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EIXO 3: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTOS/LITERACIAS NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS  

RESUMO 

Os diálogos a respeito dos possíveis métodos pedagógicos vêm ampliando cada dia mais nos 

espaços educativos. Desse modo, as discussões geradas por Paulo Freire transcorreram distintas 

áreas do conhecimento humano, dentre elas as de alfabetização, Leitura e Escrita e suas 

contribuições no contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Sendo assim, o objetivo 

deste estudo é refletir sobre a inserção das Práticas da Leitura e da Escrita na EJA a partir de 

contribuições da pedagogia freireana. O percurso metodológico deu-se a partir das análises de 

alguns pressupostos teóricos que contextualizam as experiências e os conceitos do 

questionamento relacionado com as práticas da leitura e a escrita, segundo a metodologia 

pedagógica aplicada à EJA concebidas por Freire. Ressaltou-se as teorias e reflexões de Paulo 

Freire, a respeito das suas concepções sobre a Alfabetização de Jovens e Adultos quanto à 

utilização do conto e reconto oral e escrito como prática pedagógica, aos conhecimentos 

relacionados ao educador que permitem a execução adequada das práticas da leitura e da escrita. 

A utilização de contos como estratégias de ensino e aprendizagem na EJA é um recurso 

pedagógico que tem apresentado bons resultados, pois cria situações que favorecem ao aluno 

desenvolver da leitura e da escrita, estimulando a criatividade e participação, bem como o gosto 

e o prazer pela leitura. Propusemos contos como instrumentos para o ensino e o 

desenvolvimento da escrita, havendo mais envolvimento desenvolvendo e aprimorando as 

habilidades da leitura que favorecem a interação entre professor e aluno. O desenvolvimento de 

um projeto de leitura é imprescindível para que os alunos sejam conscientizados sobre a 

importância da leitura. Ao fazer uma leitura, o indivíduo entra em contato com novas formas 

de linguagem, enriquece o vocabulário, descobre mundos e amplia seus conhecimentos. Quem 

não lê geralmente fica limitado ao seu mundo. Mas para um melhor aproveitamento é preciso 
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que o leitor tenha capacidade de análise e interpretação.  Richard Steele (1792) apud Rónai 

(1985) diz que “a leitura é para a mente o que o exercício é para o corpo”. A leitura em situação 

escolar, além de permitir aprender os conteúdos das diferentes áreas do currículo, atualizar-se, 

entreter-se ou apreciar esteticamente usos expressivos da palavra, é ela própria, objeto de 

ensino, pois é função da escola criar condições que assegurem tanto a construção do sistema de 

escrita, como também o domínio dos usos sociais da linguagem que se usa para escrever. Os 

processos envolvendo a formação de leitores têm passado por mudanças. Se, em certas épocas, 

foram estimuladas leituras em voz alta, em outras, predominou a imposição da leitura solitária 

e silenciosa. Hoje, sabe-se que o exemplo de um bom leitor, que lê em voz alta para o grupo 

em formação, que acompanha o desenrolar das palavras, frases e ideias a partir de uma cópia 

do mesmo texto, contribui como referência para aqueles que são iniciantes sobre o modo como 

se deve ler. A leitura e a escrita envolvem uma série de conhecimentos, capacidades e 

competências que não abrangem apenas a mera decodificação de letras, palavras, muito além 

disso, abarcam também a compreensão de diversos tipos de relações ligadas ao contexto social 

de uso desses elementos. Nesse sentido, o uso da linguagem oral e escrita, de forma eficaz, é 

subsídio importante para o aprendizado da linguagem e da leitura, implicando na construção de 

significados e atividade de expressão, visto que ambas, pressupõe o outro. Para Antunes (2003, 

p. 45), a atividade da escrita é, então, uma atividade interativa de expressão, de manifestação 

verbal das ideias, informações, intenções, crenças ou dos sentimentos que queremos partilhar 

com alguém, para, de algum modo, interagir com ele. A leitura é antes de mais nada, um objeto 

de ensino. Para que também se transforme em objeto de aprendizagem, é necessário que tenha 

sentido do ponto de vista do aluno, o que significa, entre outras coisas, que deve cumprir uma 

função para a realização de um propósito que ele conhece e valoriza. Para que a leitura como 

objeto de ensino não se afaste demasiado da prática social que se quer comunicar, é 

imprescindível “representar” ou “reapresentar”, na escola, os diversos usos que ela tem na vida 

social. O desafio da escola, hoje, é o de incorporar todos os alunos a cultura do escrito e o de 

conseguir que todos cheguem a ser leitores e escritores. A palavra-chave para o ensino-

aprendizagem de qualidade está na metodologia utilizada pelo professor, bem como, no seu 

conhecimento e domínio sobre o conteúdo a ser ensinado, ligado ao saber ensinar. De acordo 

com Machado (2002, p. 23), este saber ensinar “trata-se de um saber ligado a uma forma 

didática que serve para apresentar o saber ao aluno”, ou seja, a metodologia de ensino utilizado, 

pelo professor para levar o conhecimento aos discentes. A EJA como modalidade da Educação 

Básica, definida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, não pode ser 

pensada como oferta menor, nem pior, nem menos importante, mas sim como uma modalidade 

educativa, um modo próprio de conceber a educação básica, modo esse, determinado pelas 

especificidades dos sujeitos envolvidos. Os desafios da EJA exigem um olhar cuidadoso sobre 

as questões que podem interferir na motivação do educando, em sala de aula, uma vez que um 

dos fatores que dificultam a aprendizagem encontra-se no fato de o educando iniciar ou 

recomeçar a escolarização na fase adulta. Esses sujeitos possuem uma bagagem de 

conhecimentos adquiridos em outras instâncias sociais, visto que a escola não é o único espaço 

de produção e socialização dos saberes. Como afirmava Freire (1996, p. 30), “[...] ensinar exige 

respeito aos saberes e culturas dos alfabetizandos”, assim, essas experiências de vida são 

significativas para o processo educacional e devem ser consideradas para um trabalho efetivo 

na EJA, o professor precisa conhecer e entender o espaço e as vivências desse segmento de 

ensino, a fim de eleger concepções e práticas adequadas a esse contexto. Buscando alcançar os 

objetivos propostos alguns questionamentos serão feitos: Que concepções de leitura permeiam 

o trabalho do professor? As concepções de leitura do professor proporcionam ao aluno construir 

sentido para os textos? As experiências do professor enquanto leitor refletem no seu trabalho 
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com a leitura? O material didático utilizado é adequado para o desenvolvimento da competência 

leitora dos alunos? Assim, entendemos que o processo de escrita, implica a leitura de mundo 

do educando que além das suas vivências cotidianas precisa ter acesso a outros conhecimentos 

e à palavra escrita, esta favorece o desenvolvimento de ideias próprias, conceitos, valores e, 

ainda oferece ao leitor subsídios para refletir sobre o mundo, a condição humana e contribui 

para aprimorar o conhecimento geral, conforme sugere Freire (1996): “A leitura do mundo 

precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não pode prescindir da 

continuidade da leitura daquele”. Ainda de acordo com Freire (1992, p. 76.), “ler um texto é 

algo sério (...) é aprender como se dão as relações entre as palavras na composição do discurso. 

É tarefa de sujeito crítico, humilde e determinado. (...) Implica que o (a) leitor (a) se adentre na 

intimidade do texto para aprender sua mais profunda significação”. Nesse sentido, propomos 

que a leitura dos textos deva ser precedida de atividades que motivem os sujeitos da EJA a 

levantarem questões a respeito de temáticas que fazem parte de seus interesses e realidades. É 

preciso propor atividades que provoquem debates e reflexões acerca de questões pertinentes ao 

campo da EJA. Percebe-se que é preciso, proporcionar muito mais que saberes sistematizados, 

mas a valorização da cultura, das necessidades do indivíduo num processo de liberdade de 

pensar, questionar, acompanhando sempre os movimentos da realidade, onde educador e 

educando estarão juntos no processo contínuo de desenvolvimento e aprendizagens, almejando 

assim um resultado satisfatório com uma qualidade melhor, de maneira a tentar superar. De 

acordo com o MEC/INEP a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 9394/96, trouxe um 

grande avanço no sistema de educação de nosso país. Esta Lei visa tornar a escola um espaço 

de participação social, valorizando a democracia, o respeito, a pluralidade de cultural e a 

formação do cidadão. Paulo Freire criou uma proposta de alfabetização de adultos 

conscientizadora, cujo princípio básico pode ser traduzido numa frase que ficou célebre: “A 

leitura do mundo precede a leitura da palavra”. A aprendizagem desta não pode prescindir 

daquela. Nesse sentido é preciso considerar que o aluno da EJA traz consigo experiências, 

conhecimentos, saberes e ainda sua própria leitura de mundo, os professores devem fazer uso 

desses conhecimentos para valorizar as atividades do cotidiano, estabelecendo relações entre o 

senso comum e a ciência. Para Arroyo (2001, p. 15), falar dos alfabetizandos da EJA é “falar, 

sobretudo do jovem, adulto trabalhador, pobre, negro, oprimido e excluído”. Como se percebe 

falar do alfabetizando da EJA é falar dos problemas que afligem a realidade social, da forma 

como eles vem sendo constituídos pelos modelos econômicos vigentes. “E falar da existência 

de jovens e adultos subescolarizados, é falar da exclusão daqueles que ainda não tem acesso à 

escola pública, da evasão e do fracasso escolar” (ARROYO, 2001, p, 15). Em se tratando da 

aprendizagem de jovens e adultos esse fato será consubstanciado à medida que se possa “ver o 

homem na sua totalidade, no seu fazer-ação-reflexão, que sempre se dá no mundo e sobre ele” 

(FREIRE, 1996, p. 23). Vivemos em uma sociedade em que a leitura e a escrita são instrumentos 

de inserção e participação social. “A leitura é uma prática social que remete a outros textos e a 

outras leituras” (KLEIMAN, 1998, P. 10). O ensino deve partir de situações propícias para que 

os alunos com base no que sabem e em seus vínculos sociais desenvolvam suas habilidades 

linguísticas ligadas às práticas de leitura e de escrita como nos afirma Freire (1988), o 

importante não é só que o educando decodifique a palavra escrita, mas que relacione com o que 

já sabe fazendo antecipações de acordo com sua vivência de mundo. “A leitura é um processo 

interativo, no sentido de que os diversos conhecimentos do leitor interagem a todo momento 

com o que vem da página para chegar a compreensão” (KLEIMAN, 2008, p. 17). A leitura é 

entendida nessa produção como um fenômeno em que sua aprendizagem implica entender como 

os textos funcionam nas diversas práticas sociais. O professor que não possuindo ou não 

sabendo ativar as habilidades da leitura, ele tem dificuldades para ajudar seus alunos a 
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construírem conhecimento por meio desta. Sendo assim, “ensinar não é transferir 

conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua produção ou sua construção” (FREIRE, 

2006, p. 52). Percebemos que as atividades com leitura, desenvolvidas com os alunos da EJA    

propicia o diálogo entre autor e leitor, mediado pelo texto, considerando para tanto os 

significados que os alunos constroem ao longo de suas vidas, em suas vivências, nas relações 

que estabelecem consigo mesmo e com seus pares, com o mundo e com a vida. Considerando 

a leitura numa concepção interativa a seu ensino, não pode se limitar à decifração de palavras, 

frases, textos ou a leitura apenas como meio de comunicação. Assim, o fato de ensinar a ler 

deve considerar os conhecimentos prévios dos alunos, visões de mundo, os resultados e 

significados construídos em suas relações. O educando é um ser pensante e, portanto, os 

conhecimentos propostos, estratégias e atividades devem ser trabalhados de forma que desperte 

a consciência crítica partindo de sua realidade e experiências de vida. Portanto, a pretensão 

deste trabalho foi de contribuir para que os alunos adquiram habilidades que os ajudem a 

solucionar problemas do cotidiano e tenham acesso com mais segurança e confiança aos bens 

culturais acumulados pela humanidade, e, sobretudo, oferecer oportunidades diversas e 

numerosas de desenvolver as habilidades básicas – falar, ouvir, ler e escrever – de suma 

importância na formação dos educandos, na conquista de sua cidadania e que podem auxiliá-

los a compreender melhor o mundo em que vivem. O trabalho com conto e reconto revelou-se 

bastante eficaz, pois permitiu que muitos alunos realizassem as atividades propostas com mais 

segurança e habilidade. Constatou-se que através da leitura e da escrita, o aluno não apenas se 

diverte, mas também se desenvolve enquanto pessoa e enquanto ser social, uma vez que a leitura 

não é simplesmente ato comum, mas um ato extremante complexo, pois a mesma influência no 

desenvolvimento do ser humano. A avaliação aqui proposta será desenvolvida na perspectiva 

formativa e processual, com ênfase nas aprendizagens dos sujeitos da EJA. Nesse sentido, tanto 

o aluno quanto o professor serão atores do processo, pois, enquanto o primeiro toma consciência 

de suas dificuldades e tenta superá-las, o segundo se mantém ciente sobre a eficiência de seu 

trabalho e metodologia de intervenção pedagógica, podendo a qualquer momento se adequar 

ao processo ensino/aprendizagem, como afirma Antunes (2003, p. 160): “a avaliação, em 

função mesmo de sua finalidade, deve acontecer em cada dia do período letivo, pois a 

aprendizagem, está acontecendo todo dia”. Assim sendo, esta proposta de avaliação procurará 

dar suporte para sustentar as possíveis intervenções e servirá também, para implementar 

atividades que possibilitem as condições para a participação e envolvimento dos coletivos da 

EJA. Quando avaliamos as aprendizagens realizadas por nossos alunos, também estamos 

avaliando, queiram ou não, o ensino que ministramos. Em sentido estrito, a avaliação nunca é 

apenas do ensino ou da aprendizagem, mas também dos processos de ensino e aprendizagem 

(COLL, MARTIN, 1997, p. 213). Por meio da avaliação, o docente conseguirá verificar, por 

exemplo, os progressos, as dificuldades, os bloqueios, que ocorrem no processo de 

aprendizagem, além de avaliar a prática pedagógica e adequá-las às necessidades constatadas. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Conto e reconto. Educação de Jovens e Adultos. 

 

REFERÊNCIAS 

ARAUJO, Júlio César; DIEB, Messias. (Org.). Letramento na Web: gêneros, interação e 

ensino. Fortaleza: Edições UFC, 2009. 287 p. 

ARROYO, M. A Educação de Jovens e Adultos em tempo de Exclusão. In: Alfabetização e 

Cidadania, n. 11/RAAAB – Rede de Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil. Abril, 2001. 



 

_______________________________________________________ 
ENCONTRO DE PRÉ-ABERTURA DO IV ALFAEEJA EM SALVADOR 

5 

BARBOSA, Maria Lúcia Ferreira de Figueiredo. Prática de Leitura no Ensino 

Fundamental. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 

1998. 

BUZATO, Marcelo E. K. Letramento digital abre portas para o conhecimento. Educa 

Rede. Entrevistas por Olívia Rangel Joffily. 23/01/2003. 

FREIRE, Paulo. A Importância do Ato de Ler: em três artigos. São Paulo: Cortez, 1991. 

________. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz 

e Terra, 1996. 

________. Paulo. Pedagogia do Oprimido: saberes necessários à prática educativa. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2006. 

KLEIMAN, Angela. Leitura: ensino e pesquisa. 3. ed. – Campinas, SP: Pontes Editora, 

2008a. 

________. Oficinas de Leitura: teoria e prática. Campinas, SP: Pontes: Editora da 

Universidade Estadual de Campinas, 1998. 

LEI 9394/96. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L.9394.htm>. Acesso em 

08/07/2012. 

MARTINS, Maria Helena. O que é leitura? São Paulo: Brasiliense, 1994. 

 


