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RESUMO 

Este estudo “Alfabetização Imagética: lendo imagens posicionando-se no 

mundo”, nasce do questionamento: até que ponto é possível, jovens, adultos e idosos, 

alfabetizar-se a partir da leitura imagética e posicionar-se enquanto sujeito que está e é 

do mundo?  O problema é fruto das reflexões advindas dos componentes curriculares 

Educação de Jovens e Adultos (EDU 290) e Práticas Pedagógicas em Educação de Jovens 

e Adultos (EDU 277) que têm a dimensão da tríade universitária Ensino, Pesquisa e 

Extensão no caráter formativo dos estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia, na 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Cada componente curricular tem uma 

carga horária de 75 horas, a ementa de EDU 290: A educação do trabalhador; tendências 

da Educação de Jovens e Adultos no Brasil; alfabetização e letramento; movimentos 

populares e propostas de Educação de Jovens e Adultos. E, a ementa de EDU 277 é: 

Trabalho interdisciplinar de reflexão sobre as experiências de ensino para jovens e 

adultos. Elaboração de proposta de intervenção. 

A cada semestre os componentes curriculares na tentativa de responder as 

questões do ementário têm levado a uma metodologia dialógica (ROMÃO, 2002) na sala 

de aula e com os espaços educativos (escola, ONGs, sindicatos, associações, centros de 

convivência) que trabalham com jovens, adultos e idosos, nos levando a ter como 

premissa - o retorno de dados coletados a comunidade através de ações extensionistas. Os 

objetivos gerais implícitos em toda a prática são: proporcionar ao estudante de graduação 

a oportunidade de engajar-se em plano de trabalho de atividades de ensino que 

possibilitem o aperfeiçoamento do conhecimento e o desenvolvimento de atitudes e 

habilidades favoráveis a sua formação acadêmica e profissional (Resolução CONSEPE – 

UEFS nº. 40/2001); estabelecer integração entre ensino, extensão e pesquisa; Favorecer 

campo de diálogo entre a teoria e a prática. O que nos motivou a estabelecer uma conexão 
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entre conteúdos estudados e uma ação interdisciplinar foi à concepção de educação e de 

homem político, sujeito ativo e consciente de Freire (2002) e de Freinet (1996). Um ponto 

fundamental da pedagogia de Freinet (2002) é o “Tateamento Experimental”. Ele inspira 

a necessidade de uma aprendizagem ativa, uma aprendizagem que permite ao aprendiz a 

busca das relações dos conceitos, das intervenções, das discussões. O “Tateamento 

Experimental” é uma forma natural de aprendizagem onde, a partir da manipulação do 

real e do concreto, constroem-se as intervenções educacionais, o conhecimento. 

(SANTOS, 2003) 

Propondo uma educação problematizadora para discutir os problemas da realidade 

e não ocultá-los, despertando o indivíduo, libertando-o do medo, para levá-lo à 

conscientização, a concepção de Freire aproxima da educação formal e da educação não-

formal. Um momento substancial para o estudo sobre a alfabetização imagética foi a 

prerrogativa posta pelo Projeto “Lendo as Letras e Lendo o Mundo da Turma de Práticas 

em EJA”, projeto de intervenção guarda-chuva que norteou o componente curricular EDU 

277. Esse trabalho de ensino, pesquisa e extensão nos fez repensar sobre as demandas da 

modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para potencializar uma 

educação inclusiva dos sujeitos excluídos do processo da educação regular. E, chegar ao 

projeto de alfabetização imagética. O objetivo do estudo foi estimular a construção de um 

olhar crítico dos estudantes de alfabetização sobre sua condição de ser e estar no mundo 

a partir de contação de história e confecção de nova história a partir de leitura imagética, 

posicionando-se como sujeito que aprende a ler o mundo e a ler a palavra.  

Os dispositivos metodológicos utilizados foram: observação da prática 

pedagógica, escrita de projeto de intervenção, contação de história, construção de painel 

com imagens, construção coletiva e individual de história, relatórios das práticas 

pedagógicas observadas. Para nortear o trabalho de intervenção, foram realizadas três 

visitas, no total de dezesseis horas, à escola que atende a modalidade de EJA com turmas 

de alfabetização. A turma observada e de intervenção era composta por doze estudantes, 

sendo quatro homens e oito mulheres, que não concluíram a alfabetização em idade 

regular. Após as referidas observações foi elaborado relatório inicial, projeto de 

intervenção e realizada uma oficina pedagógica de contação de história sobre 

conhecimentos adquiridos através das suas próprias vivências e resgate aos valores éticos 

e morais; leitura imagética de situações cotidianas; confecção de painel das histórias 

pensadas e manifestadas pelo grupo. O estudo serviu também para ampliar a nossa visão 

sobre a EJA, sobretudo acerca dos aspectos pedagógicos da alfabetização que precisam 

atentar para as especificidades da clientela desta modalidade de ensino.  

É prescrito na LDB 9394/96 na Seção V, do Capítulo II, conforme presa o Art. 37 

e seu primeiro parágrafo, que:  

 
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 de trabalho, mediante 

cursos e exames (BRASIL, 1996, p. 25). 

 

Houve a regulamentação das Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e 

Adultos (DCNs/EJA), pela Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000, e pelo 
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Parecer 11/2000 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que indica o seu 

reconhecimento como uma modalidade da educação básica, com especificidades 

próprias. Os componentes curriculares EDU 290 e EDU 277 abordam as particularidades 

de cada turma e os diferentes ritmos de aprendizagem e desenvolvimento, destacando a 

necessidade da formação dos professores, e políticas públicas educacionais para o público 

de jovens adultos e idosos, com programas de continuidade dos estudos, estimulando a 

emancipação do sujeito social, com a consciência de que a construção do conhecimento 

é o passaporte que empodera para o exercício da cidadania, que se auto afirma como 

cidadão de direitos e deveres. Com essa compreensão executamos o projeto de 

intervenção e tivemos como resultado a participação dos sujeitos envolvidos, concluímos 

que é possível ler o mundo a partir de imagens e começar a escrita da palavra a partir 

dessa leitura. 

A EJA atua no combate ao analfabetismo e proporciona a reinserção dos jovens e 

adultos na sociedade. Nesse processo de alfabetização dos sujeitos é primordial a 

linguagem escrita, pois é através dela que se estabelecem as relações sociais, 

possibilitando uma maior interação em sociedade, por onde se cria, aprende e compartilha 

conhecimentos, entre outras coisas. 

 Portanto, não se deve pensar que só alfabetizando se garante o desenvolvimento 

social do estudante, pois para que a EJA assuma o caráter inclusivo é necessário oferecer 

aos mesmos uma aprendizagem significativa e utilizar métodos adequados para aquisição 

dos conteúdos curriculares, pois esses elementos interferem diretamente nesse processo 

como acentuam Oliveira, Lima e Pinto (2013). 

Percebe-se que a alfabetização de Jovens e Adultos é apenas o início de uma 

trajetória na EJA, que tem por objetivo o resgate aos direitos educativos violados, se 

fazendo necessária a construção de um olhar crítico para esta modalidade de ensino, um 

olhar que perceba as especificidades dos sujeitos, e os fatores internos e externos que 

atingem e influenciam a relação ensino-aprendizagem. Fazendo-se necessário a 

construção de uma escola inclusiva que de acordo com, Carvalho (2009, p. 35), 

 
Uma escola inclusiva não “prepara” para a vida, ele é a própria vida, 

que flui devendo possibilitar, do ponto de vista político, ético e estético, 

o desenvolvimento da sensibilidade e da capacidade crítica e 

construtiva dos alunos cidadãos que nela estão, em qualquer das etapas 

do fluxo escolar ou das modalidades de atendimento educacional 

oferecidos. Para tanto, precisa ser prazerosa, adaptando das 

necessidades de cada aluno, promovendo a integração dos aprendizes 

entre si, com a cultura e demais objetos do conhecimento, oferecendo 

ensino-aprendizagem de boa qualidade, com todos e para a vida toda. 

 

A leitura imagética, que se compreende pela leitura através de imagens, pode ser 

utilizada para acrescentar de maneira enriquecedora o processo de ensino/aprendizagem 

do estudante e o desenvolvimento tanto na questão cognitiva, quanto na melhoria da 

leitura e da escrita, bem como estimular um olhar crítico e sensível à leitura não só de 

textos, mas de mundo. 

O ato de leitura traz a subjetividade, a interpretação, marcas textuais significadas 

de cada sujeito, ao codificar as imagens o leitor, compreende o mundo, busca uma 

ressignificação para colocar-se nele como autor de sua própria história. 

De acordo com Camargo (2003) existem várias maneiras do sujeito se desenvolver 

na leitura e escrita como na leitura imagética, pois ao compreender estar no cotidiano que 
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se está inserido, o sujeito se questiona mais sobre o meio de informações através de 

imagens que é posto. 

Considerando que o estudante da EJA é uma pessoa única, singular, com 

características próprias e que merece respeito às suas condições, é preciso pensar em 

políticas educacionais com ações metodológicas que promovam autonomia e uma 

aprendizagem significativa pela qual abarque as necessidades não só de leitura e de escrita 

mas também do ser como um todo, pensando que esse sujeito precisa de um lugar na 

sociedade, onde ele possa sentir-se útil e capaz de se desenvolver no mundo letrado no 

qual está inserido,  Freire (1981, p. 13) nos faz refletir que, “o aprendizado da leitura e da 

escrita não pode ser feito como algo paralelo ou quase paralelo à realidade concreta dos 

alfabetizando”. 

Neste contexto, acreditamos que se faz necessário investir fortemente na formação 

de professores que atuam ou pretendem atuar na EJA, como acentua Dantas (2016, p. 

131) “a preocupação com a educação e a formação de professores vem aparecendo como 

uma questão crucial no mundo contemporâneo pressionado pelas demandas e 

necessidades dos grupos sociais que compõem a sociedade”. 

 Os relatórios elaborados a partir da “observação da prática pedagógica em 

espaços educativos formais” com a fundamentação teórica dos dois componentes 

curriculares foi outro momento significativo. O resultado de um relatório bem 

fundamentado deveu-se ao fato que os estudantes leram uma obra na íntegra de Paulo 

Freire, como cada estudante esteve livre na escolha, varias obras foram lidas. O relatório 

enriquecido, pois o mesmo poderia ser feito em grupo, com no máximo três pessoas, 

possibilitou estudo aprofundado, projeto de intervenção com execução e reflexão 

avaliativa sobre a ação desenvolvida no espaço escolar. 

A experiência advinda dos componentes curriculares mencionados no decorrer do 

trabalho veio reforçar a importância da leitura não só para a alfabetização, mas também 

para a vida, respeitando cada história dos sujeitos da EJA.   

Os principais resultados encontrados foram estimular a leitura e explorar a leitura 

imagética através de associações com o cotidiano dos sujeitos da EJA para que haja a 

valorização dos mesmos e que se sintam incluídos no contexto escolar e também autores 

do seu próprio desenvolvimento e transformação na vida social em que estão inseridos. 

 Esta experiência também veio reforçar a importância da formação de 

professores para a modalidade da Educação de Jovens e Adultos indo para além das 

práticas passivas e caminhando na direção de uma educação com responsabilidade social, 

emancipatória e libertadora. 

Tanto Freire, quanto Freinet defendem o diálogo e a cooperação entre sujeitos na 

busca de problematizar, compreender e transformar a realidade. Eles buscam respeitar e 

valorizar a cultura do estudante. Têm a pedagogia como prática libertadora. Prática essa 

que julgamos é essencial para o projeto de sociedade inclusiva. 

 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos 1; Alfabetização 2; Leitura imagética 

3. 
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