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Resumo: esse relato de experiência surgiu da pecepção da autora sobre as mudanças na 

postura dos alunos ao implantar uma metodologia diferenciada de estímulo à leitura em 

classes da EJA, na disciplina de Biologia. A metodologia utilizada foi a roda de leitura, a 

partir de temas suscitados nas aulas e/ou de relevância social. Os textos utilizados foram 

retirados de jornais, revistas e internet, e precisavam sempre estar relacionados a temas 

da Biologia como biotecnologia, desequilíbrio ambiental, saúde, alimentação saudável, 

etc. A partir das discussões, foi possível observar uma melhora na habilidade de leitura e 

interpretação dos discentes. Estas atividades desenvolvidas com êxito na disciplina de 

Biologia reforçam que todas as áreas do conhecimento devem estar empenhadas no 

esforço pelo desenvolvimento da leitura, afim de promover o letramento e o 

posicionamento crítico nos discentes diante das demandas sociais, tornando-os indivíduos 

engajados socialmente. 
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A importância da leitura como inserção social 

O domínio da leitura é um dos objetivos gerais da escola que, desde o seu 

nascimento enquanto instituição, surge para ensinar a ler e escrever culminando com a 

legitimação da classe burguesa visto que os mesmos podiam frequentar a escola. No 

passado o fato de “saber ler” era um diferencial capaz de promover a ascensão social de 

um indivíduo pois entre as populações menos  abastadas buscava-se, quando muito, “o 

saber ler, escrever e contar”. Portanto, o indivíduo dessas classes populares, que 

apresentasse estas três habilidades tinha mais chance de “melhorar de vida”.  

Em consequência disso, alguns pais de família, mesmo não dispondo de recursos, 

esforçavam-se para que seus filhos tivessem acesso aos livros. No período em que as 

escolas eram um luxo para poucos, alguns chegaram a contratar “professores particulares” 

e levavam para suas casas a fim de ensinar os seus filhos a ler e escrever. Estes professores 

geralmente não tinham formação no magistério e o que contava era o fato de eles saberem 

ler, escrever e o domínio das quatro operações matemáticas básicas. 

Na educação de uma forma geral, desde os primeiros momentos em que a criança 

vai à escola começam a inserir, de forma mais significativa, símbolos e códigos com o 

objetivo de promover o letramento do sujeito. Portanto, a habilidade de ler e interpretar 
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os códigos e símbolos da linguagem praticada pela comunidade em que o indivíduo está 

inserido, é uma condição si ne qua non de inserção e participação social. 

Em se tratando dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a busca por 

um maior nível de escolarização acontece pelo anseio por melhores condições de vida ou 

pela necessidade de uma inserção no mercado do trabalho formal. E, para atender as 

demandas deste, faz-se necessário a comprovação de habilidades relacionadas ao 

letramento que espera-se seja alcançado pelos sujeitos que frequentam a escola. Portanto 

a habilidade de ler vai além da compreensão dos símbolos da escrita como diz Foucambert 

(1994), ao afirmar que ler não é apenas passar os olhos por algo escrito, significa ser 

questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que certas respostas podem ser 

encontradas na escrita, bem como ter acesso a essa escrita.  

Conforme Perroti (1999) na sociedade brasileira, a leitura não é um “hábito” nem 

um “ato” e sim um diferenciador para privilegiados. Esta afirmação do autor está 

relacionada à pouca instrução e escolarização dos brasileiros onde os livros são caros, 

temos poucas bibliotecas públicas, as mesmas muitas vezes não são atrativas, e as obras 

de que elas dispõe são bastante defasadas. E mais, matricular-se e permanecer na escola 

ainda é um desafio para muitos adolescentes e jovens.  

Neste trabalho expõe-se um relato de experiência com leitura, vivenciada em 

turmas de EJA, numa escola da rede pública estadual pensado com os objetivos de  

estimular o desenvolvimento da leitura; promover a leitura e interpretação de textos de 

divulgação científica; e promover debates sobre temas científicos veiculados pela mídia 

e de relevância para o contexto dos discentes. 

... a metodologia utilizada 

A atividade desenvolvida e apresentada neste trabalho vem sendo realizada há 

mais de três  anos com turmas de Biologia do Ensino Médio na EJA do Colégio Estadual 

Agostinho Fróes da Mota. A partir da convivência com os discentes e diálogo sobre temas 

de ampla divulgação pela mídia de alcance popular e ou escuta de temas relevantes para 

a disciplina, o docente propôs-se a utilizar a dinâmica da “Roda de Leitura” em suas aulas. 

As “Rodas de Leitura” acontecem durante as aulas da disciplina de Biologia, 

priorizando as aulas geminadas e com isso tendo mais tempo para a leitura dos textos e 

as discussões suscitadas pelos mesmos. As turmas foram divididas em duplas ou no 

máximo trio. Os textos utilizados relacionaram-se sempre com as temáticas da matéria. 

As reportagens foram retiradas da internet, de revistas como Saúde e ou Superinteressante 

da Editora Abril ou ainda, de jornais de circulação na região, observando-se o tamanho 

do texto e a linguagem a fim de facilitar a compreensão. 

No primeiro momento, após a identificação e seleção dos temas de relevância, o 

docente seleciona os textos a serem discutidos e os mesmos devem estar impressos, ou, 

quando possível nas fontes originais e são distribuídos para os grupos de dois ou três 

discentes, no máximo. Os grupos devem ler os textos e discuti-los a fim de compreender 



 
 

a informação ali contida. No segundo momento, ocorre a socialização dos temas a partir 

da exposição dos textos e discussão em sala.   

... colheita dos frutos e possibilidades  

Esta atividade vem sendo realizada a mais de três anos, nas turmas de Biologia 

com a professora e autora deste trabalho. A seleção dos temas geralmente é fácil pois os 

assuntos relacionados à disciplina aparecem com muita frequência nos meios de 

comunicação. Portanto, as discussões em classe a partir dos conteúdos dados suscitam os 

temas naturalmente, sendo recorrentes os relacionados à saúde, desequilíbrio ambiental, 

biotecnologia, cuidados com o corpo e alimentação saudável. 

Os temas, bem como  a  abordagem destes, utilizando a “Roda de Leitura” tem 

uma boa aceitação dos discentes pois além de fugir da aula tradicional discute-se os temas 

de interesse do grupo e que surgiram na sala de aula. E mais, nas turmas de Educação de 

Jovens e Adultos onde a preocupação com a forma como os temas são abordados a fim 

de motivar os alunos e estimula-los a permanecer na escola, constitui-se num desafio 

diário e esta atividade tem alcançado o objetivo pois todos participam. Além disso a 

discussão de um tema sob mais de uma perspectiva permite uma melhor  compreensão 

do assunto que levara a leitura mais crítica da realidade (FREIRE, 1988). 

Para a realização desta atividade, de forma mais eficiente, o ideal é que cada 

discente tenha o texto impresso ou a fonte original para consulta. Infelizmente, por falta 

de recursos, a depender do tamanho da turma não há esta possiblidade e quando isso 

acontece há uma clara interferência na execução da mesma pois o fato de não ter material 

para todos alguns se dispersam e não conseguem fazer a leitura do material em dupla ou 

trio. Isto é compreensível pois nas salas há discentes com diferentes níveis de leitura.  

Através desta atividade torna possível a identificação dos discentes com 

dificuldades de leitura e interpretação. Entretanto, o fato de estarem em grupo, os mais 

tímidos são estimulados a participarem da discussão pois solicita-se a participação de 

todos como critério de avaliação. 

Como a atividade é desenvolvida pelo menos duas vezes no ano, é possível avaliar 

o avanço do discente na habilidade de leitura. E como eles percebem que precisam 

participar da atividade pois estão sendo avaliados, começam a se esforçar para participar 

da discussão e para isso precisam ler o texto. 

Concluiu-se que uma boa parte dos discentes que frequentam as turmas de EJA 

chegam ao ensino médio sem o domínio da habilidade de leitura. Isto é grave pois 

desenvolver a capacidade de ler, é uma premissa da escola e que deve ser alcançada na 

primeira etapa do ensino fundamental e o observado é que isso nem sempre acontece. 

Entretanto, faz-se necessário a conscientização de que, a promoção da leitura 

como habilidade fundamental para o educando é uma conquista que beneficia todas as 

áreas e que somente num esforço conjunto de professores será possível alcança-las, isso 

precisa ser fortalecido na educação brasileira na quebra do paradigma onde quem cobra 

leitura é o professor de português. 



 
 

Espera-se que este trabalho contribua para uma reflexão dos sujeitos que pensam 

a educação, bem como os docentes que estão na linha de frente das escolas públicas do 

Brasil a fim de desenvolverem de forma contínua ações com o objetivo de estimular a 

leitura e assim obtermos melhores desempenho em todas as áreas, pois sabemos que a 

leitura é um dos fatores primordiais para a aquisição de saberes. Finaliza-se este trabalho 

desafiando todos os sujeitos envolvidos com a educação a se engajarem em ações que 

promovam a leitura no Brasil a fim que as pessoas possam usufruir da leitura não somente 

como atividade de formação mais também de prazer, entretenimento e diversão. 
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