adquiram conhecimentos e habilidades que 

os capacitem para auxiliarem seus alunos no desenvolvimento de uma consciência critica e 

reflexiva.    

Competência que foi, historicamente, deixada de lado quando se pensou na educação 

de jovens e adultos, conforme destaca Moura, (2007, p. 63), ao estudar a trajetória da EJA:  

                                                           
7 Andragogia é um conceito de educação voltada para o adulto. De acordo com Knowles (1973) é a arte ou 

ciência de orientar adultos a aprender. 
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Nos cursos oferecidos pelas instituições formadoras, tanto em nível médio como 

superior, sentimos a necessidade de aprofundamentos teórico-práticos no que se 

refere à educação de jovens e adultos, presentes na fragilidade da formação do 

professor, devido a não inclusão da EJA, nos currículos das instituições, como 

também a dificuldade de colocar em prática os princípios políticos e pedagógicos  

defendido pela LDB, por falta de subsídios que deveriam ter sido adquiridos na 

formação inicial desse professor. 

 

Ramirez (1975, p. 9) por sua vez coloca que: 

 

Até uns cinqüenta anos atrás a educação de adultos era concebida como um meio 

para proporcionar-lhes a instrução que não havia recebido em criança, e por isso se 

limitava quase sempre a alfabetização.  

Hoje, porém, com a convicção que se adquiriu da necessidade de uma educação 

permanente, e com os conhecimentos mais amplos sobre a psicologia das diferentes 

faixas etárias, existe a preocupação por encontrar uma metodologia adequada a cada 

uma delas, uma metodologia capaz de pôr ao alcance de cada pessoa os meios 

pedagógicos de que necessita para poder atualizar continuamente os seus 

conhecimentos, para aperfeiçoar sua competência profissional e conseguir o máximo 

de desenvolvimento de suas potencialidades intelectuais, afetivas e sociais em cada 

etapa.  

 

Neste contexto ao se pensar na formação do professor para atuar na Educação de 

Jovens e Adultos, deve-se levar em consideração a necessidade constante de capacitação. “Há 

de se lembrar que a preparação técnica, a ampliação do conhecimento e a atualização exigem 

um exercício freqüente e diário por parte do educador e do sistema no qual ele está inserido” 

(RODRIGUES, s/d, p. 5). Sendo assim, a formação e a capacitação contínua do professor é 

algo indiscutível para se elevar a qualidade da educação que é ofertada aos nossos educandos.  

 

5.1.2 Conceito de leitura 

 

Os alunos da EJA conforme descrição de Kleiman (2000) é aquele trabalhador jovem 

ou adulto, que interage com o mundo social, real e cultural em que vive. Neste contexto, o 

pré-leitor existe naquele aluno que chega a sala de aula da EJA sem saber decodificar letras e 

palavras.  

No entendimento de Martins (2006), a leitura é uma condição essencial para a 

compreensão do mundo, mesmo conceito dos docentes do Curso Técnico em Comércio do 

PROEJA/Campus Januária, transcritas a seguir, para quem: 

 

[...] a leitura é um meio pelo qual uma pessoa tem acesso ao mundo. Portanto não se 

restringe apenas à decodificação de palavras ou números. Abrange isto sim, 

qualquer forma de acesso à informação seja ela em forma de texto, imagens, 
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gravuras, gráficos, fotografias, ilustrações, desenhos e tantas outras formas de 

linguagem (P1). 

 

Para mim o conceito de leitura é bastante amplo e por mais que me esforçasse não 

conseguiria dar uma resposta completa. Mas vou arriscar. Penso que a leitura é um 

meio pelo qual uma pessoa tem acesso ao mundo. Portanto não se restringe apenas à 

decodificação de palavras ou números. Abrange isto sim, qualquer forma de acesso à 

informação seja ela em forma de texto, imagens, gravuras, gráficos, fotografias, 

ilustrações, desenhos e tantas outras formas de linguagem (P2). 

 

Na concepção dos docentes é possível verificar a leitura como uma possibilidade de 

proporcionar aos alunos verem e questionarem o mundo de forma crítica, de enxergarem além 

das formas escritas por palavras, ou como afirma Arroyo (2000, p. 11) como uma forma de 

“alargar nossa visão” para além da sala de aula, uma vez que a leitura possibilita ao professor 

direcionar o educando para uma leitura do mundo seguida de uma leitura de textos escritos. 

 

A leitura consiste em um processo de apreensão de informações transmitidas através 

de códigos escritos. É uma atividades extremamente importante que merece 

destaque na escola, mas que no caso dos adultos não pode se restringir somente a 

decifração de códigos, porque estas pessoas possuem uma experiência de vida 

social, profissional e familiar que capacita-lhes para realizar uma leitura de mundo e 

que pode ser utilizada para auxiliá-los a desenvolver a leitura das palavras, dos 

códigos escritos (P3). 

 
Considero que a leitura é a base para qualquer processo de ensino-aprendizagem e 

melhor compreensão da realidade que nos cerca. Gostaria de ter tempo para propor 

um trabalho de literatura com os alunos do PROEJA, mas o tempo só dá mesmo 

para trabalhar os textos didáticos (P4).  

 

No conceito dos professores pode-se distinguir a leitura também como um instrumento 

que coopera para formar pessoas capazes de sobressaírem-se nas relações sociais e 

profissionais e de agirem em seus espaços de atuação como interpretes e transformadoras do 

conhecimento escrito. 

 

Leitura é a compreensão de alguma informação através de códigos escritos. 

Compreensão importante para que as pessoas possam circular com tranquilidade na 

sociedade e conseguir se sobressair a partir da conquista de oportunidades de 

emprego, por exemplo (P5).  

 

A leitura é a capacidade que as pessoas têm de entender as mensagens escritas. É 

uma competência importante e que deve ser desenvolvida por todos, pois possibilita 

as pessoas a viver melhor, com mais autonomia e se posicionando em relação as 

várias questões que encontra nas suas relações sociais e profissionais (P6).  

 

Percebe-se, de acordo com os conceitos dos docentes investigados que assim como 

Freire (1988) para eles a leitura vai além da decodificação dos símbolos escritos e que quando 

se trata de aprender a ler, o importante é que o aluno consiga relacionar as palavras 

decodificadas com sua vivência e conhecimento de mundo.  
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A conceituação de leitura apresentada pelos docentes participantes desta pesquisa 

remete ainda à ideia da importância dos recursos literários para um trabalho de leitura na 

escola. Conceituação que pode ser complementado com a seguinte colocação de Abramovich 

(1989, p. 118) quando escreve que literatura “é uma modalidade significativa e universal da 

expressão humana, pois é por meio deles que (o aluno) recebe e reproduz de maneira mais 

completa, a herança cultural de seu povo”. 

Assim sendo, o fato da escola ter aluno que não lê, em um espaço que deveria formar 

leitores, se torna um assunto complexo e de grande relevância ética e social. Se entre tantas 

funções da escola uma delas é a formação para a cidadania, a questão da construção de 

leitores deveria ter um tratamento especial, em todas as instituições de ensino, devendo ser 

entendida em todos os segmentos como fundamental e prioritária.  

 

5.1.3 Contribuição do curso de formação para a construção do professor leitor 

 

A escola, de um modo geral, tem o importante papel de transmitir aos seus educandos 

o conhecimento a respeito da importância da leitura e é função do professor ser o mediador 

nesse processo de conhecimento e aprendizado. Para isso é necessário que o professor tenha o 

conhecimento das teorias que explicam o ato de ler. Neste contexto, é necessário que o 

currículo dos cursos de formação de professores “dediquem espaços significativos a essa 

informação” (FOUCAMBERT, 1994, p. 10). No entanto, conforme os professores do Curso 

de Comércio do IFNMG - PROEJA/Campus Januária os cursos de licenciatura não 

contribuíram para a construção de um professor leitor.  

Para Silva (1995, p. 109) educa-se com o exemplo; para formar alunos leitores os 

professores precisam ser também leitores, uma vez que “a condição básica para ensinar o 

aluno a ler diz respeito à capacidade de leitura do próprio professor”.  Assim, o processo 

ensino-aprendizagem da leitura na escola demanda mudança da concepção que o professor 

tem sobre a leitura, bem como o papel que a mesma ocupa no projeto curricular da escola, 

para isso, é necessário que os professores se envolvam com a leitura enquanto objeto de 

conhecimento (SOLÉ, 1998). A partir das respostas de alguns dos docentes investigados e que 

são transcritas a seguir, foi possível identificar que no curso de formação de professores eles 

liam por exigência específica de domínio do conteúdo de cada disciplina do curso de 

graduação para fazer as avaliações, ou seja, tinham como objetivo a memorização do 

conteúdo.  
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Na faculdade eu lia para fazer as provas, afinal tinha que dominar o conteúdo, 

demonstrar o conhecimento nas avaliações para ser aprovado no final do período 

(P1). 

 
O Curso de Licenciatura por si só, já nos obriga a ler muito, tanto por conta da parte 

específica, mas muito mais por conta da parte pedagógica. Qualquer professor, de 

qualquer disciplina precisa que seu aluno consiga ler para que consiga aprender, para 

conseguir interpretar e se posicionar diante de um texto (P3). 

 
Os professores sempre falavam sobre a importância de ler muito para conseguirmos 

dominar o conteúdo que iríamos trabalhar em sala de aula quando nos formássemos. 

Exigiam assim que lêssemos os conteúdos trabalhados em sala de aula, propunham 

discussão dos mesmos para que pudéssemos aprender e demonstrar este 

conhecimento nas avaliações e em nossas falas durante os momentos de discussão 

coletiva dos temas (P5).  

 

Ao analisar as respostas dos docentes P1, P3 e P5, fica evidenciado que no curso de 

formação de professores houve o destaque do caráter obrigatório da leitura voltada sempre 

para a realização de atividades avaliativas e, ou específica para a disciplina ministrada por 

cada docente, inibindo ou eliminando as possibilidades de realizar leitura de forma prazerosa, 

pois era proposta, quase sempre, a leitura de textos que no entendimento de Silva (1995, p. 

104),  

 

[...] por estarem comprometidos com a ideologia da reprodução e alienação, esses 

textos vão paulatinamente gerando o afastamento do leitor [...] Ao invés de 

estimular a reflexão e a busca de conhecimentos, de promover o prazer e 

desenvolver a criticidade, o ensino da leitura é regido por pretexto altamente 

questionáveis, congelando ou mesmo aniquilando o potencial de atribuição de 

significado à palavra escrita, que os alunos trazem para a situação de aprendizagem 

escolar.  

 

Um dos docentes participante da pesquisa, reforçando sua opinião de que o curso de 

licenciatura a nível superior não contribuiu para a formação de professores leitores 

complementa que “o curso de graduação deve trazer essa discussão sobre a importância da 

leitura em todos os seus eixos formadores. Assim cada eixo poderia se dedicar às formas de 

linguagens que mais lhe são características” (P2).  

Nas respostas de dois dos docentes participantes deste estudo, fica evidenciado que 

eles encontram dificuldades para trabalhar leitura com os alunos jovens e adultos e admitem 

que estas dificuldades estão relacionadas com a falta de preparo dos próprios professores e que a 

formação continuada seria primordial para um bom trabalho na EJA.   

 

As Secretarias Estaduais de Educação e o próprio MEC deveriam se preocupar em 

oferecer um programa de formação e orientação que nos capacite para trabalhar com 

os alunos da EJA e que dê sustentação ao processo de aquisição da leitura e escrita 
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por esses alunos que apresentam grandes dificuldades para aprender a ler de forma 

fluente e com capacidade crítica (P4). 

 

Durante todo o tempo que atuo na educação regular e na EJA, nunca tive 

conhecimento de cursos de formação continuada que possibilitasse conhecimento 

para a alfabetização de adultos. Até mesmo para atuar na escola regular nunca tive 

conhecimento de cursos que incentivasse e ensinasse usar a leitura como estratégia 

de ensino da disciplina que ministro que é a Física (P6).  

  

Este discurso encontra sustentação em Silva e Reis (2011) que apontam a necessidade 

de repensar a formação dos professores para que possam atender a diversidade dos alunos e 

para romper com a Pedagogia Tradicional. Propõem para isso que essa mudança comece a se 

efetivar a partir da formação inicial do professor, visando assim “eliminar os vestígios de uma 

formação tradicional, que tem em sua essência princípios baseados na homogeneidade, na 

qual o professor vê seu aluno como alguém sem uma identidade, fazendo assim, com que suas 

práticas atendam às demandas de cada um” (SILVA E REIS, 2011, p. 6). 

Esta opinião é também pactuada por Solé (1998) para quem a aprendizagem da leitura 

se dá a partir do contato com diversos tipos de textos sociais necessários e utilizados no 

cotidiano e não com caráter meramente didático como, segundo declararam os professores 

participantes deste estudo, aconteceu nos cursos de licenciatura que frequentaram.   

 

5.1.4 Concepção de leitura no PROEJA e dificuldades dos alunos   

 

O professor da EJA tem como um de seus principais desafios o de desenvolver nos 

alunos a competência leitora. Desafio que supera a ideia de decodificação de símbolos 

escritos, mas que demanda da escola ampliação da “abrangência do conceito de leitor – 

alguém que compreenda as diferentes linguagens que circulem em sociedade para que não 

corramos o risco de formar unicamente o leitor da palavra, mas sim um leitor que seja capaz 

de construir, de forma crítica, diálogos com a realidade” (ROCHA, 2008, p. 20). 

Para isso os professores precisam conhecer a concepção de leitura presente no 

documento Base do curso onde ministram suas aulas, conhecimento que todos os seis 

docentes do curso Técnico em Comércio do PROEJA/IFNMG Campus Januária que 

participaram desta pesquisa, declararam “não conhecer”.  

Uma análise do documento Base do PROEJA permite entender que apesar de não 

definir de forma explícita a concepção de leitura a ser trabalhada no PROEJA, é possível 

compreender que, levando em consideração o perfil dos educandos e a proposta de educação 

apresentada, o programa pressupõe um ensino de leitura compreendido como “muito mais do 
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que aprender a conduzir-se de modo apropriado com este tipo de objeto cultural (...). É muito 

mais do que isto, exatamente porque envolve a construção de um novo objeto de 

conhecimento como tal, não pode ser diretamente observado de fora” (FERREIRO, 1993, p. 

66-67). Deve ser compreendido como um processo onde, apesar dos adultos muitas vezes 

encontrarem dificuldade para analisar palavras e orações tal como as crianças, eles avançam 

em relação àquelas devido à antecipação de interpretação através do próprio contexto, 

principalmente do texto pertencente ao seu espaço de atuação profissional e vivência familiar 

e social. 

Neste contexto, entendemos que o processo ensino-aprendizagem da leitura no 

PROEJA, além de ferramenta para a aprendizagem deve servir para proporcionar aos jovens e 

adultos a capacidade de compreender e se posicionar diante das diversas situações sociais que 

encontrarem no mundo fora da escola e para que atinja os princípios desta modalidade de 

ensino, dentre os quais o da inclusão desta população nas oportunidades ofertadas e aquele 

que define a vinculação do ensino técnico/médio com a perspectiva do trabalho.  

Esse entendimento vai possibilitar aos professores uma prática pedagógica que auxilie 

os alunos a vencerem as dificuldades de leitura e interpretação de textos, detectadas pelos 

docentes participantes deste estudo e que, conforme suas colocações dificultam o 

entendimento do conteúdo trabalhado em sala de aula. 

 

Os textos de química parecem não representar nada para a maioria dos alunos. Eles 

demonstram grande dificuldade em entender o conteúdo dos textos (P1). 

 

As dificuldades de leitura dos alunos do curso de Comércio eram muito acentuadas, 

devido ao longo tempo que permaneceram fora da escola (P2). 

 

Os alunos têm tanta dificuldade para interpretar um texto, até mesmo uma pequena 

frase que esperam sempre de nós professores uma resposta pronta, não opinam, não 

se apresentam como leitores espontâneos (P6). 

 

Conscientes de que, assim como enfatizam Gadotti & Romão (2006, p. 32), “um 

programa de educação de adultos, por essa razão, não pode ser avaliado apenas pelo seu rigor 

metodológico, mas pelo impacto gerado na qualidade de vida da população atingida”, os 

professores do Curso Técnico em Comércio do IFNMG campus Januária, se esforçaram para 

adaptar suas aulas, visando assim oferecer aos alunos-trabalhadores a oportunidade de vencer 

suas dificuldades de aprendizagem e para possibilitar-lhes usar a leitura para transformação 

real das suas condições de vida, como pode ser comprovado na fala transcrita a seguir. 
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Os alunos tinham muitas dificuldades. Até tentei adotar com eles um conceito de 

leitura que fosse além da decodificação de símbolos escritos, mas é muito difícil, 

falta-lhes a base que é solidificada nos anos iniciais do ensino fundamental, mas eu 

não desisti e no final foi possível perceber o progresso em muitos deles. Pelo menos 

o interesse em ler eles adquiriram. Muitos liam jornal, revista e até livros de 

literatura (P3). 

  

O trabalho do educador que atua na EJA, conforme fala dos docentes investigados, é 

árduo, complexo e desafiador, envolvendo questões das mais variadas no que concerne à 

educação, e no que diz respeito a prática da leitura, as dificuldades apresentadas pelos alunos 

inviabiliza uma educação de qualidade que exige o domínio da leitura e da escrita.  

 

Geografia e história são disciplinas que eles demonstram grande dificuldade para 

interpretar. O entendimento deles é muito superficial, sem um aprofundamento 

critico em relação com a realidade que vivem. E esse entendimento, esse raciocínio 

crítico não é só a leitura de um texto que vai proporcionar, é a leitura da realidade 

que vai permitir que o aluno desenvolva e eles não conseguem fazer essa relação 

(P4). 

  

[...] os alunos jovens e adultos apresentam grandes dificuldades quando precisam 

buscar informações dentro de um texto para resolver problemas de matemática (P5). 

 

Percebe-se nas respostas dos professores que eles até tentaram ampliar o conceito de 

leitor e de leitura dos alunos do curso Técnico em Comércio PROEJA/IFNMG Campus  

Januária, mas o trabalho desenvolvido parece demonstrar a falta de entendimento do ato de 

leitura como sendo o que Ferreira (2000, p. 423) conceitua como o de “captar signos ou sinais 

registrados em (um suporte) para recuperar as informações por eles codificados”, ou seja, os 

professores parecem não levar em consideração que a leitura precisa ser entendida como um 

ato de decifração e decodificação. 

 Conceito que, conforme Cagliari (1993, p. 150), indica que para o leitor compreender 

o significado em potencial de uma mensagem precisa: 

 

[...] em primeiro lugar decifrar a escrita, depois entender a linguagem encontrada, 

em seguida decodificar todas as implicações que o texto tem e, finalmente, refletir 

sobre isso e formar o próprio conhecimento e opinião a respeito do que leu. A leitura 

sem decifração não funciona adequadamente, assim como sem a decodificação e 

demais componentes referentes à interpretação, se torna estéril e sem grande 

interesse. 

 

No entendimento de Cagliari (1993), o processo de ensino-aprendizagem da leitura 

deve visar a utilização de modo crítico dos meios de informação disponíveis para essa 

aprendizagem. Este autor, assim como Magda Soares (2004), defende que a alfabetização 

aconteça em concomitância com o letramento, para que os indivíduos, em especial os jovens e 
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adultos, consigam usar o conhecimento em conformidade com suas reais necessidades e 

interesses. Para isso torna-se necessário fazê-los perceber os vários usos sociais da leitura (e 

da escrita) no seu cotidiano. O prazer e o gosto pela leitura vão surgir a partir do manuseio de 

livros, revistas, jornais e da exploração das informações contidas nestes recursos, colocando 

seus pontos de vistas e expressando, oralmente ou por escrito, as emoções vividas através da 

leitura. 

 

5.1.5 Prática pedagógica para leitura no PROEJA  

 

De acordo com Kleiman (2011), a leitura é um processo no qual ocorre o encontro do 

locutor com o interlocutor através do texto; processo que se encontra sempre mediado pelos 

contextos linguístico, textual, pragmático-discursivo e que decorre de uma concepção mais 

ampla de linguagem como interação entre sujeitos em sociedade, também denominada 

sociointeracionista. Tendo como base estes pressupostos, procuramos compreender como 

ocorreu a prática da leitura no curso Técnico em Comércio do PROEJA/IFNMG, Campus 

Januária.  

Durante a análise das respostas dos docentes investigados para os questionamentos 

que possibilitariam essa compreensão, buscamos sempre levar em consideração que, como 

explica Kleiman (2011, p. 26) “[...] o conhecimento linguístico, o conhecimento textual, o 

conhecimento de mundo devem ser ativados durante a leitura para poder chegar ao momento 

de compreensão”. O conhecimento lingüístico seria aquele que se encontra implícito nas 

expressões orais ou escritas emitidas, ou seja, aquele conhecimento que não é verbalizável e 

que compreende o conhecimento das regras de pronúncia e uso da língua, enquanto o 

conhecimento de mundo seria aquele internalizado pelo emissor da comunicação, que foi 

adquirido ao longo de toda a sua vida de maneira formal ou informalmente. O conhecimento 

textual, por sua vez, diz respeito as noções que o leitor tem a respeito do texto e que lhe 

permite identificar o tipo e a estrutura do texto no momento da leitura.  

Os docentes participantes desta pesquisa foram questionados sobre a quem, segundo 

suas opiniões, caberia a responsabilidade de trabalhar a leitura com os alunos. Uma análise 

das respostas dos docentes para este questionamento demonstra que somente um dos 

professores considerou que o ensino da leitura é de obrigação dos professores de português, 

justificando que “muitas disciplinas não disponibilizam de carga horária muito grande para 

desenvolver este trabalho. A minha, por exemplo, são apenas 2 horas/aula, outras têm apenas 

1 hora/aula semanal” (P6). 
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Opinião que vai contra o proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

(Brasil, 1997) quando orienta ser necessário que os professores às vezes se desprendam da 

leitura do conteúdo específico de suas disciplinas e que “considerando a multiplicidade de 

conhecimentos em jogo nas diferentes situações, pode tomar decisões a respeito de suas 

intervenções e da maneira como tratará os temas, de forma a propiciar aos alunos uma 

abordagem mais significativa e contextualizada”. 

Os outros cinco docentes cientes das dificuldades de leitura e interpretação de textos 

por parte dos alunos do curso Técnico em Comércio do PROEJA/IFNMG – Campus Januária 

consideraram ser de responsabilidade de todos os docentes o desenvolvimento da competência 

leitora dos alunos. Entretanto, como pode ser observado nas respostas transcritas a seguir, os 

docentes investigados se ressentiram da falta de tempo para vencer o conteúdo a ser 

ministrado e investir em um trabalho de leitura que possibilitasse aos alunos uma prática de 

leitura mais significativa e que não se limitasse a simples transmissão de conhecimento do 

conteúdo que trabalham em sala de aula. 

Para Ambrósio (1998) a responsabilidade do professor de qualquer modalidade de 

ensino vai além da sua disciplina específica, pois inclui a formação do cidadão. Mesmo 

pensamento dos docentes do Curso Técnico em Comércio do IFNMG Campus Januária que 

reconhecem ser de todos eles o dever de investir no desenvolvimento da habilidade de leitura 

com seus alunos. 

 

Todos nós somos responsáveis por ajudar o aluno a ler de forma fluente, mas nem 

sempre temos tempo para essa importante ação (P1). 

 

A responsabilidade é de todos os docentes, mas falta tempo para isso (P2). 

 

Todos os professores têm a obrigação de investir na aprendizagem da leitura, pois só 

quem tem uma leitura fluente consegue interpretar os textos e isso auxilia na 

aprendizagem de qualquer conteúdo trabalhado em qualquer disciplina (P3). 

 

É de todos os professores e dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem 

(P4). 

 

Na fala do docente P5 encontra-se implícita a questão da dificuldade e falta de preparo 

didático-pedagógico dos que não são professores da disciplina Língua Portuguesa para 

trabalhar a leitura, assim como seu compromisso em assumir a tarefa de ensino da leitura, que 

considera ser de todos, mas que deveria ser melhor implementada nos anos iniciais do ensino 

fundamental, durante o processo de alfabetização. 
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A leitura é algo que deve ser começado muito cedo (desde a infância), sendo assim, 

cabe aos pais ou cuidadores começarem este processo, sendo seguido dos 

professores, mas de um modo particular o investimento maior deve ser dos de 

português, porque os demais têm dificuldades por causa da carga horária que é 

pequena (P5). 

 

As respostas dos professores estão em consonância com as orientações do Parâmetros 

Curriculares Nacionais que atribuem a todos os docentes a tarefa de despertar e estimular no 

aluno o desejo e o gosto pela leitura, o que pode ser realizado a partir do desenvolvimento de 

trabalhos de diversas formas e a partir do uso de diversas estratégias e tendo o professor como 

parceiro, pois só assim ele conseguirá que os mesmos percebam a importância da leitura na 

sua vida. Neste contexto: 

 

Para tornar os alunos bons leitores – para desenvolver, muito mais do que a 

capacidade de ler, o gosto e o compromisso com a leitura -, a escola terá de 

mobilizá-los internamente, pois aprender a ler (e também ler para aprender) requer 

esforço. Precisará fazê-los achar que a leitura é algo interessante e desafiador, algo 

que, conquistado plenamente, dará autonomia e independência. Precisará torná-los 

confiantes, condição para poderem se desafiar a ―aprender fazendo. Uma prática de 

leitura que não desperte e cultive o desejo de ler não é uma prática pedagógica 

eficiente (BRASIL, 1997, p.58).  

 

O ato da leitura, conforme declaração dos professores é muito importante, pois faz 

parte de um processo ensino-aprendizagem que objetiva a interação dos alunos com 

informações significativas que poderão auxiliá-los no entendimento e servir como apoio para 

sua vivência escolar e social e, portanto, deve estar associada 

 

A concepção de uma política, cujo objetivo da formação está fundamentado na 

integração de trabalhos, ciências, técnicas, tecnologia, humanismo e cultura geral, 

podem contribuir para o enriquecimento cientifico cultural, político e profissional 

das populações, pela indissociabilidade dessas dimensões necessárias ao efetivo 

exercício da cidadania (BRASIL, 2006, p. 28).  

 

Cinco dos seis professores participantes deste estudo declararam ter consciência da 

importância da leitura no mundo competitivo atual para a formação e exercício da cidadania e 

visando promover a formação integral dos alunos do PROEJA consideram que o desempenho 

da competência leitora deve ser priorizado em suas aulas.  

No dizer destes professores, o exercício da leitora pode ser considerado como um ato 

social, imprescindível para que o aluno possa interagir com as pessoas e o mundo a sua volta.  

  

O mundo atual exige a formação de um cidadão crítico, reflexivo e atuante 

politicamente em defesa de seus direitos. Por isso a leitura dos diversos gêneros 
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textuais é fundamental para a formação desse cidadão antenado com o seu tempo 

(P1). 

 

Acho que sim, a leitura deve ser preocupação e prioridade dos professores de todas 

as disciplinas, pois certamente irá facilitar o entendimento dos temas trabalhados 

(P2) 

  

O discurso dos docentes P4, P3 e P5, parecem ter como base o pensamento de 

Kleiman (2011) e Solé (1998) para quem a competência leitora é um importante recurso que 

possibilita ao aluno a participar ativamente dos acontecimentos que ocorrem a sua volta e eles 

declaram se preocupar em proporcionar o exercício da leitura com este objetivo.  

 

 [...] com a leitura o cidadão torna-se mais crítico e mais preparado para enfrentar os 

problemas da sociedade (P4). 

 
Considero a leitura como uma base para que o aluno consiga decifrar o mundo em 

que vive. Sendo assim, a minha preocupação não se resume somente na decifração 

dos códigos escritos, mas que o aluno consiga, a partir da leitura de mundo que ele 

já traz quando chega na escola fazer também e principalmente uma interpretação 

mais crítica dos códigos escritos (P3). 

 

Sim, busco sempre utilizar os textos em minhas aulas, mesmo sendo os textos 

didáticos, pois a leitura possibilita, além da aprendizagem do conteúdo, a 

oportunidade do aluno se posicionar diante do que ler (P5). 

 

Neste estudo o baixo nível sócio-econômico, o cansaço, o desinteresse, a infrequência 

dos alunos, aliado a falta de suporte institucional foram fatores que apareceram como grandes 

dificultadores do trabalho do professor no PROEJA. 

Privados do direito a educação escolar por muito tempo, por fazerem parte do 

contingente da população brasileira da qual só se exigia a força física para a execução de 

tarefas que tinham como intenção aumentar o domínio econômico e o predomínio cultural da 

classe mais abastada e socialmente dominante, o trabalhador, normalmente aluno da EJA, 

ainda sofre as conseqüências da formação de uma sociedade que continua “trazendo graves 

conseqüências sobre o comportamento da população e principalmente impossibilitando o seu 

acesso às oportunidades de participação cultural e educacionais (MOURA, 1999,  p. 69). 

Levando em consideração estas observações de Moura (1999) foi possível comprovar 

que o aluno no contexto do PROEJA/IFNMG Campus  Januária, apresenta uma realidade 

diferente da apresentada pela modalidade regular de ensino, e mais, possui características 

diferentes, o que acaba interferindo no desempenho escolar, demandando dos profissionais 

desta modalidade de ensino que se encontram inseridos nesta situação atípica, uma urgente 
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transformação no sentido de aprimorar as metodologias, e adaptar o currículo para resultar em 

uma melhor qualidade da educação oferecida aos jovens e adultos.  

Situação que, conforme Carrano (2008) provoca um clima de espanto e perplexidade, 

nos professores, haja vista o desconhecimento dos espaços e culturas destes alunos. Em 

alguns casos, os docentes “sentem certo incômodo revelado perante sujeitos que emitem 

sinais pouco compreensíveis e parecem habitar mundos culturais entendidos, como social e 

culturalmente pouco produtivos para a escolaridade” (CARRANO, 2008 p.103).  Situação que 

conforme os professores participantes deste estudo dificulta que eles invistam em processos 

de ensino de leitura no curso Técnico em Comércio do PROEJA/IFNMG, pois conforme 

declaração de um deles: “mal consigo trabalhar o conteúdo da minha disciplina já que os 

alunos apresentam grandes dificuldades para entender a matéria trabalhada” (P6). 

Atitude que vai contra as colocações de Vasconcellos (2000), para quem "a tarefa 

fundamental do professor não é cumprir o programa, mas ajudar o educando a desenvolver-se 

e compreender a realidade, sendo o programa um meio para isto e não um fim em si mesmo". 

Considerando que o professor desempenha o papel de mediador entre o aluno e a 

cultura, e ainda que os alunos do diurno detém os vários elementos já conhecidos, 

facilitadores de sua aprendizagem, e que os alunos trabalhadores em defasagem idade/serie 

que estudam na EJA apresentam características de várias ordens que dificultam e limitam seu 

desempenho escolar, abriu-se nesta pesquisa, espaço para saber dos docentes como eles 

definem o leitor do PROEJA e como desenvolvem em sua prática diária, o trabalho com a 

leitura. 

Compreendendo como um dos objetivos do PROEJA a formação leitora de forma 

crítica e autônoma os professores definem este tipo de leitor como “aquele que tem a 

capacidade de compreender a ideia que está sendo transmitida no texto, seja para discordar, 

concordar ou simplesmente refletir acerca dela” (P3) ou como “o leitor que tem a capacidade 

de ler, interpretar, criticar e tomar decisões a partir da leitura de um texto” (P5). 

Tanto no discurso quanto na prática pedagógica foi possível detectar em dois docentes 

investigados a existência de uma relação significativa entre a leitura e a aprendizagem, mas 

com prioridade para atividades de formação para a cidadania, como demonstrado na resposta 

de alguns deles:  

 

[...] além de permitir a aprendizagem do conteúdo, considero que o trabalho com a 

leitura proporciona aos alunos a formação para a cidadania, pois os textos dos livros 

que trabalhamos sempre têm alguma mensagem que serve para eles usarem no seu 

dia, seja no trabalho ou na sua vida social (P4). 
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[...] um cidadão, inserido em uma sociedade, deve exercer os seus direitos e deveres, 

deve participar dos processos decisórios do país, e, para isso, é importante a leitura, 

leitura de símbolos, códigos, placas informativas, textos, enfim, de algum tipo de 

leitura. E nós professores devemos nos preocupar em proporcionar aos alunos a 

aprendizagem da leitura dos diversos símbolos existentes (P6). 

 

Para os seis professores que participaram deste estudo, o ensino da leitura não é algo 

que deveria ser priorizado no planejamento das aulas, mas todos afirmaram a necessidade de 

realizar um trabalho com o objetivo de ensinar a ler. As colocações de um dos professores do 

curso Técnico em Comércio do PROEJA/IFNMG Campus Januária ilustra a opinião geral dos 

participantes do estudo: “cada disciplina trata de um assunto que depende de um tipo de 

leitura, porém, eu não posso dizer que o ensino da leitura deva ser priorizado no planejamento 

das aulas porque nem toda disciplina tem um tempo disponível para este fim” (P6). 

Quanto aos momentos em que exploram a leitura, todos os seis docentes questionados 

informaram que recorrem a este recurso pedagógico para que seus alunos aprendam a 

interpretar, escrever e produzir textos e que o utiliza sempre por reconhecerem o seu potencial 

para despertar o interesse e proporcionar a aprendizagem dos alunos.  

Com relação à presença do trabalho com a leitura no planejamento da escola, segundo 

todos os docentes entrevistados, este trabalho está determinado como uma das estratégias de 

ensino do curso Técnico em Comércio do PROEJA/IFNMG, principalmente por proporcionar 

a formação completa dos alunos e o equilíbrio emocional dos mesmos e que tem como 

objetivo tanto o desenvolvimento da capacidade de decodificar códigos como de escrever e 

que para isso, utilizam os textos didáticos. Os recortes de jornais e revistas também foram 

citados como sendo utilizados “às vezes” pelos professores. 

Segundo P2, “o trabalho com leitura é determinada na grade curricular do curso 

Técnico em Comércio e tem como um de seus objetivos atingir o equilíbrio entre o 

desenvolvimento cognitivo e crítico do aluno”. O trabalho com a leitura, mais 

especificamente a literatura é lembrado por Abramovich (1989, p. 18) como de inegável 

importância “quando se pensa na formação completa do ser humano, num processo que 

busque o equilíbrio entre o desenvolvimento da inteligência e da afetividade, entre a razão e a 

emoção, entre o utilitário e o estético.” 

Os professores se referiram à atitude dos alunos quando lêem ou escutam a leitura, 

considerando que quando propunham este tipo de atividade percebiam que eles ficavam mais 

concentrados, e desenvolviam atitudes como saber ouvir e interferir na hora apropriada, 

aspectos importantes quando se refere à socialização dos indivíduos, proporcionando “uma 
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melhor e mais concreta aprendizagem e uma maior reflexão sobre a realidade em que viviam 

(P1). Opinião que deixa evidenciar que o ensino através da leitura possibilita não só o 

desenvolvimento da linguagem, mas conhecimentos que auxiliam na resolução de problemas 

e conflitos sociais, familiares, psicológicos, profissionais e que beneficiam o individuo e a 

sociedade e que faz com que como escreveram Nunes et al (2012) na sociedade atual, a leitura 

se torne imprescindível para o ingresso no mercado de trabalho e para o exercício da 

cidadania. É uma prática cultural diretamente ligada à escolaridade, a capacidade de incentivo 

à formação e o aperfeiçoamento de leitores 

Com o objetivo de identificar estratégias e recursos pedagógicos utilizados para o 

ensino da leitura no Curso Técnico em Comércio/PROEJA-IFNMG – Campus  Januária os 

professores foram questionados sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas. De acordo com 

eles, ao desenvolver um trabalho utilizando a leitura como forma de proporcionar maior 

conhecimento aos alunos sobre determinado conteúdo, priorizaram os textos relacionados à 

disciplina que ministram como explicam dois dos participantes desta pesquisa: 

 

Eu adotava um livro texto que além do desenvolvimento do conteúdo em si, trazia 

várias seções que incentivavam a leitura. Entre as quais posso destacar: Química e o 

corpo humano, Química e o ambiente, Química e saúde, Química e indústria, entre 

outras. Então estas seções eram lidas e posteriormente algumas questões a respeito 

dos textos eram debatidas (P1). 

 

Eu trabalho os textos da minha disciplina, pois não tenho tempo para trabalhar 

outros tipos de textos. Aproveito e, quando o texto permite, procuro levar os alunos 

a refletir sobre a relação do que está no texto com a realidade vivida por eles, mas 

isto dificilmente acontece porque os textos são muito didáticos e focam sempre nos 

conteúdos que os alunos têm que dominar para fazer uma boa prova (P6). 

  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN de Língua Portuguesa  

 

Formar um leitor competente, supõe formar alguém que compreenda o que lê, que 

possa aprender a ler também o que não está escrito, identificando elementos 

implícitos, que estabeleça relações entre o texto que lê e outros já lidos, que saiba 

que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto, que consiga justificar e validar 

a sua leitura a partir da localização de elementos discursivos (BRASIL, 1997, p. 12). 

 

Nesse sentido, pode-se considerar que uma das funções da leitura na escola é formar 

cidadãos capazes de decodificar, com compreensão, palavras, frases e textos escritos 

Neusa Sorrenti (1994) ao abordar a função da leitura na escola destaca que ler é uma 

forma de capacitar as pessoas para aprender a pensar, a refletir sobre a realidade e a conhecer 

a si mesmo. Enfim, é uma maneira de formar cidadãos críticos e cientes da realidade e 

capazes de compreender os diferentes textos que estão a nossa volta. Para isso, segundo 
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Coelho (1997) é preciso organizar o planejamento pedagógico de maneira que o aluno possa 

vivenciar as diferentes modalidades de leitura: ler para informar-se, estudar, escrever ou 

revisar o que produz, para resolver problemas do cotidiano, para divertir-se, o que parece nem 

sempre aconteceu no curso Técnico de Comércio analisado, onde o trabalho com leitura era 

com fins meramente didáticos.  

Coelho (1997) destaca que a leitura é um grande recurso, e uma competência 

imprescindível para que o aluno aprenda geografia, história, ciências, etc. Aconselha assim 

que a diversidade literária seja utilizada, pois assim o professor consegue isso e muito mais, 

sem que o aluno precise saber o nome disso tudo e muito menos achar que a aula tem cara de 

aula. Porque, se tiver cara de aula fica muito didática e deixa de ser prazerosa. Quando a 

prática da leitura perde o encantamento, a graça, o ar de brincadeira, o ar de faz-de-conta, 

deixa de ser literatura e passa a ser somente um recurso para o trabalho com a gramática e a 

escrita ortograficamente correta.   

Afirmando que a leitura serve também para estes fins, Coelho (1992, p. 05) lembra 

que os professores têm que ter o cuidado para os momentos de leitura não perderem seu ar de 

ludicidade, pois:  

 

Nos dias de hoje, não só na escola, mas até mesmo fora dela, o livro passou a ser um 

produto descartável, de leitura fragmentada apesar de vivermos numa sociedade 

letrada. 

E na escola, onde supomos ser um lugar das descobertas, das transformações, a 

leitura, com sentido, ainda é escassa e principalmente a literatura está cada vez mais 

distante. 

  

Isto acontece, segundo Resende (1997) porque o momento dedicado a leitura na escola 

está sendo visto como algo chato, utilizado somente para a alfabetização, para a fixação de 

conteúdos ou basicamente para trabalhar gramática, ortografia. Sorrenti (1994, p. 13) aponta 

que  

 

Vale a pena refletir se a escola educa efetivamente para a leitura. Será que o leitor 

formado pela escola torna-se um leitor para toda a vida ? Enquanto alunos, as crianças 

e os jovens se vêem obrigados a ler para executar as tarefas escolares. Mas, e depois? 

Sabe-se que, quando os pais lêem, sobe o nível de leitura dos filhos. Um professor, 

que é um leitor apaixonado, conseguirá criar oportunidades para que seus alunos 

também se apaixonem pelos livros. 

 

De acordo com Silva (2002), quando lê o aluno tem que aprender a interpretar a 

realidade com outros olhos e o trabalho dos professores na escola deve proporcionar-lhes o 

desenvolvimento da “consciência cidadã”, que extrapola o domínio lingüístico e se dá 
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principalmente por meio da interação do aluno, pertencente a uma determinada cultura, com 

outras culturas. 

Neste sentido, a leitura além de despertar a curiosidade do leitor deverá também 

enriquecer sua vida, estimulando a sua imaginação, ajudando-o a desenvolver sua inteligência 

e até mesmo encontrar soluções para os seus conflitos. “Para a leitura se efetivar, deve 

preencher uma lacuna em nossa vida, precisa vir ao encontro de uma necessidade, de um 

desejo de expressão sensorial, emocional ou racional, de uma vontade de conhecer mais” 

(MARTINS, 2006, p. 82).   

De acordo com o entendimento de Kleiman (2011, p. 26), “[...] a leitura implica uma 

atividade de procura por parte do leitor, no seu passado, de lembranças e conhecimentos, 

daqueles que são relevantes para a compreensão de um texto que fornece pistas e sugere 

caminhos” para que ocorra o processamento textual. 

O ensino da leitura exige também uma técnica, sendo assim, “a escola deve se 

organizar em função de um novo conceito de leitura, que supõe a adoção de um novo 

processo de aprendizagem” (BARBOSA, 1994, p. 141). Um processo que capacite os alunos 

para o domínio dos conteúdos escolares, mas também para a formação de leitores que supere 

a capacidade de decodificação de códigos escritos e assuma o papel de despertar o prazer de 

ler e que proporcione a leitura do mundo, pois como destaca Freire (1982) os alunos precisam 

relacionar o que está sendo lido com sua própria vida, com suas ações e sentimentos. Ou ainda 

como escreveram Oliveira e Queiróz (2009, p. 2): 

 

[...] o ensino de leitura deve ir além do ato monótono que é aplicado em muitas 

escolas, de forma mecânica e muitas vezes descontextualizado, mas um processo 

que deve contribuir para a formação de pessoas críticas e conscientes, capazes de 

interpretar a realidade, bem como participar ativamente da sociedade. 

 

Existem vários tipos de textos e cada um desses tipos demanda um ritmo de leitura 

próprio quando as pontuações existentes nas palavras, frases e nos textos devem ser 

observadas e seguidas para que o indivíduo possa entender o que lê, daí a importância de 

proporcionar aos nossos alunos atividades de leitura oral, debates, discussão sobre os textos 

lidos, como fazem os professores participantes deste estudo, mas que, infelizmente, 

praticamente só utilizavam os textos do livro didático para esses fins, mas não com o objetivo 

de trabalhar a leitura como recurso didático. Como descreveram dois dos professores: 
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Eu usava os textos expositivos e instrucionais quando aproveitava para propor 

leitura oral circular8 e compartilhada9, mas nem sempre conseguia que todos lessem, 

e alguns apresentavam tanta dificuldade de leitura, inclusive silabando e lendo 

errado que, muitas vezes, eu precisava ler novamente para que todos entendessem o 

conteúdo do texto (P1).  

 

O trabalho com leitura não tinha como objetivo usar este recurso didático para 

desenvolver a competência leitora dos alunos, mas que eles conseguissem aprender 

o conteúdo que eu trabalhava em sala de aula (P6).  

 

O que se percebe através da fala dos professores é que muitas vezes eles não assumem 

a responsabilidade pelo trabalho com a leitura. Segundo Solé (1998), as estratégias de leitura 

são as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da leitura proficiente. Proficiência que 

não se resume somente em ler com fluência um texto, mas que contribua para a formação do 

leitor independente, crítico e reflexivo.  

Freire (1998) nos chama atenção sobre a importância da leitura na EJA quando diz que 

o acesso à leitura é um direito dos alunos da EJA e uma forma deles adquirirem o 

conhecimento sobre os diversos tipos de textos que circulam na sociedade. Prática que é 

adotada pelo Docente P4, que, conforme afirmou, “procuro sempre trabalhar os diversos tipos 

de texto, pois reconheço a importância deste conhecimento para a formação mais completa e 

crítica dos alunos jovens e adultos que freqüentam o curso técnico de Comércio do PROEJA”.   

No curso Técnico em Comércio do PROEJA/IFNMG Campus Januária mesmo 

valorizando o trabalho com leitura, conforme os docentes investigados, o debate e a discussão 

de textos dissertativos e instrucionais eram as formas de trabalho adotadas, sobretudo, com o 

objetivo de avaliar os alunos, como comprovam as colocações transcritas a seguir: 

 

 Nunca gostei de trabalhos escritos, sempre trabalhei com seminários, pois acho que 

esta é uma forma de forçar os alunos a lerem e explicarem o que entenderam sobre 

um determinado assunto. Também sempre peço para que leiam os capítulos 

trabalhados e cobro o entendimento em uma sabatina e também em prova (P1). 

 

Eu destacava a resolução de problemas que indiretamente envolve aspecto da leitura, 

pois para se resolver um problema é preciso ler e interpretar a situação. Sempre que 

possível busco valorizar as situações vivenciadas por eles em seu cotidiano. Peço 

que justifiquem suas respostas para as questões propostas (P6). 

 

                                                           
8 A leitura circular consiste em pedir a cada aluna da sala que leia uma parte do texto, em voz alta, para que os 

demais alunos ouçam. 

  
9 A leitura compartilhada, segundo Freitas (2009), diz respeito a leitura, em voz alta, realizada pelo professor 

para toda a sala, o que possibilita que os alunos possam ouvir a linguagem escrita, desenvolvendo assim um 

maior convívio com o ato de ler.  
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Percebe-se, a partir das respostas dos professores sobre a forma como trabalharam a 

leitura no curso técnico em Comércio PROEJA/IFNMG Campus Januária que, “no mais das 

vezes, a prática pedagógica “normal” não passa por uma definição de interesse de seus 

agentes (professores, alunos, a comunidade em que estes se inserem e a classe social a que 

pertencem)” (BRITO, 1997, p. 104). O trabalho de leitura, como permite analisar, era 

adotado, simplesmente com a finalidade de repassar informações de um determinado 

conteúdo e não com o objetivo de construir e ampliar o conhecimento dos alunos. Adotava-se 

assim um ensino descontextualizado e com “poucas e mal dirigidas atividades específicas de 

leitura e escrita e praticamente nenhuma reflexão” sobre o conteúdo do texto (BRITO, 1997, 

p. 108). 

Solé (1998), ressalta que as estratégias de leitura devem ser articuladas a uma prática 

que garanta uma aprendizagem significativa para formar leitores autônomos e competentes, 

capazes de compreender e desvendar o sentido do texto lido, utilizando ainda a capacidade 

crítica de julgar o que leu e armazenar as informações lidas. 

Para Coelho (1997) a literatura possibilita aos alunos um conhecimento que muito 

contribui para a formação e desenvolvimento humano, despertando nas pessoas a 

sensibilidade, a curiosidade, a reflexão sobre o mundo a sua volta, tornando-as mais reflexivas 

e mais críticas. No entanto, nenhum dos professores citou a literatura como recurso 

pedagógico utilizado para a prática da leitura com os alunos do PROEJA. Os mesmos não 

foram questionados sobre o porquê da ausência deste recurso em suas aulas, mas pelas 

respostas dadas para outras formas de prática da leitura no curso analisado, supõe-se que a 

resposta seria falta de tempo para vencer o conteúdo da disciplina ministrada por cada um dos 

docentes. Situação que é atribuída por Vasconcelos (2000, p. 115) como devido ao fato de que 

“nem sempre o tempo é bem utilizado pela escola e pelo professor. Perde-se tempo com 

coisas que não são tão relevantes e acaba faltando tempo para o essencial”. 

Neste caso, Vasconcelos (2000), propõe que algumas providências sejam tomadas 

pelos professores que atuam na EJA como forma de vencer o programa curricular e reservar 

tempo para outras atividades. Para isso os professores podem priorizar alguns elementos 

indispensáveis, deixando de aprofundar-se naqueles que não consideram fundamentais e 

promover a integração das matérias a partir de planejamento conjunto, pois quando isso 

acontece evita-se a repetição de conteúdos já trabalhados em outras disciplinas. Reuniões com 

a participação do maior número possível de professores para a socialização de experiências 

também podem contribuir para melhor aproveitamento e divisão do tempo de aulas e para 
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proporcionar maior reflexão dos mesmos sobre sua ação pedagógica e sobre a necessidade de 

ressignificá-la.      

Afinal, como ratificado por Freire (2005, p. 39): 

 

[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é a reflexão 

crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 

pode melhorar a próxima prática [...] Quanto mais me assumo como estou sendo e 

percebo a ou as razões de ser porque estou sendo assim mais me torno capaz de 

mudar, de promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua para o de 

curiosidade epistemológica. 

 

Ainda sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas para o ensino de leitura no curso 

técnico em comércio do PROEJA/IFNMG – Campus Januária, apesar de não desenvolverem 

práticas com este objetivo específico, os professores sempre dedicavam 

 

[...] pelo menos alguns minutos em sala de aula para o trabalho de leitura, quando os 

mesmos tinham a oportunidade de ler os textos do conteúdo trabalhado e 

desenvolver as atividades. Acho que isso contribuiu muito para a formação dos 

alunos, pois assim eles tinham a oportunidade de desenvolver a capacidade de 

pensar e fixar o conteúdo (P6).  

 

No entendimento de Solé (1998, p. 72) formar leitores consiste em capacitar quem lê 

para “interrogar-se sobre sua compreensão, estabelecer relações entre o que lê e o que faz 

parte de seu acervo pessoal, questionar seu conhecimento e modificá-lo, estabelecer 

generalizações que permitam transferir o que foi aprendido para outros contextos diferentes”, 

ou seja, capacitar os alunos para fazer uso do que lê para enfrentar os desafios de sua vida 

social e profissional. Desafio que deve ser enfrentado pelos professores a partir da 

implementação de atividades que capacitem os alunos para que, como destaca Kleiman 

(2011), consigam buscar e selecionar informações que possibilitem aos alunos o entendimento 

do texto lido, a partir de seu conhecimento de mundo, ou da ativação do conhecimento prévio 

sobre o assunto. Postura que poderá resultar em um ensino de leitura produtivo que 

contribuirá para o entendimento do que é lido, ou seja, para a capacitação de leitores 

proficientes e que motivará os alunos a querer ler cada vez mais.  

 

5.1.6 Resultado da prática leitora no PROEJA 

 

Ao serem indagados se sua prática pedagógica no curso Técnico em Comércio do 

PROEJA conseguiu atingir os objetivos traçados para seus alunos no que diz respeito à prática 
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da leitura os professores, como demonstram as respostas transcritas a seguir, consideraram 

que: 

 

Existem leituras de diversas coisas. E a Química é uma disciplina que exige leitura 

de símbolos, de fórmulas de compostos, dentre outros. Sendo assim, eu destacava o 

aspecto da leitura da linguagem química, que é essencial para a compreensão do 

conteúdo (P1). 

 

Mesmo focando meu trabalho a partir de uma sequência didática que valorizava a 

diversidade textual, visando capacitar os alunos para ler o que estava nas linhas e 

entrelinhas, de forma crítica, não alcancei os objetivos esperados (P3).  

  

As dificuldades, ou “falta de base para ler e interpretar textos”, como respondeu o 

docente P2, e “as dificuldade para interpretar os enunciados das questões” como ressaltou o 

docente P5, foram outras justificativas para que não se alcançasse um melhor resultado. 

Resposta que demonstra mais uma vez as conhecidas deficiências do sistema escolar regular 

público, pois de acordo com os dados estatísticos divulgados no Relatório Educação Para 

Todos no Brasil 2000-2015, mesmo os discentes que cursaram os anos iniciais do ensino 

fundamental na idade regular e em escolas públicas, apresentam comprometimento no 

processo de leitura e interpretação, não conseguindo atingir níveis satisfatórios nesse quesito 

(BRASIL, 2014). 

 

Não foi muito bom. Esperava que eles fossem capazes de entender melhor o que 

liam, mas a dificuldade era muito grande. A falta de base para ler e interpretar textos 

que eles apresentam é muito grande, seria preciso um trabalho específico com o 

objetivo de auxiliá-los a vencer estas dificuldades, e a carga horária das minhas 

aulas não permitem que eu dedique um tempo somente para isso (P2). 

 

Atingiu bem pouco os objetivos propostos. Eu destacava a resolução de problemas 

que indiretamente envolve aspecto da leitura, pois para se resolver um problema é 

preciso ler e interpretar a situação, mas eles continuaram apresentando dificuldades 

para interpretar os enunciados das questões e isso, muitas vezes, é que era 

responsável por eles errarem a resolução dos problemas propostos (P5). 

 

Mesmo considerando ser importante o domínio da leitura pelos alunos da EJA, os 

professores consideram que o desenvolvimento da competência leitora não é deles, pois não 

lecionam Língua Portuguesa.  

Percebe-se, a partir da fala dos docentes que existe “a necessidade de a escola assumir 

verdadeiramente seu papel de formadora de leitores, intensificando sua ação em todas as 

direções que se relacionam com o gosto pela leitura” (CUNHA, 2008, p. 14). 

 

Eu acho que esse não era um objetivo da minha disciplina, por isso acho que o 

trabalho que desenvolvi com a leitura dos textos do livro não visaram a fluência na 
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leitura. Mas acho que serviu para que eles entendessem o conteúdo e demonstrassem 

isso nas avaliações que fizeram durante o curso (P4). 

 

Não foi muito relevante, mesmo porque não planejei nenhum trabalho com o 

objetivo específico de trabalhar a leitura (P6) 

 

Para Soares (2004, p. 25), o trabalho com a leitura na EJA quase sempre fica 

prejudicado porque normalmente tem como objetivo o acesso ao mundo da escrita a partir de 

uma alfabetização que consiste basicamente na decodificação/codificação de símbolos, ou 

seja, ao desenvolvimento de uma leitura mecânica mesmo porque “[...] ao povo permite-se 

que aprenda a ler, não se lhe permite que se torne leitor”. 

A deficiência do sistema escolar público, é citado pelos docentes pesquisados como 

responsável pelos discentes do PROEJA não se tornassem leitores fluentes, com capacidade 

para ler, entender e interpretar o que lêem, fazendo uso do conteúdo lido em seu cotidiano, e 

segundo Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001) responsável também pela demanda de alunos para 

programas de educação para jovens e adultos, mas que nem sempre vêm acompanhados de 

melhoria nas condições de ensino, o que faz com que a maioria dos alunos que concluem a 

EJA saiam da lista de analfabetos anualmente divulgadas pelo governo federal e entrem na 

lista dos analfabetos funcionais. Situação que Haddad, Di Pierro (2000) atribuem em parte ao 

uso equivocado de estratégias e metodologias de ensino para atender as necessidades 

específicas de aprendizagem dos alunos e à descrença dos professores no potencial de 

aprendizagem deste público, o que faz com que atuem, normalmente, com baixo nível de 

exigência, inclusive de freqüência, e participação nas aulas. 

 

5.2 Análise da entrevista realizada com os alunos 

 

Para análise da entrevista realizada com os alunos foram construídas 6 categorias: 

(5.2.1) Motivo para matrícula no PROEJA; (5.2.2) Contribuição do PROEJA para o 

aprendizado; (5.2.3) Importância e compreensão da leitura na visão dos alunos; (5.2.4) Sobre 

o ensino da leitura no PROEJA.  

De acordo com Freitas (2011), boa parte dos jovens e adultos que passaram algum 

tempo fora da escola – como é o caso dos que se encontram matriculados na EJA –, 

desenvolveram uma cultura fundamentada na oralidade. No entanto, é necessário registrar que 

mesmo com os alunos se prontificando a participar da entrevista, eles apresentaram 

dificuldade para conseguir se expressar com clareza e sem inibição, fato que demandou 

intervenção da entrevistadora, muitas vezes repetindo a pergunta ou solicitando que o (a) 
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entrevistado (a) falasse mais um pouco sobre o assunto, para conseguir acesso as informações 

necessárias para o bom andamento da pesquisa.   

 

5.2.1 Motivo para matrícula no PROEJA  

 

Como já referenciado anteriormente neste trabalho, nem todos os alunos entrevistados 

fizeram os anos iniciais do ensino fundamental na idade regular sendo que todos frequentaram 

escolas públicas. Quanto à profissão, os alunos entrevistados são trabalhadores rurais, donas 

de casa, ajudante de pedreiro, auxiliar de serviços gerais e estudante. No que diz respeito à 

ocupação profissional atual, dois declararam que se encontram desempregados. Resultado que 

permitiu considerar que apesar dos egressos do Curso Técnico em Comércio do 

PROEJA/IFNMG Campus Januária informarem que a necessidade de inserção ou reinserção 

no mercado de trabalho ser um dos fatores que os levou a se matricular no referido curso eles 

têm encontrado dificuldades para trabalhar na área técnica em que se formaram, o que eles 

atribuem a falta de incentivo e as condições econômicas atuais que o país atravessa. 

Resultado que vai contra a expectativa dos ex-alunos e que demonstra a necessidade 

da implementação de políticas públicas educacionais que articulem o processo ensino-

aprendizagem da educação de jovens e adultos com o mundo do trabalho e de forma a atender 

os requisitos da escolaridade técnica colocadas pelo setor produtivo (RUMMERT, 2008; 

RIBEIRO, 2010). 

Mesmo sendo questionados somente sobre os motivos que os levaram a se 

matricularem no curso técnico em Comércio PROEJA/IFNMG, foi possível verificar que 

todos eles abandonaram a escola devido à necessidade de trabalhar e contribuir com o 

sustento da família.  A falta de valorização da educação pelos seus pais que consideravam que 

somente as pessoas de melhor poder aquisitivo necessitavam estudar, assim como o 

desinteresse pessoal para o estudo também foram fatores que influenciaram para que não 

concluíssem a escola na idade regular.  

Apesar do direito à educação estar garantida na Constituição Federal Brasileira (1988) 

e ser referenciada na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 como um direito 

subjetivo de qualquer brasileiro, nem todos têm acesso à escola e no caso dos alunos da 

educação de jovens e adultos este direito representa também uma forma de inclusão social e 

profissional.  

Segundo relato dos alunos eles se matricularam no PROEJA porque consideraram o 

curso Técnico em Comércio como uma oportunidade de continuação dos estudos aspirando 
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um futuro melhor, mais tranqüilo, principalmente profissional, porque consideram que a 

conclusão do ensino médio técnico contribui para que eles sejam mais valorizados pela 

sociedade, favorecendo um melhor emprego e uma melhor renda, como comprovam as falas 

de alguns deles:  

 
O mundo hoje exige da gente uma qualificação profissional e eu enxerguei no 

PROEJA esta oportunidade (A1). 

 

Matriculei no PROEJA, porque foi uma forma de terminar o ensino médio mais 

rápido. Porque fazia duas serie em um ano [...] o curso técnico no instituto abriu a 

oportunidade da gente ter as duas formações juntas (A6). 

 

As respostas dos alunos comprovam o pensamento de Arroyo (2007), quando ele 

escreve que ao buscarem a EJA os alunos que não tiveram acesso a escola no tempo certo tem 

como objetivo sua promoção pessoal e profissional.  

Os alunos do PROEJA informaram ainda que retornar a escola e concluir o ensino 

médio e técnico foi uma forma deles estarem atualizados e adquirirem condições de se 

relacionarem melhor com outras pessoas, com os familiares que têm maior escolarização e de 

se fazerem valorizados.  

 

A pessoa que concluiu pelo menos o ensino médio hoje é mais valorizada na 

sociedade, tem mais possibilidade de auxiliar os filhos que estudam então, acho 

muito importante concluir os estudos e quando é possível concluir o ensino médio e 

o técnico juntos ainda é melhor. Foi por isso que, quando surgiu esta oportunidade 

resolvi voltar a estudar (A3) 

  

Como escreveu Charlot (2000, p. 53), as pessoas vêem-se submetidas à obrigação de 

aprender. 

 

Aprender para construir-se, em um triplo processo de hominização, de 

singularização, de socialização. Aprender para viver com outros homens com quem 

o mundo é partilhado. Aprender para apropriar-se do mundo, de uma parte desse 

mundo e para participar da construção de um conjunto de relações de processos que 

constituem um sistema de sentido, onde se diz quem sou, o que é o mundo, quem 

são os outros (CHARLOT, 2000, p.53). 

 

Para esse pesquisador, “esta é uma condição que faz do filho do homem um sujeito 

sempre em interação, partilhando o mundo com os outros. Para isso faz-se necessário que o 

sujeito “[...] se aproprie do mundo e construa a si mesmo, se eduque e seja educado” 

(CHARLOT, 2000, p. 49). 
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Por falta de informação, a relação que as pessoas têm com aqueles que não concluíram 

os estudos, pelo menos a educação básica, é mediada por preconceitos, pré-julgamentos e 

estigmas, um dos fatores que levou os alunos do Curso Técnico em Comércio 

PROEJA/IFNMG Campus Januária, a voltar a estudar. 

 

5.2.2 Contribuição do PROEJA para o aprendizado 

 

De acordo com Arroyo (2007), a EJA destaca-se como uma modalidade de ensino que 

garante àqueles que não tiveram a oportunidade de estudar na época certa, o direito de 

ingressar ou voltar à escola, para garantir seu direito à educação, ao trabalho, à cidadania e à 

inclusão social. 

Para os alunos, o PROEJA contribuiu “de alguma forma para o aprendizado”. 

Conforme fala de A3, este “de alguma forma” é porque “o aprendizado não depende somente 

do professor, mas também do interesse dos alunos. Porque não adianta ter o melhor professor 

e agente não contribuir. A partir daqui eu vou dar continuidade e não parar. A partir daqui que 

tenho incentivo para continuar”.  

Na concepção dos alunos, de uma forma geral o curso técnico em Comércio contribuiu 

para sua aprendizagem porque possibilitou que: “me lembrasse de coisas que estavam 

escondidas na minha mente. Nas aulas os professores e as falas de meus colegas me 

permitiram relembrar de coisas que estavam esquecidas” (P2)    

Um outro aluno destacou que:  

 

Os professores sempre procuravam valorizar o que nós já sabíamos. Tinha professor 

que ao invés de chegar falando o que tava no livro pedia que nós falássemos o que já 

sabíamos sobre o assunto. Isso era bom porque a gente percebia que o que tinha no 

livro era parecido com o que a vida já tinha ensinado pra gente (P5). 

 

Respostas que encontram confirmação em Libâneo (1994, p. 83-84) para quem 

aprendizagem é [...] uma relação cognitiva entre o sujeito e os objetos de conhecimento. Há 

uma atividade do sujeito em relação aos objetos de conhecimento para assimilá-los; ao mesmo 

tempo, as propriedades do objeto atuam no sujeito, modificando e enriquecendo suas 

estruturas mentais”.  

Na fala dos alunos é possível ainda verificar a importância do processo de ensino 

adotada pelo professor para conseguir uma melhor aprendizagem dos alunos jovens e adultos 
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e, principalmente para despertar nos mesmos o interesse por continuar aprendendo. Processo 

de ensino que, no dizer de Libâneo (1994, p. 79) consiste em um  

 

[...] conjunto de atividades organizadas do professor e dos alunos, visando alcançar 

determinados resultados (domínio de conhecimentos e desenvolvimento das 

capacidades cognitivas), tendo como ponto de partida o nível atual de 

conhecimentos, experiências e de desenvolvimento mental dos alunos. 

 

Percebe-se a partir das colocações dos alunos que a aprendizagem dos que freqüentam 

os programas de educação de jovens e adultos depende do respeito do professor ao 

conhecimento já dominado pelo aluno e, consequentemente dos fatores que interferem nesta 

aprendizagem. Para isso, como ressalta Libâneo (1994, p. 82) é necessário que o professor 

tenha consciência de que a aprendizagem dos jovens e adultos se difere em muitos fatores da 

aprendizagem das crianças, mas que também depende da interação “entre as pessoas e do 

ambiente em que vivem”. Condição que, de acordo com os alunos, os professores do curso 

Técnico de Comércio PROEJA/IFNMG Campus Januária procuraram proporcionar-lhes. 

 

5.2.3 Importância e compreensão da leitura na visão dos alunos 

 

Segundo Freire (2006, p. 11) ressaltando que “a leitura do mundo precede a leitura da 

palavra, daí que a posterior leitura desta não pode prescindir da leitura daquele”, evidencia 

assim a importância que a leitura exerce na vida dos indivíduos e como deve ser a prática da 

leitura na EJA. Importância que ficou evidenciada também para os alunos do curso Técnico 

em Comércio do PROEJA/IFNMG Campus Januária quando consideraram que a leitura torna 

a pessoa mais crítica e mais autônoma, uma vez que “faz a gente perceber melhor as coisas 

que acontecem no mundo e ainda ajuda a interagir o conhecimento da escola com o 

profissional” (P6); “a leitura é importante na construção do conhecimento, a leitura é a base 

de tudo”. 

Questionados se gostam de ler somente um entre os seis alunos que participaram do 

estudo respondeu não gostar, mas complementou que só gosta de ler mensagem “no zap ou no 

facebook” (A5). Tipo de texto que poderia ser utilizado pelos professores visto que, de acordo 

com Freire (2007), o desenvolvimento educativo deve estar contextualizado às necessidades 

essenciais dos cidadãos que estão sendo educados. 

Nas respostas dos alunos A1, A4 e A6, transcritas a seguir, os alunos declaram seu 

gosto pela leitura de livros, revistas, mas também ressaltam a falta de tempo para ler qualquer 

tipo de material além dos da escola, ou seja, os livros didáticos. Ressente-se assim no curso 
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Técnico em Comércio do IFNMG Campus Januária de uma prática leitora como a 

recomendada no Caderno de Orientações Didáticas da EJA (Brasil, 2007) que coloca a 

especificidade dos conhecimentos e dos processos de aprendizagem por quais passam os 

jovens e adultos e ressalta a importância do docente recorrer a diversos materiais, afim de que 

o aprendizado se torne eficaz e como forma de estimular o gosto e a oportunidade de acesso 

do aluno a uma diversidade textual. 

 

Eu gosto de ler, mas não tenho muito tempo para ler outros livros e revistas porque 

tenho que estudar para a escola (A1).  

 

Eu gosto de ler, gosto de ler livros mais agora estou lendo as matérias da escola 

(A4). 

 

Mais ou menos. Porque não leio muito, só tenho tempo para ler os livros da escola 

(A6). 

 

Para Saviani (1986, p. 82) é muito importante “a garantia de uma escola que 

possibilite a cultura letrada, o acesso à alfabetização e ao domínio da língua – padrão [...], 

pois somente assim ocorre a formação dos cidadãos, capazes de participar nos destinos da 

nação, interferir nas decisões e expressar seus pontos de vista”. Ainda segundo este autor, é de 

suma importância o trabalho do professor que deverá implementar formas de criar no aluno o 

hábito, o gosto pela leitura e a formação de leitores eficazes. No discurso dos alunos A2 e A3 

é possível verificar que os docentes do curso Técnico em Comércio do IFNMG campus 

Januária conseguiram despertar o gosto pela leitura. 

 

Antigamente não, não gostava, hoje gosto qualquer lugar que eu sento pego uma 

revista pra ler. Mas antes não gostava. Eu passei a gostar de ler porque antes eu não 

tinha curiosidade depois que você vai lendo vai abrindo a cabeça, vai tendo 

curiosidade, minha mente ficou mais disponível pra leitura (A2). 

 

Gosto de ler, tem que gostar de ler, não gostava, mas a partir daqui da escola tive 

que gostar. Tem de dedicar a leitura (A3). 

 

Mesmo atribuindo importância à leitura e afirmando gostar de ler, os alunos 

informaram que não são bons leitores, pois não conseguem compreender tudo o que lêem. 

Considerando que a culpa de não entenderem o que lêem é deles próprios e não da prática 

pedagógica adotada pelos professores, os alunos demonstram algumas técnicas, como a 

transcrita a seguir, que eles têm adotado para se tornarem melhores leitores, o que na visão 

deles corresponde a entender o que está sendo lido:  

 



103 
 

Valorizo muito a leitura, pois posso ler mais de uma vez e assim tentar compreender 

melhor. Se for uma leitura que não posso voltar novamente, por exemplo, o jornal 

passa só naquele momento não pode voltar mais. Agora quando vou ler um livro, 

quando não entendo eu volto e torno a ler, quando é um jornal passa rápido ai não 

compreendo tudo que falam. Fica em branco alguma coisa. Quando leio um jornal, 

uma revista ou o meu livro, fico tentando entender e pra isso leio mais de uma vez 

(A2). 

 

Ao analisar as respostas dos alunos é possível considerar a importância da escola e da 

proposta pedagógica dos professores para despertar o gosto dos alunos pela leitura, para 

conseguir estimulá-los a ler e para se tornarem melhores leitores. Aquele leitor que segundo 

Freire (2006) não somente decodifique palavras, mas que consiga fazer a interação dessa 

decodificação com sua visão de mundo e que uma contribua para um resultado que não resulte 

em analfabetos funcionais e na conseqüente deslegitimação da EJA, como comumente e 

historicamente vem acontecendo conforme afirmativas de Haddad e Di Pierro (2000). 

 É possível perceber também que a leitura no curso Técnico em Comércio do 

PROEJA/IFNMG Campus  Januária se limitava ao material didático utilizado no curso e que, 

conforme conceituação de Schlichta (2010, p. 2) é “qualquer processo ou instrumento de 

ensino-aprendizagem, ou seja, que contribuam para o planejamento, o desenvolvimento e a 

avaliação curricular e que, de acordo com Freitas (2007, p. 21) pode ser entendido como 

“qualquer recurso utilizado em um procedimento de ensino, visando à estimulação do aluno e 

à sua aproximação do conteúdo”. 

Com base nestes conceitos e na fala dos alunos é possível entender que faltou no curso 

analisado a adoção de uma metodologia de ensino que realmente estimulasse o gosto pela 

leitura dos diversos tipos de textos, que desse relevância ao livro literário e, principalmente da 

diversidade de gêneros literários que têm o poder de promover e incentivar a leitura regular, 

espontânea e prazerosa (SILVA, 2002; MACHADO, 2001; COELHO, 1997). Prazer que foi 

excluído do ato de ler porque, segundo Martins (2006), o ensino se tornou muito mecânico, 

funcional, voltado para a transmissão de conteúdos e visando apenas o sucesso no vestibular 

ou no mercado de trabalho. 

Desta forma, mesmo sendo objetivo do PROEJA médio/técnico concomitante ofertar o 

cursos de Educação de Jovens e adultos para aqueles que não tiveram a oportunidade de 

cursar o ensino médio na idade regular e que busquem também uma profissionalização, deve 

visar capacitar os alunos para uma atuação social autônoma e crítica. Levando em 

consideração a importância do “uso das habilidades de leitura e escrita para o funcionamento 

e a participação adequados na sociedade, e para o sucesso pessoal”, a prática de todo tipo de 

leitura deve ser valorizada e incentivada na educação de jovens e adultos como forma de 
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promover não só sua escolarização, mas também seu “desenvolvimento cognitivo e 

econômico, mobilidade social, profissional, cidadania” (SOARES, 2004, p. 74).  

 

5.2.4 Sobre o ensino da leitura no PROEJA  

 

Segundo os PCN: “O tratamento da área e de seus conteúdos integra uma série de 

conhecimentos de diferentes disciplinas, que contribuem para a construção de instrumentos de 

compreensão e intervenção na realidade em que vivem os alunos” (BRASIL, 1997, p. 62). 

Sendo assim, “o professor, considerando a multiplicidade de conhecimentos em jogo nas 

diferentes situações, pode tomar decisões a respeito de suas intervenções e da maneira como 

tratará os temas, de forma a propiciar aos alunos uma abordagem mais significativa e 

contextualizada” (BRASIL, 1997, p. 63).  

Estas recomendações, segundo fala dos egressos, não foi partilhada pelos professores 

do PROEJA/IFNMG Campus Januária, no que diz respeito ao ensino da leitura, pois 

predominou o tradicionalismo no fazer pedagógico onde o material mais utilizado foi o livro 

didático. Com exceção dos professores de língua portuguesa, filosofia e sociologia nenhum 

outro lançou mão de outros suportes de leitura além do material da disciplina que lecionaram. 

Para Freire (1982), a prática educativa é política, o que exige, portanto, compromisso 

do educador para com os sujeitos com os quais trabalha. Segundo os alunos, mesmo todos os 

professores propondo atividades de leitura, somente os de filosofia e sociologia demonstrava 

este compromisso ao trabalhar “muito com texto explorando a ideia da gente. Eram textos 

com perguntas para aguçar o pensamento da gente” (A1); “[...] o professor de filosofia falava 

que não temos que ficar só copiando temos que ter criatividade” (A3). 

De acordo com a percepção dos alunos investigados a leitura tinha como objetivo a 

aprendizagem dos conteúdos e os professores ao propor o estudo de textos aproveitavam para 

verificar através de exercícios escritos, discussões e debates a aprendizagem.    

 

Os professores sempre incentivavam a gente a ler. Todos chamavam atenção para a 

leitura. Falavam que nós já tínhamos dificuldade para estudar e que a leitura ia 

ajudar. Incentivavam a ler e fazer os exercícios e distribuíam pontos exigindo muito 

da gente (A5).  

 

A ideia que prevalece ao analisar a fala dos alunos é a de que ao propor um trabalho de 

leitura não existia uma preocupação dos professores em vincular os saberes já dominados 

pelos alunos nas suas relações sociais e trabalhistas aos conhecimentos escolares. 
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Desconheciam assim que uma proposta pedagógica para atender aos alunos jovens e adultos 

deve abranger a coletividade, para adaptar às diferenças e responder às necessidades gerais e 

específicas dos alunos que apresentam características peculiares e necessitam desenvolver 

habilidades, funções e aprendizados também  e, desta forma, na sala de aula do PROEJA deve 

ser adotada uma prática de leitura voltada para a compreensão do mundo do trabalho, e com a 

utilização dos elementos oriundos da vida cotidiana do educando (SILVA, 2004). 

É possível identificar na fala dos alunos o ressentimento em relação a ausência de 

atividade de leitura que proponham o conhecimento da prática em comércio. Como ressaltou 

um dos discentes “acho que deveria ter mais textos para a gente ler que abordasse a prática 

que vamos exercer no comércio. Isso quase não lemos no curso” (A2).  

Segundo Araújo (2003, p.157) o currículo de qualquer curso, de qualquer nível escolar 

deve incorporar em seu núcleo objetivos que vise a formação integral do aluno. Para isso deve 

valorizar o desenvolvimento de competências que possibilitem ao aluno 

  

(...) lidar de maneira consciente, crítica, democrática e autônoma com a diversidade 

e o conflito de idéias, e da construção de um currículo que leve à formação da 

cidadania, valorize as influências da cultura, os sentimentos e emoções presentes nas 

relações que o aluno estabelece consigo mesmo e com o mundo a sua volta.  

 

No entendimento de alguns alunos faltou no curso a inserção de textos 

contextualizados na vida cotidiana de quem trabalha no comércio, conteúdos que possibilitem 

o debate sobre a prática que vão desempenhar nas áreas comerciais onde irão exercer a função 

para a qual estavam se preparando. As falas, transcritas a seguir, ilustram a opinião dos que se 

ressentem da ausência da relação teórica-crítica no currículo do curso Técnico em Comércio 

PROEJA/IFNMG Campus Januária no que diz respeito a prática da leitura.  

 

O professor chega na sala de aula, manda que a gente leia os textos, fazer alguns 

exercícios e pronto. Penso que poderiam aprofundar mais, discutir sobre fatos que 

encontramos no dia-a-dia da cidade e do trabalho, pois quando formos trabalhar 

podemos ficar cheios de dúvidas sobre como agir em determinadas situações, 

imagina quem nunca trabalhou, como é o caso de muitos que fizeram o curso. As 

atividades de leitura deveriam servir para discutirmos o que vamos encontrar 

durante a nossa prática (A5). 

 

Quando leio fico em dúvida se o que o professor me manda ler vai servir quando eu 

estiver trabalhando. Fico em dúvida se o que estou lendo e estudando em sala de 

aula vai servir para resolver os problemas que vou enfrentar na empresa quando for 

trabalhar (A2). 
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Para a maioria dos alunos as vivências e experiências que vão enfrentar no mercado de 

trabalho deveriam ser valorizadas na prática pedagógica do curso Técnico em Comércio e 

isso, segundo eles, poderia acontece através da troca de experiências quando os professores 

propusessem atividades de leitura e interpretação de textos. Opiniões que encontram respaldo 

em Piaget (1972, p. 76) para quem “a arte do professor consiste, [...] inicialmente, em entreter 

incessantemente o interesse, isto é, deixar as questões multiplicarem-se [...] verdadeiramente 

um colaborador e um conselheiro na pesquisa [...], não um censor autoritário que castra os 

impulsos e impõe a direção a seu agrado”. 

Quando procurou-se conhecer a preferência dos alunos com relação às modalidades 

literárias, novamente houve uma diversidade de respostas, o que demonstra que os alunos 

gostam de todo tipo de leitura.   

Segundo Bamberger, (1987), um bom programa de leitura deve apresentar literatura 

variada para conseguir, além do enriquecimento das experiências de vida dos leitores, 

satisfazer suas expectativas, interesses e necessidades. Proposta que, segundo os alunos são 

incentivadas pelos professores através de conselhos sobre a importância da leitura para o 

desenvolvimento escolar, profissional e social dos mesmos. Conselhos que serviram de 

incentivo para as visitas à biblioteca da escola e para auxiliar no desenvolvimento do hábito e 

prazer de leitura pelos alunos.  

Quanto à possibilidade da prática leitora favorecer a aprendizagem escolar, os alunos 

consideraram que com a leitura dos textos de cada conteúdo do curso, assim como a eventual 

leitura de artigos de jornais e revistas eles se desenvolvem em aspectos atitudinais e 

cognitivos. Conhecimentos e atitudes que “sempre ajudam na aprendizagem e ensinam 

também como agir em algumas situações” (A2).  

A escola conta com uma biblioteca com um grande acervo bibliográfico, mas os 

alunos afirmaram que os professores nunca os levaram, para visitar este espaço e que “nós 

pegávamos os livros lá por conta própria” (A6).  

Silva (1995), ao referir-se a leitura na escola destaca que “o professor é um sujeito de 

suma relevância no processo. O professor é, dentre outras coisas, aquele sujeito que pode 

diminuir a distância entre dois outros sujeitos da leitura: o autor e o leitor-aluno”.  

Na realidade do curso Técnico em Comércio do PROEJA/IFNMG Campus Januária, 

as palavras dos alunos indicam a falta de preocupação ou dificuldade dos professores em 

oferecer a estes as condições ideais e apropriadas de ensino para se tornarem leitores, para 

desenvolverem suas estratégias de leitura. Fato que talvez encontre resposta não na falta de 

vontade ou de empenho do discente em realizar um trabalho com este objetivo, mas da 
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ausência de domínio de teorias de leitura que embasem sua prática pedagógica e que segundo 

Smith (1999) para ser adquirida demanda uma formação sólida em leitura por parte do 

professor. Pensamento partilhado com Foucambert (1994, p. 10), que destaca ser 

“indispensável que o currículo da formação inicial dos professores e os estágios de formação 

contínua dediquem espaços significativos a essa informação” para que nas escolas seja 

vislumbrada nova postura na prática da leitura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao findar este estudo, foi possível concluir pelo acerto ao fazer opção pela pesquisa 

ex-post-facto com o objetivo de compreender as práticas leitoras utilizadas pelos docentes que 

trabalharam com diferentes disciplinas no PROEJA no contexto do Curso Técnico em 

Comércio do IFNMG, Campus Januária., uma vez que por ser realizada após a ocorrência de 

um fenômeno possibilita que os resultados alcançados possam ser analisados e servir como 

direcionadores de novos percursos a serem seguidos e consequentemente como 

impulsionadores de mudanças de atitudes, principalmente por parte dos professores a quem 

cabe apontar caminhos, despertar interesses, motivar os alunos. Afinal, como afirmou Freire 

(2006) a reflexão critica sobre nossa ação docente de hoje é importante para melhorar nossa 

prática futura. 

Neste contexto, os resultados aqui apresentados são relevantes não só para o IFNMG, 

mas para promover melhoria do ensino na EJA, direcionando um olhar diferenciado para os 

anseios, necessidades, interesses, motivações, condições de vida e outras particularidades dos 

discentes jovens e adultos que buscam formação em um curso técnico do PROEJA e servindo 

como documento para pesquisas posteriores. 

O exame da teoria sobre a concepção e trajetória do PROEJA, a atuação docente e a 

prática leitora na EJA/PROEJA demonstrou que: o Proeja é uma política pública de inclusão 

social que surgiu como uma proposta de integração profissional ao ensino médio e buscando a 

superação da dualidade entre trabalho manual e intelectual, pois além da formação geral se dá 

a preparação para o trabalho.  

Com relação aos professores para atuar no PROEJA, apesar do esforço dos governos 

para superar a necessidade de formação de docentes para atender, especificamente, o ensino 

de jovens e adultos, este ainda é um dos pontos mais importantes e críticos relacionados a 

expansão e qualidade do processo ensino-aprendizagem na EJA.  

Sobre a leitura no PROEJA, a revisão de literatura realizada indicou ser este um meio 

de que os professores dispõem para proporcionar aos alunos a aquisição de informações e o 

desenvolvimento de reflexões críticas sobre a realidade em que vivem. Pela sua importância o 

aprendizado da leitura deve ser uma tarefa contínua e permanente, pois através de uma prática 

leitora adequada o aluno adquire novas e importantes habilidades e constrói novos 

conhecimentos. Indicou ainda ser a leitura uma aprendizagem necessária para a formação 

integral do sujeito, e que esta estratégia deve ser trabalhada de forma dialógica e interativa no 

PROEJA e sempre observando as reais necessidades dos alunos jovens e adultos. 
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A análise de conteúdo proposta por Bardin, utilizada para analisar os resultados da 

pesquisa, permitiu considerar que os alunos gostam de ler, mas que no curso analisado a 

ênfase foi dada à leitura mecânica, não sendo trabalhada pela quase totalidade dos professores 

práticas de leitura visando conduzir os alunos a estágios progressivos na compreensão do que 

liam, ou seja, não foi desenvolvido um trabalho propício à formação do leitor crítico e 

autônomo. Esta conduta dos professores em relação ao ensino da leitura talvez esteja 

associada à formação inadequada dos docentes para assumir a sala de aula na EJA/PROEJA e 

os desafios que a regência nesta modalidade de ensino demanda.  

Mesmo reconhecendo a necessidade da realização de um trabalho com o objetivo de 

ensinar os alunos a ler, todos os professores que participaram deste estudo consideraram que 

isto não deve ser priorizado no planejamento das aulas, fato que, conforme concluímos, 

demanda uma maior reflexão sobre o significado e a importância de formação nessa direção, 

pois só assim será possível viabilizar a ressignificação da ação pedagógica, com a adoção de 

novas metodologias e estratégias para o uso da leitura como estratégia para favorecer a 

formação cidadã, para provocar novas aprendizagens e para a ampliação das possibilidades de 

inserção e participação dos alunos jovens e adultos nas diversas práticas sociais existentes.  

Na prática pedagógica dos professores investigados, conforme fala destes e dos 

alunos, também não foi possível detectar a existência de uma relação significativa entre a 

leitura e a aprendizagem, mas sim prioridade para a preparação dos alunos para a realização 

de atividades avaliativas. 

Destacamos em termos de resultados mais importantes alcançados, o fato dos docentes 

não terem formação específica e consistente para atuar na EJA, buscando por iniciativa 

própria suprir esta carência, o que na realidade pesquisada ocorreu normalmente através de 

troca de experiência com colegas que também não receberam esta formação nos cursos de 

licenciatura.  

Os cursos de formação de professores também não contribuíram para a construção do 

professor leitor, já que conforme a fala dos mesmos, liam na universidade para fazer as 

avaliações. Neste sentido, conclui-se pela necessidade do IFNMG investir na qualificação 

docente, esclarecendo sobre a importância e incentivando os professores das diversas áreas 

para o uso da leitura como estratégia do processo ensino-aprendizagem.  Os docentes também 

deverão ser incentivados a ler, já que educa-se também com o exemplo e um professor leitor 

certamente terá mais chance de motivar seus alunos para a leitura e estará mais preparado para 

atuar como mediador nesse processo, auxiliando os discentes a utilizarem dos conhecimentos 

adquiridos através da leitura para produzir outros conhecimentos de forma critica e autônoma.  
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O cenário atual requer um currículo mais aberto a mudanças, e que seja modificado, 

quando houver necessidade, de acordo com as urgentes necessidades sociais de educação, 

saúde, emprego, a fim de que o mesmo seja instrumento favorável as modificações sociais. 

Sendo assim, o trabalho específico a partir dos conteúdos curriculares básicos no curso 

Técnico em Comércio PROEJA/IFNMG campus Januária precisa ser reestruturado no que se 

refere à aquisição de conhecimentos relativos à mediação do processo de leitura, melhor 

compreensão de procedimentos para aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita, assim 

como da proposta de EJA de Paulo Freire, já que esta proposta não se aplica somente à 

alfabetização. Nesta reestruturação, deve se levar em conta que os meios promovedores do 

desenvolvimento da linguagem, incluem uma enorme gama de estratégias de ensino, 

combinadas com recursos instrucionais adequados à construção, assimilação e retenção do 

conhecimento, possibilitando uma relação de experiência do aluno com o saber produzido na 

sociedade e favorecendo o desenvolvimento da capacidade de superar esse saber. 

Há que se considerar a adoção de uma didática atualizada, que vise o “aprender e 

aprender” e o “saber pensar”, através do manejo criativo e critico do conhecimento. Deverão 

estar em evidência, estratégias que possibilitem a relação teoria e prática, ação e 

compreensão, experiência concreta do aluno e conhecimento organizado, com a prática leitora 

sendo valorizada com estratégia didática. 

Permitimo-nos acreditar que o uso adequado da prática leitora no curso Técnico em 

Comércio do PROEJA/IFNMG campus Januária não se trata de uma questão muito difícil de 

ser resolvida, posto que todos os professores pesquisados além de reconheceram a leitura 

como uma ferramenta importante para a aprendizagem escolar dos alunos jovens e adultos, 

servindo ainda como instrumento didático  para  capacitá-los a compreender e se posicionar 

diante das diversas situações sociais que encontrarem na vida fora da escola, inclusive no 

trabalho, ainda demonstraram interesse em participar de cursos que os capacite para promover 

uma aprendizagem eficiente e que possibilite o processo de inclusão dos alunos jovens e 

adultos. 

A instituição conta com uma biblioteca que, conforme podemos deduzir a partir do 

discurso dos alunos, é mal utilizada, encontra-se desarticulada das disciplinas e conteúdos 

trabalhados no curso analisado, e sem atender as expectativas e interesses de leitura dos 

alunos, pois os professores não a utilizam como um local de conhecimento e de referencia de 

informação no contexto escolar. 

Assim sendo, é nossa pretensão apresentar os resultados deste estudo a coordenação 

do PROEJA/IFNMG Campus Januária para que, no planejamento dos cursos de capacitação 
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de professores desta modalidade de ensino, a serem promovidos pela instituição, seja levado 

em conta os dados obtidos neste levantamento, para que a contribuição seja, de fato, efetiva, 

posto que poderá ser enfocada a temática de acordo com as reais necessidades dos 

professores.    

Por fim, considerando que a competência leitora proporciona ao aluno não só a 

capacidade de atribuir significados às palavras escritas em textos, ou seja, apenas a 

decodificação de signos, mas que proporciona e/ou deve proporcionar  também a capacidade 

de posicionar-se criticamente,  a partir de reflexões em torno do que ler e a biblioteca como 

um espaço de divulgação e dinamização da prática leitora na escola, recomenda-se realizar 

próximas pesquisas para investigar aspectos relacionados ao uso da biblioteca pelos docentes 

dos cursos do PROEJA/IFNMG Campus Januária buscando verificar as condições de 

funcionamento da biblioteca além de identificar as expectativas e interesse dos professores e 

dos alunos em relação à biblioteca escolar e as relações que se estabelecem entre a biblioteca 

escolar, os conteúdos curriculares dos cursos Técnicos direcionados aos Jovens e adultos e a 

Proposta Pedagógica da instituição. 

Acreditamos que, de uma forma geral, esta pesquisa trouxe algumas contribuições não 

só para esta pesquisadora, mas para os professores das diversas áreas que compõem o 

currículo dos cursos direcionados aos jovens e adultos. Uma delas é a importância da leitura 

como estratégia didática para auxiliar os alunos a desenvolver sua competência comunicativa, 

oral e escrita e, consequentemente a aprendizagem dos conteúdos específicos de cada 

disciplina. Capacidade que demanda que o professor, ao planejar as aulas e o atendimento 

pedagógico a estes alunos, priorize o trabalho com a leitura, mas sempre levando em 

consideração os fatores emocionais, culturais, sociais, econômicos e cognitivos específicos do 

público do PROEJA, buscando a integração entre a biblioteca e a sala de aula. Para isso uma 

pesquisa deve ser realizada visando conhecer o gosto literário dos discentes.  

É importante que o professor leve para a sala de aula textos que dialoguem com os 

interesses, anseios e saberes dos jovens e adultos. Afinal, o processo de leitura deve ser 

permanente e exercitado com continuidade, pois, somente com a prática, conseguiremos 

formar leitores críticos e autônomos.  
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Apêndice A - Questionário Respondido Pelos Professores 

 

[ 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

       Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

Endereço: Avenida José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho, 

CEP: 45.206-510 Jequié – BA 

E-mail: cepuesb.jq@gmail.com 

 

01. Qual seu tempo de experiência na docência? 

02. Qual seu tempo de experiência em docência do PROEJA? 

03. Como você se iniciou no PROEJA? 

04. Em qual área ministra aulas? 

05. Você já fez algum curso voltado especificamente para a Educação de Jovens e Adultos? 

06- Para você o que é leitura? 

07- Para você como o curso de formação de professor pode contribuir com a construção do 

professor leitor? 

08- Você conhece a concepção de leitura presente no documento Base do proeja? Qual é? 

09. Qual o tipo de gênero textual você utilizou em sala de aula com seus alunos do curso 

técnico em Comércio/PROEJA? 

mailto:cepuesb.jq@gmail.com
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10. Seus alunos do curso técnico em Comércio apresentavam dificuldades para ler e 

interpretar textos? 

11. Em sua opinião de quem é a responsabilidade de trabalhar a leitura com os alunos? 

12. Você considera que a leitura é importante para o mundo atual? (solicitar que justifique sua 

resposta) 

13. Para você o ensino da leitura é algo que deve ser priorizado no planejamento das aulas? 

14. Quando realizava o planejamento das suas aulas para o PROEJA você costumava destacar 

o aspecto da leitura? 

15. Para você, a quem compete o desenvolvimento da compreensão leitora? (solicitar que 

justifique a opinião). 

16. Para você a leitura é importante para a formação cidadã? (solicitar que justifique a 

resposta).  

 

17. Para você o que vem a ser um leitor crítico e autônomo?  

 

18. Qual o tipo de atividades de leitura você costumava propor para a turma? Por quê? 

 

19- Como acontecia às práticas pedagógicas de ensino de leitura no PROEJA do curso técnico 

em comércio? 

 

20- Quais foram às práticas pedagógicas desenvolvidas por você para o ensino de leitura no 

PROEJA do curso técnico em comércio? 

 

21- As práticas de leitura desenvolvidas por você no PROEJA do curso técnico em comércio 

valorizava as experiências e conhecimentos dos educandos?  

 

22. Nas suas aulas no PROEJA do curso técnico em comércio você desenvolveu projeto(s) 

direcionado(s) ao desenvolvimento da leitura pelos seus alunos?   

23. Você considera que sua prática pedagógica no curso técnico em comércio do PROEJA 

conseguiu atingir os objetivos traçados para seus alunos no que diz respeito à prática da 

leitura? Como? 
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24. Para você qual a importância de se oportunizar aos alunos experiências leitoras com 

diversas finalidades sociais? 

 

 

 

 

 

Apêndice B – Entrevista realizada com os educandos (as) 

 

 Uversidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

       Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB 

Endereço: Avenida José Moreira Sobrinho, s/n, Jequiezinho, 

CEP: 45.206-510 Jequié – BA 

E-mail: cepuesb.jq@gmail.com 

 

 

Nome:_______________________________________________    Idade: ______ 

Profissão:_________________________  

 

 

1. Por que você se matriculou no PROEJA? 

 

2. Você acha que o PROEJA contribuiu com o seu aprendizado? Em caso afirmativo, como 

contribuiu? 

  

3. Você gosta de ler? 

 

4. Você se considera um bom leitor? Por quê? 

 

5. Você compreende tudo o que lê? 

 

6. Você considera que a escola (ou professor) é responsável por sua formação como leitor? 

Por quê? 

 

7. Você acredita que os professores do PROEJA contribuíram com sua formação quanto à 

leitura?  

  

8. Você acha ser importante a leitura em sua vida pessoal e profissional? 

 

9.  Para que finalidade você costuma ler? 

mailto:cepuesb.jq@gmail.com
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10. Qual o tipo de material que mais costuma ler? 

 

11. Nas aulas do curso técnico, que tipo de material de leitura foi mais utilizado? 

 

12. Você foi incentivado a ler quando frequentava o curso técnico? Como? Por quem? 

 

13. Quais de seus professores no curso técnico trabalhavam leitura em suas aulas? 

 

14. Você acha que a leitura facilita a compreensão do conhecimento? 

 

15. Qual a relação entre a leitura e a sua formação profissional adquirida no curso técnico? 

 

16. Algum professor do seu curso já o levou a biblioteca do Campus? O qual frequência? 

 

17. Qual a sua opinião sobre a biblioteca do Campus? 

 

18. Você se lembra de alguma aula ministrada por um professor onde o destaque era a 

leitura? Como foi essa aula? Quais os objetos didáticos utilizado por pelo professor? 
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