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Resumo: Considerando a urgência de promoção da leitura e escrita na Educação de Jovens e 

Adultos na perspectiva do empoderamento para o trabalho, desenvolveu-se um projeto de 

intervenção: “Leitura e escrita na educação de jovens e adultos: empoderamento para o 

trabalho”, em uma escola municipal do subúrbio de Salvador-BA. A intervenção é realizada desde 

2016, entretanto somente em 2017 que fomentou uma prática pedagógica que dialogou com a 

realidade do educando, suas vivências particulares e empoderamento como sujeitos de direito. Neste 

trabalho de pesquisa de natureza aplicada e de abordagem qualitativa, utilizaremos, como estratégia, 

a pesquisa exploratória que tem como procedimento de coleta de informações a revisão bibliográfica 

e um estudo de caso. Por isso objetivamos a alfabetização e letramento dos alunos da EJA (Educação 

de Jovens e Adultos) minimizando os impactos da evasão e repetência escolar possibilitando a 

transformação destes alunos tanto no âmbito escolar, quanto no seu ambiente de trabalho. 

 

 Sabemos que um dos principais problemas na educação de Jovens e Adultos (EJA), 

é a dificuldade da maioria dos alunos de ler e produzir textos. E isso acaba sendo um dos maiores 

entraves para o desenvolvimento da construção crítica do saber. Portanto a leitura e a escrita são 

partes essenciais para o aluno ter acesso às várias áreas do conhecimento acadêmico e de mundo, 

sendo um cidadão ativo e partícipe nas inter-relações sociais. Dessa maneira interagindo com várias 

formas de aprendizagem tanto, tecnológica, como linguística e social. Formar leitores críticos e 
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reflexivos tem sido o grande desafio do ensino de língua portuguesa. Neste sentido, a escola tem a 

função agregadora das camadas populares para a difusão de conhecimento e concomitantemente, 

educadores precisam acompanhar às demandas sociais, disseminando seus saberes e suas 

experiências cotidianas, numa ação-reflexão em busca de melhorar sua prática docente, buscamos 

um trabalho que contemplasse às expectativas, anseios e saberes dos alunos através de um projeto: 

Leitura e escrita na Educação de Jovens e Adultos: Empoderamento para o trabalho. Faz-se 

necessário alfabetizar e letrar os alunos da EJA, do Tempo de Aprender - TAP I, II e III, totalizando 

60 alunos, incentivando-os para apropriação da leitura e da escrita, crítica diante das situações 

cotidianas. Pretende-se sensibilizar o aluno para o gosto pela leitura e a escrita das mais variadas 

tipologias e gêneros textuais, possíveis de serem lidas e escritas durante o ano letivo de 2017. 

Partindo desse pressuposto, foi elaborado o projeto com o intuito de conduzir os alunos a novas 

experiências no mundo da leitura e da escrita, para que pudessem sair da rotina, com aulas 

diferenciadas, não apenas copiar e ler sem significado. Consequentemente, os motivos que nos 

levam a propor esse projeto, sem dúvida, é a busca da sensibilização do aluno para o aprendizado 

tornando-se um sujeito de direito da leitura e da escrita. Este trabalho fundamenta-se nos estudos de 

Freire (1996, 2000, 2005 e 2011), Arroyo (2007), Favacho (2011). Com perspectivas de que os 

mesmos sejam capazes de ler e escrever bem na língua portuguesa, sendo um leitor e escritor capaz 

de entender a finalidade, estrutura, e a função social da língua, desenvolvendo a competência 

linguística e discursiva, este projeto tenta acima de tudo, promover habilidades e competências que 

não foram desenvolvidas pela ausência da educação escolar na infância e adolescência. 

 

Objetivos  

   Este artigo objetivou oportunizar e ampliar possibilidades de letramentos múltiplos como 

meio para aquisição de um domínio ativo do discurso de diversas situações interativas e participação 

sociocultural no exercício da cidadania. E que ao final do ano de 2017, os alunos dos TAP I, II e III 

possam concluir o EJA, capacitados, não apenas aptos à decodificação de palavras simples, mas 

tornando-se cidadãos capazes de ler e interpretar a língua materna como também o mundo em sua 

volta. Como também, conhecer e saber utilizar os meios adequados que promovem cidadania e 

comunicação ativa para melhor utilização do conhecimento linguístico, de mundo e na formação 

para o mercado de trabalho. 



 
 

 

 Procedimentos Metodológicos 

O lócus da pesquisa é uma escola da rede municipal de Salvador- Bahia, com alunos do 

Tempo de Aprender I, II e III com dificuldade de aprendizagem. Inicialmente, devem ser 

desenvolvido um levantamento através de pesquisas e leituras de livros que falam sobre leitura/ 

escrita e da importância de ambos para desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos 

em qualquer série ou ano.  

Serão realizadas palestras sobre questões trabalhistas e oportunidades de emprego para os 

alunos. Neste intuito, criamos um grupo denominado “Oportunidades” na rede social “WhatsApp”, 

onde coletamos o contato dos alunos da EJA para divulgação de seus produtos e serviços.  

Como assevera Arroyo (2005), quando evidencia a necessidade de um novo olhar, 

 

“Um novo olhar deverá ser construído, que o reconheça, como jovens 

e adultos em tempos e percursos de jovens e adultos. Percursos sociais 

onde se revelam os limites de ser reconhecidos como sujeitos dos 

direitos humanos. Visto nesta pluralidade de direitos, se destacam 

ainda mais as possibilidade e limites da garantia do seu direito a 

educação”.(ARROYO,2005,p.23.) 

 

Assim, entendemos o trabalho, como uma pesquisa-ação, pois contamos com a participação 

dos alunos e professores envolvidos na pesquisa, trabalhando efetivamente como pesquisadores e, 

depois, a ação de construção conjunta do grupo.  Na sequência, em cada oficina, desenvolveu-se 

uma discussão teórica sobre um gênero textual presente nos grupos de WhatsApp, caracterizando-o, 

explicando sua função social, num entendimento conjunto com os alunos. Após essa etapa, eles 

produziram um texto. Além deste, os gêneros que serão estudados e produzidos permitirão que os 

alunos da EJA se sintam empoderados para enfrentar situações como entrevistas, situações do 

cotidiano e resolução de problemas. 

Em vista dessas dificuldades percebemos que no decorrer do projeto, deveríamos fazer um 

trabalho diferenciado com essas turmas. Ajudando-as a não só desenvolver a leitura e a escrita, mas 

como também alimentar a autoestima, o desejo e o gosto no processo de aprendizagem e empoderá-

los, proporcionando-os interação, inclusão e sociabilização que é a capacitação natural do ser 

humano. 



 
 

Por conseguinte, fizemos comparações entre textos, e fazendo links com casos de sucesso 

da realidade, assim como, no desenvolvimento da leitura na EJA e em rodas de conversa foram 

trabalhadas outras vertentes que tratassem do tema. 

Nessa perspectiva, a receita para se ler e escrever bem é simplesmente se dedicar ao desejo 

e o prazer de gostar de leitura e escrita. E isso pode ser desenvolvido em sala de aula, com atividades 

dinâmicas e com uso de obras de autores conhecidos ou não; dramatização de peças teatrais, leituras 

compartilhadas, visita a biblioteca; leitura e apresentação em sala; pesquisa e produção de texto; 

correção das produções e visitas ao laboratório de informática. A partir dessas atividades passaremos 

a promover a leitura e a escrita efetivamente. 

As atividades foram adaptadas de acordo com o nível de aprendizagem da turma, no intuito 

de atingir as metas desejadas. As atividades seguiram um cronograma adequado aos TAP e a 

necessidade das mesmas e com tempo preestabelecido.  

Resultados  

O projeto foi desenvolvido com  alunos das turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

Os mesmos apresentaram dificuldades extremas em leitura e escrita, daí a necessidade de um projeto 

que promovesse a mudança dessa situação visto que a base do estudo da língua está centrado no 

processo de letramento e alfabetização. 

 Por meio da leitura e da escrita pudemos nos aproximar dos alunos e, assim, desenvolvemos 

um trabalho mais  eficiente e eficaz. A leitura compartilhada promoveu a aproximação do educando 

do mundo letrado, mesmo os que têm grandes dificuldades no processo de escrita e leitura. 

 Nessa perspectiva, a utilização de textos diversos proporcionou melhoria de rendimento 

escolar na grande maioria dos envolvidos no projeto, estabelecendo relações entre as leituras feitas e 

o que estava escrito, tentando compreender e dar sentidos aos mesmos no processo de comunicação 

oral e escrita. 

 Portanto, o professor poderá acompanhar a alfabetização dos alunos não alfabetizados e a 

progressão dos alunos no decorrer do projeto, visto que apresentaram melhoria na leitura e na escrita 

e como também no poder de interpretação e argumentação de suas ideias, sendo capazes de se 

posicionar diante de um tema promovendo uma tese adequada a situação. 



 
 

É por tudo isso que o referido projeto é um mediador para melhoria do do processo de ensino 

e aprendizagem, na construção da cidadania, na busca do aluno da autoaceitação e autoestima; como 

também na inclusão social e na relação professor/aluno/escola. 

Considerações finais  

 A experiência com o projeto: “Leitura e escrita na educação de jovens e adultos: 

empoderamento para o trabalho” teve fundamental importância na construção do sujeito de direito 

e na sua sociabilização. Essa inserção do aluno da EJA no mundo da leitura e da escritatomou grande 

dimensão possibilitando uma grande maioria participações no processo de aquisição de aprendizagens 

dentre as quais resultou na transformação deste sujeito em leitor e escritor competente participante 

ativo do mundo letrado. 

 Por conseguinte, a leitura e a escrita passa a ser o meio pela qual o aluno pode ampliar seu 

universo letrado, utilizando para escrita a suas capacidades cognitivas- intetectuais e assim construir 

novas competências e habilidades. 

 A construção desse projeto fundamentou a necessidade de se promover ações futuras que 

possam desenvolver alunos pensantes e participativos, que sejam capazes de terem criticidade e uma 

opinião formada das mais variadas situações de leitura e escrita. 

 Finalmente, a culminância desse projeto possibilitou o pragmatismo de um trabalho em que 

prevaleceram o respeito, a união e a consciência tanto por parte dos educandos como pela profissional 

em educação envolvida no projeto. Claro que o projeto terá seus obstáculos e dificuldades mas com 

a parceria professor/alunos foi possível sanar a maioria desses problemas. E foi, sem dúvida, um 

projeto prazeroso e despertador; que nos faz refletir a práxis docente para melhoria da aprendizagem 

nos anos posteriores. 

Palavras-chaves: Leitura. Escrita. Educação de Jovens e Adultos. Empoderamento.  
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