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A Estrada  
Cidade Negra 

Você não sabe 
O quanto eu caminhei 

Pra chegar até aqui 
Percorri milhas e milhas 

Antes de dormir 
Eu nem cochilei 

Os mais belos montes 
Escalei 

Nas noites escuras 
De frio chorei, ei, ei 

Ei! Ei! Ei! Ei! Ei!...(2x) 

A vida ensina 
E o tempo traz o tom 

Pra nascer uma canção 
Com a fé do dia a dia 

Encontro a solução 
Encontro a solução... 

Quando bate a saudade 
Eu vou pro mar 

Fecho os meus olhos 
E sinto você chegar 

Você, chegar... 

Psicon! Psicon! Psicon! 

Quero acordar de manhã 
Do teu lado 

E aturar qualquer babado 
Vou ficar apaixonado 

No teu seio aconchegado 
Ver você dormindo 

E sorrindo 
É tudo que eu quero pra mim 
Tudo que eu quero pra mim... 

[...] 

Together..Together.. 

Meu caminho só meu pai 
Pode mudar 

Meu caminho só meu pai 
Meu caminho só meu pai... 

Together..Together..(2x) 

Composição: Toni Garrido / Lazão / Da Gama / Bino 
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RESUMO 

 
Esta dissertação, desenvolvida no período de 2010-2012, tem como objeto de investigação 
a relação entre a proposição de letramento no âmbito da proposta curricular de Língua 
Portuguesa da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos módulos IV e V da 
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura da Cidade do Recife (SEEL/PCR), e 
processos de ressocialização na escolarização de adolescentes, jovens e adultos. Nosso 
objetivo foi desenvolver uma análise da visão de letramento da SEEL/PCR, e compreender 
quais as suas implicações no processo de ressocialização desses sujeitos da EJA. A análise 
foi desenvolvida sob o enfoque da discussão teórica em torno do currículo, da 
interculturalidade e dos estudos sobre letramento crítico. Adotamos como abordagem 
metodológica a análise qualitativa e, como procedimento, a análise de conteúdo com foco 
na análise documental e na análise de entrevista semiestruturada. Na análise da Proposta 
pedagógica, percebemos uma preocupação em preparar os educandos para situações 
sociais de uso da língua em diversos contextos, por meio do letramento social, o que 
significa uma preocupação com os processos de ressocialização dos estudantes. Na 
caderneta, observamos que o currículo intercultural e o letramento social estão presentes 
em todas as competências instituídas para essa área. Da análise da entrevista com os 
educandos, apreendemos que, do ponto de vista dos educandos, as aulas são motivadoras, 
com muitos textos, com discussões de temas da atualidade, facilitando as diversas práticas 
sociais de leitura e escrita. Da entrevista com os professores, a mera transmissão de 
conteúdos não é valorizada, mas o interesse em trazer para as suas aulas estratégias 
motivadoras, com vários tipos de textos da atualidade, uma preocupação com a prática 
social dos Educandos e o desejo de formar leitores/produtores críticos e atuantes na 
sociedade atual. No entanto, professores e estudantes revelam a existência de elementos 
que dificultam uma prática docente e discente de desenvolvimento do letramento dos 
estudantes, seja pelas condições de trabalho dos sujeitos da pesquisa (professores e 
Educandos), seja pelas condições intra-escolares; comprometendo dessa forma o processo 
de ressocialização desses educandos.   
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Currículo Intercultural; Educação de Jovens e Adultos; Letramento; 
Língua portuguesa; Ressocialização. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
 
This study was developed in the period of 2010-2012. It has how object of investigation the 
relation between the proposition of literacy in the scope of the proposal of curriculum of 
Portuguese Language of the Education of Young People and Adults modality, in the modules 
IV and V of the Education, Sport and Leisure Departament of the Recife City Hall, and 
processes of resocialization in the schooling of teens, young people and adults. Our 
objective was to develop an analysis of the vision of literacy of the Education, Sport and 
Leisure Departament of the Recife City Hall, and to understand which its implications in the 
process of resocialization of these subjects of the Education of Young People and Adults. 
The analysis was developed under the focus of the theoretical discussion around the 
curriculum, the interculturality and the studies about critical literacy. We adopt how 
methodological approach the qualitative analysis and, how procedure, the analysis of content 
with focus in the documentary analysis and in the analysis of semistructured interview. In the 
analysis of the Educational Proposal, we realize a concern in to prepare the students for 
social situations of use of the language in various contexts, by means of the social literacy, 
what mean a concern with the processes of resocialization of the students. In report card, we 
observe what the intercultural curriculum and the social literacy are present in all 
competences instituted to this area. Of the analysis of the interview with the students, we 
learn what, of the students‟ point of view, the classes are motivating, with many texts, with 
discussions about current affairs, facilitating various social practices of reading and writing. 
Of the interview with the teachers, the mere transmission of content is not valued but the 
interest in to bring to its classes motivating strategies, with various types of current texts, a 
concern with the students‟ social practice and the wish of to educate critical 
readers/producers and active in the current society. However teachers and students reveal 
the existence of elements what difficult a teaching and student practice of development of the 
literacy of students, is by subjects of research‟s (teachers and students) working conditions, 
is by intra-school conditions; compromising of this form the process of resocialization of 
these students.   
 
 
KEY WORDS: Intercultural Curriculum; Education of Young People and Adults; Literacy; 
Portuguese Language; Resocialization. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Este estudo tem como objeto a relação entre a proposição de letramento no 

âmbito da proposta curricular de Língua Portuguesa da modalidade Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), nos módulos IV e V da Secretaria de Educação, Esporte e 

Lazer da Prefeitura da Cidade do Recife (SEEL/PCR), e processos de 

ressocialização na escolarização de adolescentes, jovens e adultos. O objetivo é, ao 

analisar como nessa proposta aparece a visão de letramento, compreender quais as 

suas implicações no processo de ressocialização desses sujeitos da EJA. 

Nesse sentido foi muito importante para esse trabalho os estudos de Souza 

(1999), ao defender que “os saberes escolares podem contribuir de maneira 

significativa para a ressocialização de adolescentes, jovens e adultos que iniciam 

sua escolarização ou que a ela retomam” (p. 99). Para o autor, a EJA deve ser 

assegurada como  

direito subjetivo do cidadão e dever do Estado, pode ser 
conceituada como: processos e experiências de ressocialização 
(recognição e reinvenção) de jovens e adultos, através dos 
conhecimentos escolares, orientados a aumentar e consolidar 
capacidades individuais e coletivas dos sujeitos populares mediante 
a promoção e recriação de valores, a produção, apropriação e 
aplicação de conhecimentos que permitam o desenvolvimento de 
propostas mobilizadoras capazes de contribuir para a transformação 
da realidade natural e cultural e dos seus sujeitos (SOUZA, 2007, p. 
176). 

 

Vale ressaltar que essa proposição de Souza está associada a visão de Paulo 

Freire, com sua Pedagogia do Oprimido, foi a principal fonte de inspiração para essa 

pesquisa, ao relacionar o mundo da vida às relações sociais e culturais, aos saberes 

populares como objetos de saber na EJA. 

Essas relações podem acontecer de forma justa e democrática tal qual 

defende Giroux (apud SILVA, 2005, p. 54) argumenta que a escola e o currículo 

devem funcionar como uma “esfera pública democrática”. A escola e o currículo 

devem ser locais onde os estudantes tenham a oportunidade de exercer as 

habilidades democráticas da discussão e da participação, de questionamento dos 

pressupostos do senso comum da vida social.  

Essas perspectivas, a nosso ver, estão associadas às proposições 

disciplinares do currículo escolar. No caso do ensino da Língua Portuguesa mais 

ainda, já que este ensino tem um papel preponderante no contexto curricular pelo 
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que seu objeto tem de significativo nos processos de escolarização. Nesse sentido, 

o debate sobre letramento nos parece importante principalmente se consideramos 

as questões levantadas por estudiosos no assunto, como é o caso de Kleiman 

(2001), ao afirmar que o letramento vem sendo discutido sob mais de uma 

perspectiva.  

Há uma perspectiva de letramento com foco na aquisição do código escrito e 

outra que afirma o letramento como uma prática determinada social e culturalmente. 

Para a referida autora, o letramento, tal como ela entende,   

fundamenta-se na pesquisa de antropólogos, de historiadores e de 
sociólogos que afirmavam que as práticas de uso da escrita são 
culturalmente determinadas, e que as dos grupos dominantes 
coincidem com as práticas de escrita privilegiadas na escola (p. 19). 

 

Na pesquisa em tela, estamos afirmando a nossa afiliação à visão de 

letramento na perspectiva acima mencionada, ou seja, letramento como prática 

social e cultural – visão crítica do letramento. Entendemos que essa vertente está 

em consonância com a perspectiva de Souza em relação à ressocialização na EJA. 

Sabe-se da importância da escolarização para a socialização das crianças e 

ressocialização de adolescentes, jovens e adultos no mundo atual e, ao mesmo 

tempo, do grande contingente de pessoas que estão ao largo desse processo ou 

incluídos de forma perversa, ou seja, “aprisionadas em baixos níveis de educação e 

com habilidades de leitura e escrita muito limitadas” (STROMQUIST, 2001, p. 303).  

Em relação à Educação de Jovens e Adultos, essas questões são ampliadas, 

pois essa modalidade de ensino ainda não é uma política de Estado e sim uma 

política de governo, como afirma Weber (1999): 

certamente [a EJA] pode ser caracterizada como projeto de governo, 
ou seja, constitui, ao longo de sua história, quando patrocinada por 
alguma instância governamental, proposta forjada em determinada 
conjuntura política, recebendo a marca de interesses sociais e 
políticos dos grupos eleitos democraticamente para gerirem a coisa 
pública, em uma instância de poder – União, Estado e Município 
(1999, p. 3). 
 

Esse contexto da EJA tem conduzido a experiências de escolarização 

prioritariamente em processos de alfabetização, por meio de programas pontuais 

desenvolvidos pelos sistemas públicos de ensino ou de organizações civis da 

sociedade. Nos segmentos da escolarização da EJA, módulos IV e V, poucas são as 
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pessoas que nela chegam e ainda com precárias inserções nas práticas escolares 

de letramento. 

Nos últimos anos tem-se defendido a importância do ensino de linguagem e 

do ensino de português e esta questão está intimamente relacionada ao currículo 

pensado pela política curricular do município e também do currículo desenvolvido na 

escola. Segundo Carvalho, o currículo pode ser entendido  

tanto na perspectiva de Williams (1992), no sentido de representar a 
porção da cultura que foi seleccionada como fundamental em 
determinado momento da história para ser escolarizada, como 
também na perspectiva de Leite (2001b: 2) quando afirma que o 
currículo não se esgota nas dimensões do saber, mas que “se amplia 
às dimensões do ser, do formar-se, do transformar-se, do decidir, do 
intervir e do viver e conviver com os outros” e, também, no 
entendimento de que o currículo pode ser visto a partir do que não é 
considerado relevante, exactamente do que não foi seleccionado, tal 
como propõe a perspectiva sustentada por Cherryholmes (1993: 146) 
quando afirma que “o currículo é em parte um estudo daquilo que é 
valorizado e priorizado, assim como daquilo que é desvalorizado e 
excluído”. Portanto, o currículo é por nós entendido como um 
dispositivo cultural na determinação dos objectos de poder/saber e na 
produção de subjectividades (CARVALHO, 2009, p. 43). 

 

O currículo intercultural está intimamente ligado a uma epistemologia 

dialógica, isto é, com os processos de trocas e interações intersubjetivas entre os 

atores ou grupos sociais. 

Em âmbito nacional, nas últimas décadas, propostas para o ensino de língua 

portuguesa preocupadas com a questão dalógica, vêm sendo apresentadas e 

implantadas. Têm-se como base as ideias apresentadas por grupos de 

pesquisadores, cujo expoente, o professor João Wanderley Geraldi, é um dos 

autores mais citados nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Se o objetivo das aulas de Língua Portuguesa é oportunizar o domínio 
do dialeto padrão, devemos acrescentar outra questão: a dicotomia 
entre o ensino da língua/ensino da metalinguagem. A opção de um 
ensino da língua considerando as relações humanas que ela perpassa 
(concebendo a linguagem como lugar de um processo de interação), a 
partir da perspectiva de que na escola se pode oportunizar o domínio 
de mais de outra forma de expressão, exige que reconsideremos „o 
que‟ vamos ensinar, já que tal opção representa parte da resposta do 
„para que‟ ensinamos (GERALDI, 1997, p. 45). 
 

Conforme Soares (2003, p. 100), 

No ensino da Língua Portuguesa, o acesso à escola das crianças 
pertencentes às camadas populares trouxe para as salas de aula a 
inusitada presença de padrões culturais e variantes lingüísticas 
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diferentes daqueles com que essa instituição estava habituada a 
conviver – os padrões culturais e a variante lingüística das classes 
dominantes, às quais tradicionalmente vinha servindo. 

 Sob esse enfoque, no âmbito do discurso acadêmico e no contexto das 

políticas públicas educacionais, observam-se esforços no sentido de se dar a todos 

os cidadãos, principalmente no ensino da EJA, o acesso à língua padrão sem a 

desvalorização das variantes linguísticas e de seus aspectos culturais. 

Para Freire (2005), uma das exigências da Educação de Jovens e Adultos 

tem a ver com a compreensão crítica do que vem ocorrendo no cotidiano do meio 

popular. Propõe uma relação diferente entre a escola e conhecimentos baseada em 

temas extraídos da realidade vivida pelos educandos, representando desafios a 

serem enfrentados, valorizando as experiências, respeitando seus sonhos, 

frustrações, dúvidas, desejos e medos, considerando esses elementos essenciais 

como ponto de partida para o planejamento do programa desenvolvido na ação 

educativa. 

Considerando as experiências de vida, os valores, as crenças, ou seja, a 

cultura do alfabetizando, Freire (1987) defende que o conhecimento é adquirido 

através da interação social, assim como é constituído a partir da relação do individuo 

com o meio social. Com efeito, Freire (1987, p. 31) entende que “uma aprendizagem 

significativa dar-se-á a partir de um processo que proporcione uma análise crítica da 

prática social dos homens, contribuindo para que estes repensem a forma de atuar 

no mundo". Se o aspecto social da aprendizagem diz respeito aos valores e 

aspirações coletivas, é um ato político, um ato de criação e recriação, sendo, 

portanto, impossível falar em educação neutra. De igual maneira, o diálogo em 

Freire, aparece como fundamento da construção do sujeito, como mecanismo de 

compreensão da estrutura social, de conscientização e de transformação. 

Dessa forma, o processo de ensino da língua portuguesa não pode ser 

apenas formar seres capazes de decodificação mecânica e de um simples trabalho 

de alfabetizar, mas de desenvolver competências de interpretação, explicação e 

transformação das suas realidades, ou seja, são produtos e produtores do seu meio.                        

Essa proposição está em consonância com o posicionamento de Souza (2007): 

A educação, nesse caso, passa a ser compreendida como 
atividades culturais para o desenvolvimento da cultura, promovendo 
suas positividades e ajudando a superar suas negatividades na 
direção da construção da humanidade (SOUZA, 2007, p. 88). 
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Giroux, ao enfatizar a questão da cultura no processo educativo, traz outras 

categorias a serem consideradas nessa temática: as relações de poder e as 

contradições. No dizer do autor, 

A cultura deve ser comprometida como parte do terreno da política e 
do poder. Nesta perspectiva, pode-se analisá-la como uma forma de 
produção, por meio da qual os seres humanos tentam mediar a vida 
diária pelo uso da linguagem e de outros recursos materiais. Mais 
importante, nesta concepção, a cultura é uma esfera de luta e de 
contradições e deve ser vista como inacabada, como parte de uma 
luta continuada de indivíduos e grupos para definir e afirmar suas 
histórias e espaços de vida (GIROUX, 1987, p. 47). 

 

A relação conhecimento da língua e cultura vem sendo discutida também 

associada aos discursos sobre interculturalidade como uma possibilidade de se 

considerar que as diferenças culturais podem ressignificar a própria formação em 

contextos diversos (CARVALHO, 2008). 

Nessa perspectiva, defende-se que o trabalho em sala de aula precisa 

organizar-se em torno do uso social e cultural da língua, do ensino da leitura, da 

produção oral, escrita e da gramática como prática de reflexão sobre a língua e seus 

usos. O ensino de língua portuguesa deve possibilitar ao educando ampliar seus 

diversos usos linguísticos numa perspectiva crítica, ou seja, prepará-lo para utilizar 

esse conhecimento de forma funcional na sua vida. 

O processo de aprendizagem da língua pode ser visto também como uma 

relação discursiva na qual perpassam as questões de controle, classificação e 

ideologia. Para Geraldi (1997, p. 61), o controle dos discursos se dá pelo controle de 

suas possibilidades de surgimento. Quanto maior for o controle sobre o encontro dos 

sujeitos (interações), maior o controle dos discursos e, por esta via, o controle da 

produção dos sentidos.  

É relevante ressaltar a importância da produção do discurso para a escola e 

ao mesmo tempo como esses discursos vêm carregados de ideologias dominantes 

que excluem, classificam, ordenam ou mesmo controlam a sociedade, muitas vezes 

discursos para reproduzir mecanismos de controle social. Segundo a suposição de 

Foucault, 

em toda a sociedade, a produção do discurso é, ao mesmo tempo, 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo 
número de procedimentos que têm por objetivo conjurar-lhe os 
poderes e os perigos, dominar-lhes os acontecimentos aleatórios, 
esquivar-lhe o peso, a temível materialidade (1999, p. 1). 
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Há uma justificativa teórica para o estudo que pretendemos se concordamos 

com Kleiman (2001), sobre práticas de letramento ainda distantes das práticas 

culturais dos educandos; e com Souza (2007), em sua reflexão sobre o desafio da 

escolarização de pessoas jovens e adultas na perspectiva da recognição e 

reinvenção como processos indissociáveis. 

Apesar dos avanços de propostas voltadas para o ensino da linguagem, 

evidencia-se um descompasso com novas propostas. Embora haja muita teoria 

sobre o trabalho com a língua numa perspectiva mais funcional, não se consegue 

fugir à norma. Desse modo, o ensino de língua portuguesa volta-se com ênfase para 

o ensino da gramática normativa (KLEIMAN, 2001). 

Essa forma de encaminhar o processo de escolarização sobrepõe-se ao 

trabalho com uma linguagem viva e dinâmica, afastando, assim, os educandos dos 

sentidos que a linguagem tem em sua vida. Essa dificuldade de propiciar espaço 

para a interlocução na sala de aula leva o Educando a construir a ideia de 

subordinação à língua. 

Observamos essas questões também no nosso cotidiano como educadora de 

EJA. Nessas experiências, desenvolvemos o nosso interesse investigativo de forma 

a buscar compreender o currículo nas práticas de ressocialização dos jovens e 

adultos. De início, várias questões se colocaram para nós, a exemplo dos 

condicionantes que estariam dificultando o processo de escolarização de jovens e 

adultos nessa modalidade de ensino; o constante esvaziamento no que concerne ao 

contingente de educandos dos referidos módulos; a falta de apoio pedagógico e 

diretivo na unidade de ensino; ausência de formação continuada para os 

professores; e, principalmente, em uma prévia análise crítica da proposta curricular 

posta em prática na atualidade na SEEL/PCR. Essa última questão foi se 

conformando como um problema teórico e prático no que concerne ao ensino de 

Língua Portuguesa e de forma mais específica à questão do letramento. 

Nesse sentido, fomos assumindo a necessidade da construção de um 

trabalho acadêmico investigativo mais acurado que evidenciasse melhor a 

problemática do letramento no contexto da Proposta Curricular de Língua 

Portuguesa para a EJA da SEEL. Para além desse aspecto, que pudesse também 

apontar caminhos e sugestões mais adequadas na construção do componente 

curricular em foco, assim como nas implicações que poderiam estar ocorrendo na 

formação de sabres em língua portuguesa para os aprendentes. 
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Os resultados das análises desenvolvidas estão apresentados nesse texto 

dissertativo, o qual está estruturado em duas partes. Na primeira, apresentamos o 

quadro teórico e metodológico em três capítulos. No capitulo I, apresentamos o 

Estado da Arte onde abordamos primeiro uma revisão histórica sobre o Letramento 

e a Educação de Jovens e Adultos, dentro das perspectivas de Paulo Freire, Álvaro 

Vieira Pinto, João Francisco de Souza e a perspectiva da V CONFITEA. Em 

seguida, partimos à Revisão da Literatura, com um levantamento da literatura sobre 

o tema e uma breve revisão de estudos e pesquisas sobre a temática do currículo e 

do letramento na EJA.  

Na primeira seção do capítulo II, abordamos uma discussão teórica sobre o 

currículo e interculturalidade na perspectiva de Freire, de Souza, Giroux e Carvalho. 

Na segunda seção deste mesmo capítulo, apresentamos os estudos sobre 

letramento crítico com Soares, Kleiman, Tfouni e Geraldi. 

O capítulo III, também na primeira parte, refere-se à metodologia, espaço em 

que apresentamos o caminho percorrido, descrevendo os procedimentos utilizados 

para análise. 

Na segunda parte trazemos o capítulo IV com uma descrição da análise e 

interpretação dos dados da pesquisa, dos documentos da Proposta Curricular de 

Língua Portuguesa da SEEL/PCR e dos documentos da Caderneta Escolar. 

 Ainda na segunda parte, apresentamos o capítulo V com a descrição e 

interpretação dos dados da pesquisa dos textos das entrevistas com os professores 

e educandos da EJA. 

Por fim, nas considerações finais, abordaremos os resultados à luz dos 

achados, das inferências desenvolvidas sobre currículo e interculturalidade e a 

perspectiva crítica de letramento na visão dos professores e dos educandos dos 

módulos IV e V da EJA e os possíveis efeitos nos processos de ressocialização. 

 Comentaremos os resultados dos achados da pesquisa desenvolvida, dos 

objetivos traçados, porém, enfatizamos que os resultados da pesquisa não devem 

ser entendidos como ponto final desse estudo, mas como incentivo para a busca de 

novas construções a fim de traçarmos outros caminhos e desafios para novas 

descobertas.  
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O ESTADO DA ARTE 
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1 O ESTADO DA ARTE 

 

1.1 Letramento e Educação de Jovens e Adultos – Revisão histórica 

 

 Esse capítulo tem como objetivo fazer um breve levantamento histórico sobre 

como é abordado o letramento na educação de jovens e adultos na visão dos 

autores (FREIRE; PINTO; SOUZA; CONFITEA). A escolha desses teóricos se deu 

pela sua relevância no panorama nacional para os estudos na educação de jovens e 

adultos. A V CONFITEA teve no Brasil uma forte movimentação em direção à própria 

Conferência, e em novos e legítimos desdobramentos, que marcaram em definitivo a 

história política da EJA no Brasil. 

 Freire coordenou, a partir de 1960, o Movimento de Cultura Popular (MCP), 

uma investigação sobre educação de adultos, especialmente sobre a alfabetização. 

Iniciou essa pesquisa com a realização de Círculos de Cultura, experiência similar à 

vivida no Serviço Social da Indústria (SESI), com trabalhadores rurais, pescadores e 

operários (Souza, 2007). Sua pesquisa para escolha e organização dos temas a 

serem debatidos/estudados nos Círculos de Cultura fundamentava-se num desejo: a 

conformação de um ser humano cada vez mais humano e uma cultura capaz de 

garantir as condições dessa humanização (SOUZA, 2000, p. 03). 

               Realizando experiências com alfabetização, com temas escolhidos pelos 

próprios alunos trabalhadores junto com os educadores, pôde constatar que a 

maioria destes trabalhadores não dominava os mecanismos da leitura, da escrita e 

dos cálculos da/na cultura letrada, fazendo com que os mesmos se tornassem 

inibidos e impedia-os de participar dos debates em sala de aula.  

              As ideias de cultura transpassavam pelas suas atividades educativas e de 

outras relações entre as diversas culturas e, portanto, entre os distintos grupos 

humanos, mediados pelas diferentes linguagens, com ênfase na linguagem verbal.  

Para Freire (1988), o processo de alfabetização não se trata apenas de gerar 

uma capacidade mecânica de decodificação ou de expressão na linguagem escrita. 

Em seu livro, A importância do ato de ler, Freire (1988) relata que, através da leitura, 

nós conseguimos desenvolver criticamente a nossa visão diante da realidade do 

mundo. Segundo esse pesquisador (1982, p. 09), “a leitura do mundo precede a 

leitura da palavra”.  A leitura na vida de uma pessoa acontece antes mesmo dela 

iniciar numa escola. Adquirimos conhecimentos da nossa experiência de mundo e 
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essa leitura é essencial para se constituir uma compreensão critica sobre a 

importância do ato de ler.  

 Freire (1988), portanto, defende que ler não se resume simplesmente na 

decodificação de uma palavra escrita, mas no sentido de entender um todo, cada 

indivíduo capta o que está escrito conforme o seu nível de conhecimento e 

convivência  cultural. 

           Apoiado em Soares (1999), Souza (2007) afirma que Freire se tornou um dos 

primeiros educadores a afirmar o poder “revolucionário” do letramento. Para ele, o 

papel do letramento vem como sendo o de libertação do homem de sua 

“domesticação”, e defende que seu principal objetivo deveria ser o de promover a 

mudança  social. 

 Para Vieira Pinto (1984, p. 83), na mesma perspectiva freireana, defende que 

a educação de adultos visa atuar sobre as massas para que estas, pela elevação de 

seu padrão de cultura, produzam representantes mais capacitados para influir 

socialmente. Alguns problemas são encontrados na educação de adultos, entre eles, 

o menosprezo pela educação dos adultos e a atitude de condená-los definitivamente 

ao analfabetismo. Essa postura incide no erro sociológico de supor que o adulto é 

culpado de sua própria ignorância. Não há um reconhecimento de que o adulto não 

é voluntariamente analfabeto, não se faz analfabeto, senão que é feito como tal pela 

sociedade, com fundamento nas condições de sua existência.  

Para o autor, educar o adulto é um desafio, inclusive em relação ao método 

que se torna muito mais difícil (VIEIRA PINTO, 1984, p. 86). Ressalta que instruir 

pessoas com a consciência formada, com hábitos de vida e situações de trabalho 

que não podem ser modificados arbitrariamente não é simples. O método não deve 

ser imposto ao educando, mas criado com ele, no convívio diário do educador. Deve 

partir dos elementos que compõem a realidade autêntica do educando, do seu 

trabalho, suas relações sociais, crenças, valores, gostos artísticos, gíria, etc. 

Para Vieira Pinto (1984, p. 86), o ensino da leitura e a aprendizagem dos 

elementos originais da leitura devem partir de palavras motivadoras dotadas de 

conteúdo semântico, como expressão de sua relação direta e contínua com a 

realidade na qual vive. Nesse sentido, o autor está de acordo com a proposição de 

Freire com sua proposta de Círculos de Cultura. 

Outro aspecto percebido na educação de adultos, segundo Vieira Pinto (1984, 

p. 87), é a infantilização do adulto, essa ideia deve ser considerada falsa e ingênua, 
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pois considera o adulto analfabeto como uma criança que cessou de desenvolver-se 

culturalmente. Daí procura-se usar os mesmos métodos de ensino utilizados para as 

crianças, como se os adultos tivessem estacionado sua idade mental na infância, 

como um “atrasado”.  

Vieira Pinto (1984, p. 92), na tentativa de discutir o problema da educação, 

afirma que precisamos partir de um ponto justo e verdadeiro: a humanização. O 

analfabeto é uma realidade humana, enquanto o analfabetismo é uma realidade 

sociológica. O analfabeto, em sua essência, não é aquele que não sabe ler, sim 

aquele que, por suas condições concretas de existência, não necessita ler. Porque 

se assim não fosse, se necessitasse saber ler para sobreviver, ou bem saberia, ou 

então simplesmente não existiria. 

Concepções ingênuas relativas ao analfabetismo são citadas por Vieira Pinto 

(1984, p. 93), algumas delas são as causas do analfabetismo que responsabilizam o 

próprio analfabeto ou sua família pelo seu analfabetismo. No que se referem às 

atitudes, em relação ao analfabetismo, as elites intelectuais, com frequência, 

preferem desinteressar-se do problema, que muitas vezes é considerado como um 

mal comum ou enfermidade social. 

Ainda, conforme Vieira Pinto (1984), outra concepção ingênua refere-se às 

campanhas a fim de erradicar ou combater o analfabetismo. Estas campanhas 

deveriam dar lugar a uma ação normal do poder público, dando instrução aos 

iletrados dentro de um programa de governo que atuaria sobre as causas sociais do 

analfabetismo de forma contrária; a ação governamental só terá valor paliativo. 

Outra concepção ingênua citada por Vieira Pinto (1984) está em acreditar que 

o analfabetismo é uma questão individual. Muitas vezes, dirige-se ao analfabeto com 

incitações morais e atitudes reprobatórias e primitivas, como se fossem culpados por 

encontrarem-se nesse estado. Por último, está a falta de conscientização da massa, 

uma carga que impede o desenvolvimento do trabalho superior, mas, ao mesmo 

tempo, permite ter mão-de-obra mais barata. 

Portanto, Vieira Pinto (1984, p. 105) afirma que a sociedade empreende a 

alfabetização de adultos fundamentalmente para poder integrá-los num nível 

superior de produção, fazendo com que a alfabetização se torne uma necessidade 

generalizada. A sociedade precisa que os atuais analfabetos possam ler e escrever 

e que adquiram outros conhecimentos técnicos e profissionais para os novos 
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mercados de trabalho, assim é importante compreender que todo esforço de 

alfabetização resulta na criação de um exército de reivindicantes.  

Souza (2007), também inspirado em Freire, observa a indissociabilidade entre 

alfabetização e letramento ao defender que a alfabetização deve proporcionar a 

aquisição dos mecanismos da leitura e da escrita do código alfabético, o início da 

ampliação do desenvolvimento das competências da compreensão, interpretação, 

explicação, proposição e intervenção das/nas realidades que educadores e 

educandos, além de estarem nelas inseridos, são responsáveis por sua 

transformação/construção e seus produtos/produtores. 

          Esse autor estabelece, assim, um princípio pedagógico central, já naquele 

momento. Princípio que o debate da intermulticulturalidade na educação vem a 

evidenciar com muita força, confirmando não apenas seu status de princípio 

educacional, mas elevando-o à condição de uma prática pedagógica que queira ser 

coerente com a situação de diversidade cultural em que nos encontramos. Uma 

educação autêntica, portanto, como diria Paulo Freire, se quer essa prática 

pedagógica ser autêntica no locus em que acontece. Para Souza (2007), esse 

processo educativo deve ter por finalidade a humanização dos sujeitos da educação.  

Souza (2007, p. 5) defende que, nesses processos educativos escolares, 

essa construção de uma prática pedagógica voltada para a humanização e 

autenticidade tem que ser acompanhada de aquisição e domínio, o mais amplo 

possível, do código alfabético. A iniciação a esse processo é o que se pode 

denominar de processos de alfabetização, a linguagem verbal é um dos meios de 

expressão da compreensão que se constrói da existência humana e de suas 

exigências de humanização. A educação escolar possibilita um espaço democrático 

de conhecimento e de postura de uma sociedade menos desigual, porém ainda que 

imprescindível, ela não é o todo desse sistema.  

Para o autor, essa divisão social que desconhece os diversos contextos em 

que vivem esses grupos sociais resulta na penalização de alguns grupos sociais 

através da exclusão, evasão e da repetência.  Souza (2000, p. 21) afirma que hoje é 

notável a focalização das políticas públicas para o ensino fundamental, com isso, 

ampliou o aumento de vagas a fim de fazer vigorar o princípio da obrigatoriedade 

das crianças na escola em idade escolar. Contudo, o ambiente da escola, em sua 

maioria, ainda apresenta-se desinteressante para esses alunos.  
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De fato, nos últimos anos, os sistemas de ensino desenvolveram esforços a 

fim de aumentar o atendimento a adolescentes, jovens e adultos, tanto em relação à 

escolaridade obrigatória, quanto a iniciativas preventivas para diminuir a distorção 

idade/série. Como exemplos, temos os ciclos e as classes de aceleração.  No 

entanto, as diversas condições sociais, os inadequados fatores administrativos e de 

planejamento e de dimensões internas à escolarização condicionam o sucesso de 

muitos educandos. 

 A repetência, a reprovação e a evasão são expressas quando a média 

nacional de permanência obrigatória na escola, que é de oito anos, fica entre quatro 

e seis anos, ou acaba se convertendo em onze anos, estendendo o ensino 

fundamental quando os educandos já deveriam estar cursando o ensino médio. 

Dessa forma, mantem-se a distorção idade/série e retarda-se o acerto do fluxo 

escolar (SOUZA, 2000).  

Ainda de acordo com Souza (2000, p. 22), o quadro sócio educacional 

seletivo continua a reproduzir excluídos dos ensinos fundamental e médio, 

mantendo adolescentes jovens e adultos sem escolaridade obrigatória e completa. 

Como afirma o autor, apesar da queda anual de marcantes diferenças regionais e 

setoriais, o Brasil continua ainda com um grande número de analfabetos, a 

existência de pessoas que não sabem ler e escrever, por falta de condições de 

acesso ao processo de escolarização, deve ser motivo de autocrítica constante e 

severa.  

 Souza (2000, p. 24) defende que a falta da escolarização não pode justificar 

uma visão preconceituosa do analfabeto ou iletrado como inculto, pois, muitos 

desses jovens e adultos, dentro da sua pluralidade cultural, nas diversas regiões do 

país, podem desenvolver uma oralidade muito rica e nos dão prova através da 

literatura de cordel, do teatro popular, dos repentistas, das festas populares, das 

festas religiosas e dos registros de memória das culturas afro-brasileira e indígena.  

Em uma sociedade onde o código escrito é enormemente valorizado, o não 

acesso à leitura e escrita, como bens relevantes, é prejudicial para a conquista de 

uma cidadania ativa. No Brasil, suas raízes são de ordem histórico-social, atribuído 

pelas elites dirigentes da educação escolar de negros escravizados, índios 

reduzidos, caboclos migrantes e trabalhadores braçais.  

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA), de acordo com Souza (Ibid.), 

representa uma dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso 
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nem domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela, e 

tenham sido a força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na 

elevação de obras públicas. A privação deste acesso é, de fato, a perda de um 

instrumento imprescindível para uma presença significativa na convivência social 

contemporânea (p.26). 

 A falta de alcance à leitura e à escrita prejudica a qualidade de vida dos 

jovens e dos adultos, inclusive dos idosos, na medida em que o acesso ao saber 

representa uma divisão entre as pessoas. O acesso a este serviço público é uma via 

de chegada a patamares que possibilitam maior igualdade no espaço social 

(SOUZA, 2000), além disso, a escola democrática é um direito de todos e dever do 

Estado. 

  Conforme Souza (2007), o termo alfabetização assume vários sentidos, 

porém quaisquer que sejam os conteúdos dos processos alfabetizadores, eles não 

podem deixar de ser iniciação ao domínio dos elementos da cultura escrita 

alfabeticamente, pois, o termo alfabetização começou a adquirir novos usos e a 

invadir novos campos. Fala-se, por exemplo, de alfabetização tecnológica; 

alfabetização computacional; alfabetização científica; alfabetização estética; e até 

alfabetização verde, vinculada à proteção do meio ambiente natural; alfabetização 

como início do domínio da codificação/decodificação de palavras escritas 

alfabeticamente, para o qual dois ou três meses são suficientes. 

Nesse sentido, para Souza (2007), a separação entre alfabetizado e 

analfabeto é feita em diferentes pontos da classe social a que pertence à criança, da 

região em que vive ou de outras características (sexo, cor, raça, etc.); o que 

beneficia uns e penaliza outros, resultando em injusta subescolarização ou 

subalfabetização, de certos grupos sociais ou regionais.  Ressalta então a busca de 

reconceituação da educação popular e sua incidência significativa na reflexão e nas 

práticas da alfabetização, marcando insucessos pelas dificuldades de identificar, 

quando alguém se encontra alfabetizado. As manifestações artísticas, sejam do 

trabalho com madeira, pedra ou cozinha, todas devem ser igualmente reconhecidas, 

devem ser consideradas. Souza (2000, p. 25) cita Magda Soares (1998) quando diz 

que 

...um adulto pode ser analfabeto, porque marginalizado social e 
economicamente, mas, se vive em um meio em que a leitura e a 
escrita têm presença forte, se se interessa em ouvir a leitura de 
jornais feita por um alfabetizado, se recebe cartas que outros 
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leem para ele, se dita cartas para que um alfabetizado as 
escreva, [...], se pede a alguém que lhe leia avisos ou indicações 
afixados em algum lugar, esse analfabeto é, de certa forma, 
letrado, porque faz uso da escrita, envolve-se em práticas 
sociais de leitura e escrita (p. 24).  

   

 Apoiado em Tfouni, Souza (2000) reforça esta dimensão sócio cultural do 

letramento que 

por sua vez, focaliza os aspectos sócios históricos da aquisição 
da escrita. Entre outros casos, procura estudar e descrever o 
que ocorre nas sociedades quando adotam um sistema de 
escritura de maneira restrita ou generalizada; procura ainda 
saber quais práticas psicossociais substituem as práticas 
“letradas” em sociedades ágrafas (p. 9-10). 

 

De acordo com Souza (2007), um projeto de letramento, no código alfabético, 

terá que necessariamente considerar três universos culturais básicos, cada um dos 

quais com suas especificidades, no interior do contexto cultural amplo em que se 

inserem. Esses universos culturais básicos são expressos através de diferentes 

saberes, que poderão ser identificados como saberes populares, científicos e 

midiáticos a serem trabalhados nas escolas.   

           Assim, os saberes devem ser articulados de tal maneira que caracterize uma 

situação de multiculturalidade e interculturalidade, não de mera justaposição de 

culturas ou que se possam identificar umas como culturas importantes e outras 

como subalternas e, portanto, sem interesse para os processos de escolarização. 

Mas, culturas que têm que dialogar e interagir na construção de uma nova cultura. 

Não podemos considerar os analfabetos como incultos nem propriamente 

iletrados e, muito menos, como carentes de sentidos e significados para suas ações, 

seus pensamentos e suas emoções. São analfabetos, isto é, apenas não dominam o 

código alfabético para escrever e ler fluentemente. Conhecem outras escritas, e 

mesmo a alfabética não lhes é totalmente estranha. A não ser determinados grupos 

sociais em comunidades totalmente isoladas de outra nação.  

           É necessário que a Escola se coloque na perspectiva da educação como 

processos e experiências de ressocialização das culturas e dos seres humanos, a 

fim de nos tornar inter/multiculturais críticos. Democráticos. Humanos. 

Na Declaração de Hamburgo sobre a Educação de Adultos, de 1997, na V 

CONFITEA o posicionamento é: 
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[...] a alfabetização, concebida como conhecimento básico, 
necessário a todos, num mundo em transformação, é um direito 
humano fundamental. [...] A alfabetização tem também o papel 
de promover a participação em atividades sociais, econômicas, 
políticas e culturais, além de ser um requisito básico para a 
educação continuada durante a vida.  

 

As Conferências Internacionais de Educação de Adultos – CONFINTEA – são 

encontros intergovernamentais que objetivam direcionar a política pública para a 

educação de adultos no mundo por meio de Declarações. Estas Conferências 

acontecem com intervalos de aproximadamente 10 anos e são sediadas em 

diferentes países, sendo a UNESCO a principal agência promotora. No ano de 1997, 

em Hamburgo (Alemanha), realizou-se a V CONFINTEA cujo tema central foi 

“Aprendizagem de adultos: a chave para o século XXI”. Nesta Conferência, a 

Educação de Adultos passa a ser vista como um direito para toda a vida.  

Da V CONFITEA, nasceram os Fóruns Estaduais de Educação de Jovens e 

Adultos. Estes fóruns possibilitaram a produção de importantes subsídios de reflexão 

e prática da EJA, além do acúmulo de experiência em mobilizações para pressionar 

os governos pela oferta de educação de adultos de qualidade (PAIVA, 2006). 

Por Educação de Adultos, a Conferência entendia o conjunto de processos de 

aprendizagem, formal ou não, no qual as pessoas adultas desenvolvem suas 

capacidades, enriquecem seus conhecimentos e melhoram suas competências 

profissionais a fim de atender às suas necessidades e às necessidades da 

sociedade como um todo. Assim, considera-se que a Educação de Adultos 

compreende a educação formal e a educação permanente, adquirida ao longo da 

vida, bem como a educação não formal, realizada nas relações sociais das quais os 

jovens e adultos vivenciam saberes e fazeres no seu dia a dia (PAIVA, 2006). 

Após a V CONFINTEA, consolidaram-se duas importantes vertentes para a 

Educação de Jovens e Adultos, a vertente da escolarização e a da educação 

continuada, “como exigência de aprender por toda a vida” (PAIVA, 2006, p. 522).  

Esta Conferência retoma as discussões realizadas em 1990, com a realização 

da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizado em Jonthien, na 

Tailândia, que afirma em seu artigo terceiro que “Para que a educação básica se 

torne equitativa, é mister oferecer a todas as crianças, jovens e adultos, a 

oportunidade de alcançar e manter um padrão mínimo de qualidade da 

aprendizagem” (UNESCO, 2000). Passa-se assim a compreender a alfabetização de 
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jovens e adultos como uma primeira etapa da Educação Básica, defendendo a ideia 

de que a alfabetização não pode ser separada do letramento. 

Sobre a V Conferência Internacional de Educação de Adultos, Souza (2000, 

p. 9) destaca a reafirmação de que o desenvolvimento centrado no ser humano e a 

existência de uma sociedade participativa, baseada no respeito integral aos direitos 

humanos, levarão a um desenvolvimento justo e sustentável. A educação de adultos 

dentro desse contexto torna-se a chave para o século XXI, pode modelar a 

identidade do cidadão dando um significado à sua vida e é condição para uma plena 

participação na sociedade (SOUZA, 2000). 

 Nessa perspectiva, o objetivo da educação de jovens e adultos, visto como 

um processo de longo prazo, visa desenvolver a autonomia e o senso de 

responsabilidade das pessoas, promover a coexistência, a tolerância e a 

participação criativa e crítica dos cidadãos em suas comunidades, permitindo que as 

pessoas controlem seus destinos e enfrentem os desafios que se encontram à frente 

(2000, p. 164). 

 Para Souza (2000), a Declaração de Hamburgo define, de modo detalhado, 

os novos compromissos em favor da educação de adultos. A agenda se concentra 

nas preocupações comuns com que a humanidade se defronta, e no papel crucial 

que a educação de adultos cabe desempenhar. (2000, p. 171). 

 O vasto e complexo campo da educação dos adultos foi objeto de estudo de 

dez temas desenvolvidos na Declaração. Comentaremos um pouco sobre o tema III, 

pois esse estudo nos pareceu pertinente de acordo com a temática da dissertação 

em tela: a garantia do direito universal à alfabetização e à educação básica.  

 De acordo com o texto da Declaração, ainda hoje, em todas as partes do 

mundo, até em países mais prósperos, mais de um bilhão de pessoas não 

adquiriram uma instrução elementar. Mesmo sendo a alfabetização quem permite ao 

indivíduo assumir sua função na sociedade a que pertence, um processo de 

autotransformação cultural e social das coletividades (2000, p.181). 

 Os participantes dessa V Conferência se comprometeram em fazer com que a 

alfabetização respondesse ao desejo de promoção social, cultural e econômica dos 

aprendentes. Fazendo ressaltar sua importância para os direitos humanos, a fim de 

uma cidadania participativa e da justiça social. Melhorar a qualidade dos programas 

de alfabetização, tecendo laços com os saberes e as culturas tradicionais e 

minoritárias, dessa forma, enriquecer o contexto da alfabetização (SOUZA, 2000).  



 

 

32 

  Dessa forma, segundo Souza (2000, p. 166), a alfabetização de adultos, 

concedida como o conhecimento básico, necessário a todos num mundo em 

transformação em sentido amplo, é vista como um direito humano fundamental. É 

uma habilidade primordial em si mesma e um dos pilares para o desenvolvimento de 

outras habilidades. Tem o papel de promover a participação efetiva em atividades 

sociais, culturais, políticas e sociais, além de ser imprescindível para a educação 

continuada por toda a vida.  

 A nosso ver os enunciados da CONFITEA V indicam que há, subjacente as 

suas proposições para EJA, uma concepção de alfabetização na perspectiva do 

letramento tal como propôs Paulo Freire. 

 Apresentamos no quadro abaixo uma síntese sobre currículo, alfabetização e 

letramento a partir das reflexões desenvolvidas nessa seção. 

 

Quadro 1 – Síntese dos temas sobre Currículo Alfabetização e Letramento 

 CURRÍCULO   ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO 

Paulo Freire Interação de todas as 
práticas sociais e culturais. 

Tem o papel de libertação do 
homem. 

Alvaro Viera Pinto Deve ser criado com o 
Educando no convívio direto 
com o educador. 

Expresso na relação direta e 
contínua com a realidade na 
qual vive.  
 

João Francisco de Souza Intercultural Todas as práticas sociais e 
culturais de leitura e de 
escrita. 

CONFITEA V Social e Cultural Transformação social 

  

 Como se pode observar no quadro acima, há uma articulação nas 

proposições dos autores e do que está proposto na V CONFITEA, todos em 

consonância com o discurso de Paulo Freire. Com efeito, em Freire, está a gênese 

da discussão do letramento, tal como defende Soares. O letramento, segundo o 

autor, deve ter o papel de libertação do homem, e alerta para a sua natureza 

política, com o principal objetivo de mudança social. Portanto, o acesso ao mundo 

da escrita é responsabilidade da escola e do processo que nela se dá a 

escolarização. O letramento é o desenvolvimento para além das habilidades 

necessárias ao uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. A 

reflexão política e a conscientização se dão além da aquisição dos códigos 

alfabéticos e da organização das letras (SOARES, 2003). 
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1.2  Letramento e Educação de Jovens e Adultos  –  Revisão da literatura 

 

Nessa seção, nos propomos a uma breve revisão de estudos e pesquisas 

sobre a temática do currículo e do letramento na EJA. Inicialmente, apresentamos 

uma síntese em quadros com os títulos dos trabalhos e, em seguida, uma síntese 

orientada por temas. 

Nesta perspectiva, a intenção é apresentar as compreensões acerca da 

relação entre Currículo e Língua Portuguesa que foram analisadas e produzidas nos 

textos acadêmicos por pesquisadores brasileiros e divulgadas nos espaços referidos 

anteriormente, produzidas na década de 2000 a 2010. 

É importante considerar que o debate sobre o ensino de Língua Portuguesa 

na EJA vem sendo ampliado no Brasil através de estudos e pesquisas dentro e fora 

da academia. Se considerarmos que toda pesquisa é social, nos pareceu 

importante, na construção do nosso problema de pesquisa, o levantamento de 

trabalhos no campo do estudo pretendido. Embora seja um levantamento limitado a 

um período de 10 anos, procuramos arquivos representativos tal como o GT de EJA 

da Anped; o banco de teses e dissertações da CAPES; a Biblioteca Virtual de Teses 

e Dissertações; e o banco do Scielo e da Revista Brasileira de Educação - Anped. 

Esse levantamento é apresentado através de sínteses em quadros e por temáticas 

na seção que segue. 

 

QUADRO 2 - TRABALHOS DO BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES 

Titulação/Ano Título do trabalho Autor 

Mestrado/2000 Os discursos da alfabetização de adultos e 
as representações dos sujeitos analfabetos 

Rejane Klein 

Mestrado/2002 Leitura, literatura e a educação de jovens e 
adultos 

Eliete Maria de Sá 

Mestrado/2002 O currículo de educação de jovens e 
adultos: um estudo da rede municipal de 
ensino de Ponta Grossa 

Graça Ane Hauer Anfilo 

Mestrado/2003 A construção da competência discursiva na 
EJA: o papel da leitura de textos verbais 
em língua portuguesa 

Almeri Freitas de Souza 

Mestrado/2004 A língua portuguesa na educação de 
jovens e adultos: uma proposta de 
delimitação de conteúdos curriculares sob 
a ótica das competências 

Antônia Zelina Silva Negrão 

Mestrado/2004 Um currículo para educar o jovem e o 
adulto: reflexões sobre a prática 
pedagógica no programa Sorocaba e 
região 100 analfabetos 

Beatriz Elaine Picini Magagna 
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Mestrado/2009 A educação lingüística e a educação de 
jovens e adultos 

Ana Gabriela Périco 

Doutorado/2002 Letramento: as marcas da oralidade nas 
produções escritas de educandos jovens e 
adultos 

Marinaide Lima de Queiroz Freiras 

Doutorado/2003 “Quero escrever o que está escrito nas 
ruas”: representações culturais da escrita 
de jovens e adultos surdos 

Liliane Ferrari Giordani 

Doutorado/2006 Letramento em jovens e adultos com 
deficiência mental 

Elsa Midori Shimazaki 

Doutorado/2007 Entre Discursos: sentidos, práticas e 
identidades leitoras de alfabetizadores de 
jovens e adultos 

Cláudia Lemos Vóvio 

Doutorado/2008 Alfabetização e consciência metatextual: 
uma análise do conceito de letramento 

Alberto Santos Arruda 

Doutorado/2008 Desencontros entre teorias e propostas de 
alfabetização de adultos na perspectiva da 
pessoa analfabeta 

Celio Alves Spindola 

Doutorado/2008 Desencontros entre teorias e propostas de 
alfabetização de adultos na perspectiva da 
pessoa analfabeta 

Celio Alves Spindola 

Doutorado/2009 Letramento e apropriação do gênero textual 
carta de reclamação no contexto da 
educação de jovens e adultos 

Barbara Olimpia Ramos de Melo 

Doutorado/2009 Letramento escolar e não escolar na 
educação de adultos: um estudo de caso 
de orientação etnográfica 

Glaucia Maria dos Santos Jorge 

Doutorado/2009 A alfabetização e o letramento de jovens e 
adultos sob a ótica da sociolingüística 
educacional 

Maria Alice Fernandes de Sousa 

Doutorado/2009 Memórias de leituras literárias de jovens e 
adultos Alagoinhenses 

Maria de Fátima Berenice da Cruz 

 

 

QUADRO 3 - TRABALHOS NO GT DA ANPED 2001 a 2010 

Titulação/Ano Título do trabalho Autor 

AE-2001 Impactos da escolarização: Programas de 
educação de jovens e adultos e práticas 
de alfabetismo 

Vera Maria Mazagão Ribeiro 

UFRGS-2001 Cultura, currículo e histórias de adultos Jorge Gerardo Nóblega 

UFPE-2004 
 

Interculturalidade objeto de saber no 
campo curricular da educação de jovens 
e adultos 

Rosângela Tenório de Carvalho 

UFF-2004 Cartas de jovens e adultos em processos 
de aprendizagem da língua escrita: 
autoria e letramento 

Marta Lima de Souza 

UFPE-2005 Leitura e escrita na alfabetização de 
jovens e adultos: uma questão de auto-
imagem e identidade 

Maria Lúcia de F. Barbosa 

UFF-2005 Letramento e hibridismo: a relação oral e 
escrita de jovens e adultos 

Marta Lima de Souza 

PUC/MG-2005 O currículo na educação de jovens e 
adultos 

Eugênio Benedito Gonçalves 

UFAL-2005 O gênero redação no processo de 
letramento na escolarização de jovens e 
adultos 

Marinaide Lima de Queiroz 

UFAL-2005 Letramento(s) de alfabetizadores de 
pessoas jovens e adultas 

Regina Maria de Oliveira 
Brasileiro 
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UFJF-2006 Ensino de língua portuguesa na EJA: os 
gêneros argumentativos 

Mariângela Tostes Innocêncio 

UTP-2007 Letramento de jovens e adultos com 
ênfase nas questões sócio-ambientais 

M. A. Cavazotti,  
M. C. Silva Borges. 
V. F. Neves 

UNESP-2010 A produção de Textos na educação de 
jovens e adultos: questões sobre gênero 
e linguagem 

Andréia da Silva Pereira 
 

 
QUADRO 4 - SCIELO (SCIENTIFIC ELETRONIC LIBRARY ONLINE) 

Titulação/Ano Título do trabalho Autor 

Artigo/2005 As reflexões curriculares de Paulo Freire Afonso Celso Scocuglia 

Artigo/2007 Reflexões acerca da organização curricular e 
das práticas pedagógicas na EJA 

Inês Barbosa de Oliveira 

Artigo/2010 O currículo e multiculturalismo: reflexões 
para a formação de educadores 

Ruth Pavan 

 

QUADRO 5 - BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E DISSERTAÇÕES 

Titulação/Ano Título do trabalho Autor 

Doutorado/2007 Itinerários formativos e curriculares na 
formação de jovens e adultos 

José Luiz Fazzi 

Dissertação/2008 Currículo na educação de jovens e 
adultos: uma experiência em construção 

Rita Aparecida Rocha 

Doutorado/2008 Currículos emancipatórios para a 
educação de jovens e adultos na 
perspectiva das políticas públicas: 
resistências e esperanças 

Lourdes de Fátima Paschoaletto 
Possani 

Doutorado/2010 Um estudo sobre as especificidades 
dos/as educando/as nas propostas 
pedagógicas de educação de jovens e 
adultos – EJA: tudo junto e misturado 

Jerry Adriani da Silva 

 

 

Como já indicado nesta seção, fizemos uma síntese a partir de temáticas 

aproximadas por conceitos e temas que emergiram dos resumos dos trabalhos que 

apresentamos a seguir. Por fim, organizamos quadros com sínteses da 

conceituação apresentada.  

  

 

1.1.1 Leitura e Letramento na EJA - Literatura e Educação de Jovens e Adultos 

 

Sobre essa temática, dois trabalhos foram identificados. Um deles é a 

dissertação Leitura, literatura e a educação de jovens e adultos, de Eliete Maria de 

Sá, em 2002. Essa pesquisa traz a discussão do trabalho com texto literário em sala 

de aula, trazendo para o ambiente escolar novas metodologias que consigam 

explorar as potencialidades do texto literário, fazendo do trabalho de leitura algo 
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mais interativo e menos tedioso para o educando. O objetivo deste trabalho é 

focalizar um aspecto muito importante no desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem do aluno, a escola dedicada à formação da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA): a sua formação como leitor proficiente, principalmente de textos 

literários. Para tanto, foi objeto de análise: a Proposta Curricular Nacional destinada 

à Educação de Jovens e Adultos, em que se procurou averiguar os pressupostos 

teóricos do ensino de leitura e literatura para esta modalidade de ensino. 

Maria de Fátima Berenice da Cruz, em 2009, no trabalho Memórias de leituras 

literárias de jovens e adultos Alagoinhences, utiliza o texto literário na Educação de 

Jovens e Adultos e questiona o modo de apropriação da leitura literária por esse 

público da escola noturna, visando a criação de propostas didático-metodológicas 

para formação do sujeito leitor em língua portuguesa. Para isso, o texto defende a 

inserção da leitura literária nas classes de Educação de Jovens e Adultos, 

salientando que essa pode ser uma alternativa viável para o ensino e aprendizagem 

do texto literário escolarizado. Partindo deste princípio, a discussão se volta para a 

viabilidade da leitura literária na escola brasileira, como instrumento básico que 

lastreia o processo de humanização do homem a partir do diálogo que a escola 

possa estabelecer com os saberes construídos por esses aprendizes nos seus 

contextos de vida e formação. 

 

 

1.2.2  Letramento e Subjetividade na EJA 

 

Em 2000, com o texto dissertativo Os discursos da alfabetização de adultos e 

as representações do sujeito analfabeto, Rejane Klein sinaliza a constituição do 

sujeito analfabeto nos discursos da alfabetização de adultos, na região oeste do 

Paraná, ao longo da história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, com 

ênfase nos momentos mais fortes das campanhas a favor da eliminação do 

analfabetismo no país. Através da análise de algumas fontes, a autora procura 

detectar os modos de objetivação e subjetivação do analfabeto e as implicações 

pedagógicas deste discurso, recorrendo à metodologia da análise do discurso de 

Michel Foucault. Constata-se, a partir desta pesquisa, a criação de inúmeras 

imagens sobre o sujeito, caracterizando-o, por exemplo, como incapaz, inculto, 

alienado, necessitado. 
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O trabalho de Marta Lima de Souza, em 2004, Cartas de jovens e adultos em 

processo de aprendizagem da linguagem escrita: autoria e letramento, constatou 

que jovens e adultos usam a escrita de cartas como resposta “às necessidades de 

natureza emotiva relacionada à expressão da subjetividade [...], visando confirmar 

os laços afetivos com familiares e amigos”. Segundo a autora, tais estudos 

apontaram que aprender a ler e a escrever cartas constituem-se em uma 

necessidade para jovens e adultos em processo de aprendizagem da linguagem 

escrita, vinculada ao contexto sociocultural em que vivem, às relações cotidianas e 

afetivas das quais fazem partem, demandando estudos que pesquisassem que 

marcas de autoria, de subjetividade poderiam ser encontradas nessas cartas. 

Considerando que as cartas fazem parte do cotidiano, do universo sociocultural de 

jovens e adultos, essa pesquisa compreende como se caracteriza a autoria de 

jovens e adultos, em processo de aprendizagem da linguagem escrita, na produção 

de cartas, na perspectiva da relação dialógica e polifônica; visa oferecer uma 

contribuição para fortalecer a identidade de sujeito-autor, para desconstruir a 

imagem social negativa desses sujeitos perante a parcela letrada hegemônica da 

sociedade.  

 

 

1.2.3  Letramento e Sociolinguística na EJA 

 

Em 2009, o trabalho A alfabetização e o letramento de jovens e adultos sob a 

ótica da sociolinguística educacional, de Maria Alice Fernandes de Souza, permite 

afirmar que a leitura dos educandos é afetada pela sua oralidade, pois tão logo 

acabam de decodificar as palavras, eles as “traduzem” para sua variedade de fala, 

por meio de uma típica estratégia de mudança de código. Segundo a autora, pode-

se observar que essa mudança de código linguístico não prejudica a compreensão 

do sentido da palavra, pelo contrário, parece favorecê-la. Em relação à organização 

do trabalho pedagógico e ao ensino da língua materna, a autora conclui que os 

estudos de base sociolinguística contribuíram significativamente. Quanto à interface 

entre os saberes da oralidade e o ensino da leitura e da escrita, diz a autora que, 

quando a professora aprende a fazer a distinção entre os problemas na 

aprendizagem da leitura e escrita que decorrem da interferência das regras 

fonológicas variáveis e a falta de familiaridade das convenções ortográficas, pode 
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elaborar intervenções didáticas favoráveis a tal ensino. Quanto à competência com 

que os jovens, adultos e idosos se desenvolvem nas práticas de letramento, conclui 

que as aprendizagens conquistadas pelos educandos lhes atribuíram habilidade 

para se saírem bem nas práticas que solicitavam conhecimentos compatíveis com a 

escolarização de alfabetização na Educação de Jovens e Adultos. 

O trabalho Letramento e hibridismo: a relação oral e escrita na aprendizagem 

da linguagem escrita de jovens e adultos, em 2005, de Marta Lima de Souza, 

apresenta os principais resultados da pesquisa que investigou aspectos da 

aprendizagem da linguagem escrita de jovens e adultos, a partir da análise de cartas 

produzidas no contexto escolar. Segundo a autora, jovens e adultos são 

trabalhadores, produtores de cultura e de conhecimentos advindos da cultura oral, 

chefes de família que criam seus filhos e investem em sua educação, participam do 

progresso e do desenvolvimento econômico e político do país. Ainda assim, são 

destituídos de valor social, principalmente devido ao fato de não serem considerados 

usuários plenos da linguagem escrita ou, melhor dizendo, de não serem usuários da 

variedade linguística de prestígio (padrão), privilegiada principalmente pela escola e 

socialmente reconhecida, formulada na linguagem escrita. Essa pesquisa baseia-se 

nos estudos de Marcuschi (2001), Galvão (2001), Ribeiro (1999) e Almeida (2003), 

os quais sinalizam que a leitura e a escrita de cartas fazem parte do cotidiano de 

jovens e adultos, ainda que não saibam ler e escrever. A autora conclui que as 

cartas fazem parte do cotidiano, do universo sociocultural de jovens e adultos. 

 

 

1.2.4  Letramento e Competência Discursiva na EJA 

 

O trabalho de Vera Maria Mazagão Ribeiro, de 2001, Impactos da 

escolarização: programas de educação de jovens e adultos e práticas de 

alfabetismo, relata resultados de uma pesquisa empírica que teve como objetivo 

avaliar em que medida jovens e adultos, que frequentam programas de 

alfabetização e ensino fundamental, aprendem novas habilidades relacionadas à 

leitura e à escrita e as utilizam em sua vida cotidiana. Segundo a autora, uma das 

necessidades fundamentais é a de identificar características dos programas 

educativos e do contexto de vivência dos jovens e adultos que favorecem a 

incorporação de práticas de leitura e escrita. Ao mesmo tempo, avalia tais impactos, 
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e percebe a necessidade de desenvolver uma metodologia de avaliação que 

possibilite, além de medir capacidades de processar informação escrita, verificar 

mudanças de atitude em relação ao uso da linguagem escrita nos âmbitos da 

inserção social e do trabalho. 

Almeri Freitas de Souza, em 2003, em sua dissertação, trouxe a temática da 

competência discursiva, com o título A construção da competência discursiva na 

EJA: o papel da leitura de textos verbais em língua portuguesa, que objetivou 

conhecer qual o papel da leitura de textos verbais em língua portuguesa na 

construção da competência discursiva dos jovens e adultos, acreditando que seus 

resultados podem fornecer elementos para a (re)fundamentação da prática da leitura 

de textos verbais junto aos jovens e adultos sem perder de vista os propósitos de 

uma educação verdadeiramente popular. De acordo com os resultados desse 

estudo, a leitura deve ser vista como construção de sentidos, como prática social 

que ultrapassa os muros da escola, como elemento formador indispensável da 

competência discursiva dos jovens e adultos, como atividade âncora a ser 

desenvolvida por todas as disciplinas do currículo de EJA. 

Em 2005, Maria Lúcia Ferreira de Figueirêdo, com o trabalho Leitura e escrita 

na alfabetização de jovens e adultos: uma questão de auto-imagem e identidade, 

analisa a autoimagem de alfabetizandos jovens e adultos com base no discurso 

desses aprendizes. O trabalho examina a forma como os educandos jovens e 

adultos relacionam a imagem que eles têm de si à sua condição de aprendizes da 

escrita. Em entrevistas com os sujeitos estudados, focaliza as avaliações que eles 

fazem acerca das suas experiências como educandos do Curso de Alfabetização de 

Jovens e Adultos, bem como acerca das suas experiências anteriores como 

indivíduos não alfabetizados; observa em que medida os pesquisados relacionam o 

aprendizado da escrita a expectativas ligadas tanto à esfera da imagem que eles 

têm de si como da imagem que eles desejam para si. 

 

 

1.2.5  Letramento e Gêneros Textuais na EJA 

 

O trabalho Ensino de língua portuguesa na EJA: os gêneros argumentativos, 

concluído em 2006, de Mariângela Tostes Innocêncio, objetiva investigar de que 
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modo os gêneros que envolvem a argumentação podem contribuir para o processo 

de ensino-aprendizagem dos educandos da educação de jovens e adultos. É 

importante ressaltar que a escolha dos gêneros argumentativos não se fez de 

maneira aleatória. Tal opção foi feita por se acreditar que tais gêneros, que fazem 

funcionar grande parte das relações sociais, apresentam-se como relevantes na 

EJA, já que se podem constituir como instrumentos que possibilitem a ampliação da 

cidadania dos sujeitos dessa modalidade de ensino. 

Em 2009, Barbara Olimpia Ramos de Melo defendeu a dissertação 

Letramento e apropriação do gênero textual carta de reclamação no contexto da 

educação de jovens e adultos, que mostra como se constroem as práticas de 

ensino-aprendizagem dos gêneros textuais no contexto escolar, discussão que tem 

sido objeto de vários questionamentos. Este estudo investiga a apropriação do 

gênero textual carta de reclamação por educandos dos 3º e 4º blocos da Educação 

de Jovens e Adultos. Seu objetivo era verificar quais elementos do gênero textual 

em estudo os educandos aprendem, ao desenvolver atividades estruturadas para 

este fim. Foi objetivo, também, investigar a influência que os eventos de letramento 

exercem sobre a apropriação da escrita. Conclui que a relação entre os eventos de 

letramento que os sujeitos participam e a apropriação da escrita está associada à 

significativa participação dos sujeitos em eventos de letramento, nas suas variadas 

rotinas comunicativas, pois mais fluência eles demonstraram na construção do 

gênero textual em estudo.   

O trabalho Gênero redação no processo de letramento de jovens e adultos, 

de Marinaide Lima de Queiroz, em 2005, analisa as marcas da oralidade nas 

produções textuais dos educandos jovens e adultos em processo de letramento. 

Demonstra que os fatores de coerência e coesão são marcas de oralidade em 

produções escritas de educandos jovens e adultos em processo de letramento, 

fundamentada na teoria linguística que defende a existência de um continuum entre 

as modalidades oral e escrita, sem com isso negar as especificidades de cada uma. 

A autora baseou-se na teoria defendida pelos pesquisadores Marcuschi (1991, 

2001), Abaurre (1991, 1992), Koch (1992a, 1992b, 1998) e Fávero (1999 - 2000). Os 

seus estudos mostram que as modalidades oral e escrita são de naturezas 

diferentes, enfocando, entre outros aspectos, a questão da temporalidade e da 

espacialidade da fala e da escrita respectivamente. Outro ponto importante 
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destacado pelos estudiosos é a relação entre a oralidade e a escrita na perspectiva 

do continuum dos gêneros textuais. 

O trabalho A produção de textos na educação de jovens e adultos: questões 

sobre gênero e linguagem, em 2010, de Andréia da Silva Pereira, apresenta o 

estudo do ensino da língua materna a partir das questões de gênero, com base na 

teoria discursiva, de Mikhail Bakhtin, que discute as questões sobre ideologia, 

linguagem e discurso. As análises e discussões deste texto têm como objetivo 

abordar a questão da EJA (Educação de Jovens e Adultos) nas perspectivas de 

gênero e linguagem, com base na tese de que é reconhecendo o discurso de 

educandos de EJA como textos – sejam orais ou escritos (BAKHTIN, 1992) - que as 

possibilidades de aprendizagem são ampliadas. Cada novo discurso, entendido 

como possibilidade de mudança, possibilita a perspectiva de uma nova visão sobre o 

ensino da língua materna. 

 

 

1.2.6  Letramento e a Questão Socioambiental na EJA 

 

Em 2007, Cavazotti, Silva e Neves apresentaram o trabalho Letramento de 

jovens e adultos com ênfase nas questões socioambientais, com os resultados da 

investigação sobre a aprendizagem da leitura e da escrita de jovens e adultos na 

concepção de letramento, com ênfase nas questões socioambientais. Trata-se da 

produção de conhecimento gerado na investigação e intervenção realizadas junto a 

uma turma de alfabetização de jovens e adultos da comunidade do Jardim Três 

Pinheiros, em Curitiba. São objetivos da pesquisa: a) efetivar uma prática 

pedagógica democrática de letramento, articulando o conhecimento da população 

com o conhecimento científico; b) identificar questões socioambientais relativas à 

compreensão social do meio, com base na percepção ambiental; c) subsidiar a 

prática de letramento com encaminhamentos pedagógicos valendo-se de elementos 

coletados. A pesquisa não se limitou apenas à ação, pois objetivou aumentar o 

conhecimento ou o “nível de consciência” dos sujeitos participantes: pesquisadores 

e pesquisados. Assim, a exigência científica da investigação se alicerçou no cuidado 

em efetivar intensa participação embasada no conhecimento científico, na 

concepção de letramento e de percepção ambiental. 
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De acordo com o que apresentado dos referidos trabalhos, trazemos no 

quadro abaixo uma síntese das conceituações apresentadas. 

 

Quadro 6 – Síntese das conceituações apresentadas dos temas – leitura e letramento 

na EJA 

ALFABETIZAÇÃO / LEITURA / 
LETRAMENTO 

RESSIGNIFICAÇÃO DOS SUJEITOS 
 

Leitura interativa / texto literário escolarizado Leitor proficiente / sujeito leitor 

Leitura interativa / texto literário escolarizado Leitor proficiente / sujeito leitor 

Discursos para alfabetização Sujeito analfabeto 

Ler e escrever cartão Identidade do sujeito autor 

Saberes da oralidade / ensino de leitura e 
escrita. 

Competências para as práticas da 
escolarização da EJA.  

Leitura e produção de cartas no contexto 
escolar 

Privilégio do universo cultural de jovens e 
adultos 

Aprendizagem de habilidades relacionadas 
à leitura e a escrita 

Usuários na vida cotidiana 

Leitura de textos verbais como construção 
de sentidos 

Competência discursiva 

Leitura e análise dos discursos através da 
autoimagem. 

Sujeitos autônomos 

Leitura de gêneros argumentativos Sujeitos cidadãos 

Gênero textual carta / Influência de eventos 
de letramento 

Sujeitos participativos 

Oralidade e letramento Sujeitos competentes 

Ideologia linguagem e discurso Sujeitos de novas aprendizagens 

Letramento e questões ambientais Sujeito consciente 

 
 

 

1.3 Estudos Curriculares na EJA 

   

1.3.1 Currículo e Prática Pedagógica na EJA 

 

A temática Currículo, na Educação de Jovens e Adultos, é abordada no 

trabalho Reflexões acerca da organização curricular e das práticas pedagógicas na 

EJA, de Inês Barbosa de Oliveira (UERJ), em 2007. Esse artigo traz reflexões 

acerca da organização curricular destinada à educação de jovens e adultos no 

Brasil. Nele, são discutidos alguns problemas nas práticas curriculares. A partir daí, 

é feita uma reflexão a fim de observar de como os processos de tessitura dos 

conhecimentos são desenvolvidos, por fim, discutem-se algumas concepções de 

currículo e seus fundamentos. 
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Em 2002, Graça Ane Hauer Anfilo apresenta a dissertação O Currículo de 

Educação de Jovens e Adultos: Um Estudo da Rede Municipal de Ensino de Ponta 

Grossa, que visa analisar as peculiaridades curriculares da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), na Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa. Tal investigação visa 

a elaboração de uma proposta curricular própria de EJA para esta rede de ensino. 

Esta proposta deverá ser elaborada a partir das necessidades e interesses dos 

educandos, nas experiências curriculares anteriores e nas características da 

proposta curricular atual. 

O trabalho As reflexões curriculares de Paulo Freire, de Afonso Celso 

Scocuglia (UFPB), em 2005, pretende apreender as relações entre o conhecimento, 

a aprendizagem e o currículo no interior do pensamento político-pedagógico de 

Paulo Freire, apontando as questões norteadoras do seu discurso, das reflexões 

curriculares, da educação problematizadora, da passagem da ingenuidade à 

criticidade (que marca a conscientização), da formação do educador, dos direitos 

das camadas populares ao conhecimento, da gestão e da autonomia escolar. 

A dissertação com o tema Currículo na educação de jovens e adultos: uma 

experiência em construção, de Rita Aparecida Rocha (UFMG), de 2008, propõe-se a 

compreender como a escola em estudo elabora o currículo para o público jovem e 

adulto e aponta como essa experiência consegue avançar e criar tempos e espaços 

diferenciados, considerando as especificidades dos educandos jovens e adultos no 

interior de uma política curricular ainda marcada pela cultura disciplinar e ainda pela 

incipiente sistematização de propostas efetivas para o trabalho com esse público. 

A tese de doutorado com o tema Currículos emancipatórios para a educação 

de jovens e adultos na perspectiva das políticas públicas: resistências e esperanças, 

de Lourdes de Fátima Pachoaletto Possani (PUC), de 2008, é um estudo que tem 

como ponto de partida a experiência da reorganização curricular da EJA, ocorrida na 

cidade de São Paulo, de 2001 a 2004, a partir da narrativa dos gestores 

educacionais envolvidos na formulação e execução de políticas públicas para a 

cidade de São Paulo. O movimento de reorientação curricular teve como premissa a 

crença de que a Educação de Jovens e Adultos, na pedagogia freireana, tem 

importante papel na transformação social, principalmente considerando a construção 

de currículos como emancipação das pessoas. 

Em 2004, o trabalho Interculturalidade objeto de saber no campo curricular da 

educação de jovens e adultos, de Rosângela Tenório de Carvalho, apresenta uma 
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síntese de uma investigação na qual foram analisados discursos sociopolíticos, 

epistemológicos e pedagógicos, produzidos e postos em circulação por diferentes 

forças sociais no período 1990/2000, cujos enunciados vêm estatuindo a 

interculturalidade como um objeto de saber-poder-ser no campo específico do 

currículo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil.  A autora baseou-se nos 

pressupostos da análise arqueológica de Michel Foucault, bem como em 

ferramentas teóricas da versão pós-colonialista do currículo. Analisou a identificação 

das regras que governam esses discursos, bem como os arranjos discursivos de 

saber-poder, na ordem interna desses discursos, na produção do sujeito da 

interculturalidade. Identifica as condições históricas de possibilidade desses 

discursos no currículo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil; argumenta 

em defesa da ideia de que o discurso pela interculturalidade é um acontecimento 

produzido no âmbito de forças sociais em sua vontade de verdade em produzir 

formas de ser e estar no mundo social e cultural, assim como indicar até que ponto 

eles estão embutidos, ainda, de narrativas que contraditoriamente constroem o outro 

colonial como objeto de conhecimento e como sujeito subalterno. 

O trabalho O currículo na educação de jovens e adultos, de Eugênio Benedito 

Gonçalves, concluído em 2005, objetiva entender como o currículo escolar é 

proposto para trabalhar com sujeitos jovens e adultos e a relação destes com o 

currículo instituído e legitimado nas escolas. O autor questiona como construir um 

currículo que contemple as demandas e as potencialidades do público por ela 

atendido, considerando as transformações em curso hoje no mundo. 

O trabalho de Jorge Gerardo Nóblega, em 2001, Cultura, currículo e histórias 

de adultos/as, desenvolve um estudo na área da Educação de Adultos numa 

abordagem pós-moderna, contando com elementos dos Estudos Culturais. Nóblega 

investiga a conexão entre subjetividade e produção textual; procura analisar 

representações discursivas dos alfabetizandos adultos/as; considera que os Estudos 

Culturais enfatizam o estudo da linguagem/discurso e poder, particularmente em 

termos de como a linguagem é usada para moldar identidades e assegurar formas 

específicas de autoridades. A linguagem é estudada como processo que envolve a 

produção, organização e circulação de discursos e poderes instituintes. Conforme o 

autor, é importante uma abordagem que veja como central o papel da linguagem e 

do discurso nas novas configurações sociais. 
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A tese, Itinerários formativos e curriculares na educação de jovens e adultos, 

de José Luiz Fazzi (UFMG), defendida em 2007, apresenta a análise sobre como 

vem se constituindo o campo da educação de jovens e adultos a partir da 

construção de seus projetos políticos pedagógicos e das práticas educativas. Reflete 

também como se dão as relações de poder e de saber nas práticas educativas da 

educação de jovens e adultos, e que papéis desempenham nessas relações os 

currículos que são estabelecidos nas escolas de EJA. Segundo o autor, a Educação 

popular quer ensinar, mas seu objetivo é educar. A EJA quer educar, mas como 

escola, objetiva ensinar. Conclui que currículos e metodologias são construídos na 

Educação Popular de forma mais livre e aberta; na EJA, é uma construção 

negociada com professores, educandos, jovens e adultos e, principalmente, com o 

sistema oficial de ensino, que busca enquadrar a Educação nos trilhos do ensino ou 

das diretrizes curriculares. 

 

 

1.3.2 Currículo, Leitura e Identidade na EJA 

 

O tema currículo leitura e identidade foi trazido, em 2007, por Cláudia Lemos 

Vóvio que defendeu a tese Entre discursos: sentidos, práticas e identidades leitoras 

de alfabetizadores de jovens e adultos. A presente pesquisa pretendeu investigar os 

sentidos, as identidades leitoras, os acervos e as práticas de leitura nos quais estão 

envolvidos alfabetizadores que atuam em programas voltados à promoção da 

alfabetização da população jovem e adulta, por meio de estudo de caso no 

município de Itaquaquecetuba, São Paulo. Do ponto de vista prático, a pesquisa 

busca produzir um conjunto de indicações voltadas ao delineamento de programas e 

estratégias de formação de educadores populares, além de contribuir para o 

estabelecimento de um quadro descritivo e analítico sobre as bases que 

fundamentam a ação destes educadores, área pouco explorada na pesquisa em 

educação linguística. 

Com o tema Um estudo sobre as especificidades dos/as educandos/as nas 

propostas pedagógicas de educação de jovens e adultos-EJA: tudo junto e 

misturado, Jerry Adriani da Silva (UFMG), em 2010, analisa se os educandos/as são 

de fato reconhecidos/as nas propostas pedagógicas de estabelecimentos de EJA; 

indaga também se eles se reconhecem nessas propostas e como os outros 
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elementos constitutivos das suas identidades são tratados pelos estabelecimentos 

de ensino. Os dados empíricos coletados revelaram que, na maioria das vezes, o 

currículo da EJA silencia temáticas como o racismo, o sexismo e a homofobia, além 

de não atentar para as relações estabelecidas entre os jovens e os adultos pobres, 

trabalhadores e moradores da periferia. 

 

  

 1.3.3 Currículo e Letramento na EJA 

 

Glaucia Maria dos Santos Jorge, em 2009, desenvolveu o tema currículo e 

letramento com a tese Letramento escolar e não escolar na educação de adultos: 

um estudo de caso de orientação etnográfica. O objetivo desse trabalho é discutir as 

relações entre o processo de letramento escolar de educandos em escolarização 

tardia e as práticas de letramento escolar e social por eles vivenciadas. Entendeu-se 

que as propostas para o ensino de Português voltado para a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) precisam se sustentar numa concepção emancipatória de educação 

que encaminhe para a possibilidade de leitura de mundo. Os resultados obtidos 

indicam a necessidade de os docentes de Português da EJA conhecerem as 

práticas de letramento nas quais seus educandos se inserem em suas relações 

cotidianas, que as práticas de letramento escolar vivenciadas pelos educandos no 

PROEF – 2 influenciaram as de letramento social e interferiram de maneira positiva 

em suas vidas. Em terceiro, as funções exercidas pelos educandos pesquisados no 

mundo do trabalho têm relação direta com as suas possibilidades de ampliação da 

sua participação em práticas de letramento escolar. 

O trabalho de Regina Maria de Oliveira Brasileiro, Letramento(s) de 

alfabetizadores de pessoas jovens e adultas, em 2005, objetiva avaliar as diferentes 

“dimensões de letramento”  apresentadas pelos alfabetizadores do PAS (Programa 

Alfabetização Solidária), comparando com os resultados apresentados pelos ex-

educandos desses alfabetizadores. Essas dimensões foram investigadas através da 

identificação dos “conteúdos”, “competências” e “habilidades” apresentados pelos 

professores que atuaram como alfabetizadores do PAS e utilizados na prática de 

sala de aula e outras práticas sociais.  

 

Quadro 7 – Síntese dos temas sobre os Estudos Curriculares na EJA  
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              CURRÍCULO NA EJA CURRÍCULO E LETRAMENTO 
 

Concepções de currículo Novos desenhos curriculares 

Peculiaridades curriculares Proposta Pedagógicaelaborada a partir das 
experiências dos educandos  

Currículo freireano Criticidade e conscientização 

Currículo, tempos e espaços diferentes. Diferenciado e específico 

Currículo freireano Transformação social e emancipação das 
pessoas 

Currículo e interculturalidade Discurso e identidade 

Currículo e as transformações atuais Participação social na atualidade 

Currículo linguagem e identidade Linguagem, discurso e poder. 

Currículo e educação popular Relações de poder e saber  

Currículo e formação de professores Identidades leitoras e práticas de leituras 

Currículo e identidades de raça e 
sexualidade 

Silenciamento de temas polêmicos 

Currículo e práticas de letramento do 
cotidiano 

Concepção emancipatória 

Currículo, conteúdos e competências. Dimensões de letramento 

  

 

São significativos os estudos mencionados nesta seção. No entanto, 

entendemos que nossa temática ainda constitui um problema de pesquisa. Dos 

estudos identificados, consideramos aqueles que relacionam currículo, língua 

portuguesa e letramento mais próximos do nosso trabalho que tem como 

especificidade a relação: concepção de letramento no currículo de Língua 

Portuguesa e processos de ressocialização, nos estudos tratados como 

emancipatórios.   

Importa dizer que esses estudos nos ajudaram a conformar melhor as nossas 

questões de pesquisa: quais os efeitos da perspectiva de letramento da proposta 

curricular de Língua Portuguesa na proposta de escolarização de EJA? Que 

sentidos e significados são dados pelos professores ao letramento na proposta 

curricular na EJA? Como os educandos são interpelados pelo currículo de Língua 

Portuguesa? 
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2 CURRÍCULO, INTERCULTURALIDADE E PERSPECTIVA CRITICA DE 

LETRAMENTO 

 

2.1 Currículo e Interculturalidade 

 

A construção do problema de pesquisa apresentada nesta dissertação teve 

como suporte a nossa experiência docente, os estudos sobre currículo e EJA nos 

anos recentes e a teorização no campo da teoria crítica do currículo na perspectiva 

da interculturalidade (FREIRE, 2005; SOUZA, 2007; GIROUX, 1987; CARVALHO, 

2008). 

Dialogamos com Freire, mostrando suas preocupações a respeito do currículo 

compreendido como processo de interação de todas as práticas sociais e culturais e 

as reflexões que marcam os processos educativos em vários momentos de toda a 

sua obra. Para ele, o conhecimento de mundo precede o conhecimento da palavra, 

e o homem é um ser de relações e que por estar no mundo é capaz de projetar-se 

para conhecer-se como um ser produtor de cultura (FREIRE, 1992). 

A construção do currículo para Freire não deveria ser apenas uma 

transmissão dos supostos detentores exclusivos do conhecimento 

elaborado/escolar, mas um instrumento da ação dialógica onde todos os sujeitos da 

escola pudessem ter o direito de opinar, de discutir, de refletir e ajudar a construir 

coletivamente o currículo. Assim, o currículo não deve ser um conjunto de conteúdos 

e metodologias previamente elaboradas e “depositadas” nos educandos “vazios” de 

conhecimentos. Em Pedagogia do Oprimido, Freire (2005) faz uma crítica ao 

currículo tradicional ao destacar a “educação bancária” que inviabiliza a “educação 

problematizadora”; faz uma análise do processo de dominação, das relações senhor 

e servo, fazendo uma crítica à escola tradicional, preocupando-se com o 

desenvolvimento da educação de adultos. 

O principal foco de Freire é o conhecimento. Ao criticar a educação bancária, 

ressalta que esta concebe o conhecimento como sendo constituído de fatos ou 

informações a serem transferidos do professor para o Educando, como o ato de 

depósito bancário, onde o professor é ativo e o Educando passivo, ou seja, não 

existe diálogo, o conhecimento é algo que não depende das pessoas envolvidas, 

pois já está pronto. 
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Ao distanciar-se dessa concepção bancária, Freire (2005) defende que o 

conteúdo programático é a devolução para os educandos, de forma organizada, dos 

elementos ou “temas geradores” que foram lhes entregue de forma desestruturada, 

e deve vir sempre da realidade do mundo dos educandos. Para Freire, 

No processo de elaboração curricular se faz imprescindível a 
participação, a dialogicidade, a luta por significados, pois só assim “os 
oprimidos” começam a superar as contradições em que se acham e se 
fazem “seres para si” (2005, p. 100). 

 

A dialogicidade, para Freire, está ancorada no tripé educador-educando-

objeto do conhecimento. A indissociabilidade entre essas três "categorias 

gnosiológicas" é um princípio presente no método a partir da busca do conteúdo 

programático. O diálogo entre elas começa antes da situação pedagógica 

propriamente dita. A pesquisa do universo vocabular, das condições de vida dos 

educandos é um instrumento que aproxima educador-educando-objeto do 

conhecimento numa relação de justaposição, entendendo-se essa justaposição 

como atitude democrática, conscientizadora, libertadora, daí dialógica:  

 A busca do conteúdo programático começa com o diálogo, para a 
concepção como prática da liberdade, a sua dialogicidade começa, 
não quando o educador-educando se encontra com os educando-
educadores em uma situação pedagógica, mas antes, quando aquele 
se pergunta em torno do que vai dialogar com estes.  (FREIRE, 2005, 
p. 96). 

 

Concordamos com Freire na perspectiva de construção e reconstrução de um 

currículo pautado no paradigma da dialogicidade, visto que, na conjuntura social 

contemporânea, não há sentido concebermos currículo e sua construção no olhar 

unilateral. Assim, Freire (2005) busca desenvolver um currículo que seja a 

expressão da “educação problematizadora”. Vai buscar nos educandos as 

“temáticas significativas ou geradoras”, pois é através do diálogo que começa a ser 

constituído o “conteúdo programático” do currículo da educação de adultos 

(FREIRE, 2005). 

Outro aspecto importante para o autor refere-se à construção democrática do 

currículo; para ele, essa construção envolve todos os protagonistas do processo 

educativo, trazendo como marca inerente uma pedagogia dialógica e crítica-

reflexiva. Concordamos quando ele defende, em Pedagogia da Autonomia (1996, p. 

42), que o ensinar exige reflexão crítica sobre a prática; a prática docente crítica 

implica que o pensar certo envolve o movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o 
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pensar sobre o fazer. Por isso é que na formação dos professores o fundamental é 

pensar criticamente sobre sua prática, refletindo a de ontem, para que possamos 

mudar a de amanhã.  

Do ponto de vista da interculturalidade, Paulo Freire argumenta que os 

educadores devem descobrir o que historicamente pode ser feito no sentido de 

transformar o mundo mais redondo e mais humano. Afirma que a educação 

intercultural está intimamente implicada em uma epistemologia dialógica, isto é, com 

os processos de trocas e interações intersubjetivas entre os atores ou grupos 

sociais. (FREIRE, 2005). De forma mais objetiva trazemos a sua visão de 

multiculturalidade e o lugar da cultura nessa perspectiva: 

A multiculturalidade não se constitui na justaposição de culturas, muito 
menos no poder exacerbado de uma sobre as outras, mas na 
liberdade conquistada de mover-se cada cultura no respeito uma da 
outra, correndo o risco livremente de ser diferente, sem medo de ser 
diferente, de ser cada uma „para si‟, somente como se faz possível 
crescerem juntas e não na experiência da tensão permanente, 
provocada pelo todo-poderoso de uma sobre as demais, proibidas de 
ser (FREIRE, 1992, p. 76). 

 

Pensar a educação sob a perspectiva multicultural é pensar a respeito da 

diversidade e das identidades culturais de seus sujeitos, pois estamos em tempos da 

pós-modernidade onde o sujeito multifacetado anseia por caminhos diversos para 

atender suas demandas emergentes (SOUZA, 2007). 

Para Silva (2005), Freire não desenvolveu uma teorização específica sobre 

currículo. Porém, procurou respostas para algumas questões sobre “o que é 

ensinar?”, “o que significa conhecer?”. De acordo com Freire, a escola deve ensinar 

muito além de conteúdos, mas ensinar uma forma de ver o mundo, de preparar o 

Educando para a vida cotidiana. O ensino da escola não pode estar desvinculado 

das discussões curriculares da atualidade. Para Freire, o conhecimento deve ser 

visto não como um ato individual, mas intercomunicativo e intersubjetivo, só assim 

os homens se educam mutuamente, mediados pelo mundo, de forma dialógica, 

construindo o seu próprio conhecimento. 

Associado à concepção de Paulo Freire, Souza (2007) concebe o currículo 

como veículo de ação, instrumento de viabilização da Práxis Pedagógica. É ele que 

a concretiza por meio das relações e movimentos que se dão entre os sujeitos em 

suas diversas práticas (docente, discente, gestora), mediados pelos conteúdos 

pedagógicos, que podem ser efetivados no espaço escolar ou não, objetivando a 
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formação humana dos seres humanos numa busca coletiva permeada pelo prazer 

de conhecer e conviver. Para o autor, o currículo  

é uma atividade cultural e um instrumento para o desenvolvimento da 
cultura, capaz de contribuir com a democratização fundamental da 
sociedade, da própria cultura, e com o enriquecimento cultural de seus 
diferentes sujeitos especialmente dos sujeitos populares, na medida 
em que se constitui um lócus privilegiado para o confronto de 
diferentes culturas ou traços culturais e elaboração de sínteses mais 
amplas, consistentes e provocadoras de novas perspectivas 
existenciais (SOUZA, 2007, p. 223). 

 

O currículo, no contexto da prática pedagógica, tal como defende Souza: 

pode ser compreendido como um plano para concretização de um 
projeto pedagógico mediante a práxis pedagógica. Plano da 
organização, dinâmica, conteúdo, procedimentos e avaliação da 
práxis pedagógica. Então, é uma escolha e uma decisão do/sobre os 
retalhos da cultura (conteúdos pedagógicos) a serem trabalhados 
numa determinada instituição ou organismo social ou governamental. 
Entre eles, as escolas (SOUZA, 2007, p. 200). 

 

Nesse sentido, o currículo, para Souza (2007, p. 222), incorpora 

principalmente a compreensão, a interpretação e a explicação da realidade natural e 

cultural através dos confrontos de saberes vivenciados pelos educadores no 

processo educativo. Os conteúdos pedagógicos são compostos pelos conteúdos 

educacionais, instrumentais e operativos. Os conteúdos educacionais são 

constituídos pela compreensão, interpretação, explicação das contradições, 

ambiguidades, conflitividades do contexto histórico cultural. Os conteúdos 

instrumentais são compostos pela aprendizagem do uso oficial das linguagens 

verbais (escritas e orais), das matemáticas e das linguagens artísticas. Os 

conteúdos operativos são constituídos pelo desenvolvimento da capacidade de 

projetar intervenções sociais pela aprendizagem da elaboração de planos, 

programas e projetos para encaminhar a solução dos problemas estudados como 

conteúdos educativos. 

Souza vem corroborar com a premissa desse trabalho quando aponta para a 

construção de um currículo voltado para a criação reflexiva e ressignificativa do 

processo de formação dos sujeitos humanizados. Esse processo reafirma a 

pedagogia como fundamental para uma educação libertadora, e se insere na luta, no 

interior da construção do poder dos setores populares. 

Souza (2001) se afilia, ainda, a Freire quando coloca a multiculturalidade e a 

interculturalidade não como situações espontâneas, não como fatos sociais, não 
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como dados estatísticos, pelo menos; não se trata da condição predominante da 

pós-modernidade/mundo. Multiculturalidade e Interculturalidade são desejos, metas, 

utopias de alguns poucos grupos sociais, especialmente dos novos grupos sociais. É 

importante assim  

enfatizar a multiculturalidade como fenômeno que implica a 
convivência num mesmo espaço de diferentes culturas que não é algo 
natural e espontâneo. É uma criação histórica que implica decisão, 
vontade política, mobilização, organização de cada grupo cultural com 
vistas a fins comuns. Que demanda, portanto, uma certa prática 
educativa coerente com esses objetivos. Que demanda uma nova 
ética no respeito às diferenças (SOUZA, 2007, p. 157). 

 

Nesse sentido, a diversidade cultural pode possibilitar a construção de uma 

educação escolar que compreenda o diálogo entre as diversas culturas 

(interculturalidade), com a construção da multiculturalidade, podendo vir a ser 

característica fundamental de uma sociedade democrática. 

Faz sentido, diante do exposto acima, destacarmos o discurso de Giroux, 

norte-americano da teoria crítica da educação, ao indicar que a escola é uma arena 

de lutas, desde que também se pense em espaços educativos que não sejam 

apenas o escolar, nesse caso a Pedagogia adquire dimensão política e cultural. Na 

teorização crítica de Giroux, dois conceitos são citados: o de esfera pública e o de 

voz. A escola e o currículo, para ele, devem funcionar como esfera pública 

democrática. Já através da voz, contestam-se as relações de poder, em que essa 

voz um dia foi reprimida e hoje deseja ser escutada e considerada. 

A importância da esfera pública estava no fato de que a mesma 
fornecia um número significativo de espaços pedagógicos, onde a 
democracia, como movimento social, era incorporada, por grupos 
subordinados e de resistência, em uma luta continuada para produzir 
formas emancipatórias de conhecimento e de relações sociais. Com 
efeito, a esfera pública não somente serviu para produzir os discursos 
da liberdade, mas também conservou viva a possibilidade de que 
grupos subordinados desenvolvessem seus próprios intelectuais 
(GIROUX, 1987, p. 07). 

 

Giroux contribuiu para a teorização crítica do currículo (SILVA, 2005), 

utilizando-se de conceitos desenvolvidos pela Escola de Frankfurt; ataca a 

racionalidade técnica e utilitária, assim como o positivismo dominante, o empirismo e 

o pragmatismo das perspectivas tradicionais de currículo. Sua preocupação era com 

a problemática da cultura popular e os estudos fenomenológicos.  
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Em Giroux, observa-se uma grande influência de Freire quando também vê a 

pedagogia e o currículo como um processo pedagógico e político, considerando a 

importância das pessoas na construção dos seus conhecimentos. Vê a pedagogia e 

o currículo através da noção de “política cultural” e enfatizava também as estreitas, 

entre pedagogia e a política, entre a educação e o poder.  

Giroux vê a pedagogia e o currículo através da noção de “política 
cultural”. O currículo envolve a construção de significados e valores 
culturais. O currículo não está simplesmente envolvido na transmissão 
de “fatos” e conhecimentos “objetivos”. O currículo é um local onde 
ativamente se produzem e se criam significados sociais (SILVA, 2005, 
p. 55). 

 

 Ainda em Giroux (1987, p. 17), observa-se a tendência, cada vez maior, de 

se reduzir a autonomia dos professores quanto ao desenvolvimento e ao 

planejamento dos currículos; torna-se também evidente pela produção de “pacotes” 

de materiais curriculares, os quais contribuem para a desqualificação docente. Tais 

ações são prejudicais e atravancadoras do processo de democratização do currículo 

em sua construção e elaboração, abafando as vozes e silenciando a participação 

dos atores envolvidos. 

Freire, Giroux e Souza fazem críticas aos currículos tradicionais que 

privilegiam os conteúdos das classes sociais de maior prestígio social. Retomando a 

concepção de práxis pedagógica, entendem a construção do currículo por meio das 

relações e ações entre os sujeitos (educandos), educadores, gestores, mediados 

pelos conhecimentos ou conteúdos pedagógicos com a finalidade de construção da 

humanização da humanidade e de cada um de nós. 

 Carvalho (2008, p. 61) afirma que “nos últimos 30 anos a articulação entre 

currículo e cultura tem ocupado significativo espaço no debate educacional tanto no 

Brasil como em outros países”. Afirma também que a defesa da importância da 

temática da interculturalidade no campo da alfabetização de Jovens e Adultos está 

fundada na teoria pós-colonialista da qual Paulo Freire é uma das referências. O 

tema tornou-se relevante nos últimos anos, segundo a autora, como resposta à 

emergência das tecnologias de comunicação e de informação que vêm contribuindo 

para a fabricação e construção de identidades culturais homogêneas. 

Ao identificar as condições históricas de possibilidade dos discursos no 

currículo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, Carvalho (2008) 

argumenta em defesa da ideia de que o discurso pela interculturalidade é um 
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acontecimento produzido no âmbito de forças sociais em sua vontade de verdade 

em produzir formas de ser e estar no mundo social e cultural assim como indicar até 

que ponto eles estão embutidos, ainda, de narrativas que contraditoriamente 

constroem o outro colonial como objeto de conhecimento e como sujeito subalterno. 

Ainda Carvalho (2008), concordando com Silva (2005), ressalta a filiação de 

Freire ao pensamento desenvolvido nos movimentos pós-colonialistas e que o seu 

discurso educacional pode ser identificado como a gênese das versões pós-

colonialistas do currículo, no Brasil, assim como do enfoque nos Estudos Culturais 

no campo curricular. Freire enfatiza a cultura popular no currículo, derrubando as 

fronteiras entre cultura erudita e cultura popular.  

Os processos educativos em sua complexidade estão implicados em 
processos interativos em âmbito da cultura. Tais processos na 
Educação de Pessoas Jovens e Adultas não podem ser entendidos 
fora da cultura, ou seja, do “mundo da vida”, portanto, um processo 
relacional cultural. Entendido como relação cultural a Educação de 
Jovens e Adultos, no plano epistemológico, requer movimentos 
investigativos de entendimento sobre os processos de construção de 
saberes. No plano pedagógico, demanda necessidades metodológicas 
singulares: sujeitos sociais e culturais discentes e docentes 
convidados ao diálogo cultural, incitados, interpelados pelos diferentes 
saberes produzidos e conhecidos nas diferentes práticas sociais e 
culturais, saberes legitimados como curriculares a enfrentar a luta 
cultural pelo dizer como devem ser e estar no mundo e o modo como 
esses saberes são construídos (CARVALHO, 2008, p. 21). 

 

Concordamos com Carvalho, pois é preciso ter bastante cautela ao 

utilizarmos os recursos midiáticos na construção e aplicabilidade do currículo 

multicultural, pois esses caminham para uma construção de unicidade antes vista e 

combatida pelos autores cima citados.  

 A partir do que foi discutido sobre o Currículo, Interculturalidade e 

Ressocialização, apresentamos uma síntese das categorias na perspectiva de 

Freire, Souza, Giroux e Carvalho. 

 

Quadro 8 - Síntese das Categorias  

 FREIRE SOUZA GIROUX CARVALHO 

CURRÍCULO Práticas 
Sociais e 
culturais 

Intercultural Esfera pública 
democrática 

Dispositivo de 
subjetividade 

INTERCULTURALIDADE Dialógica Reflexiva / 
Dialógica 
 

Ações e 
relações entre 
os sujeitos 

Dispositivo de 
saber e poder 
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RESSOCIALIZAÇÃO Educação 
Libertadora 

Recognição e 
Reinvenção 

Educação 
para liberdade 

Educação 
como 
processos de 
subjetividades 

 

 

 

2.2 Perspectiva Crítica de Letramento 

 

Nesta seção, faremos uma reescrita de estudos de letramento crítico 

(SOARES, 2003; KLEIMAN, 2001; TFOUNI, 2006; GERALDI, 1984) para que 

possamos, nessa interlocução, avançar na análise pretendida.  

Procuraremos identificar, com tal interlocução, os distanciamentos e as 

aproximações entre as concepções e os posicionamentos dos autores em tela, 

juntamente com os aspectos de fundamentação teórica contidos na proposta da 

modalidade de EJA da Rede Municipal de Ensino do Recife. 

Estudos, desenvolvidos por Soares (2003), revelam que “até os anos 60, 

predominava, no ensino da língua materna, a perspectiva gramatical: ensinar a 

Língua Portuguesa na escola era, fundamentalmente, ensinar a respeito da língua, 

ensinar a gramática da língua” (p. 101). Tal proposta buscava, através do ensino da 

língua, dar uniformidade a uma sociedade que continha nuances socioculturais que 

a própria língua declamava. Baseada nos estudos de Cunha (1985), Soares (2003) 

diz que  

com essa perspectiva, perpetuava-se uma longa tradição: até 
meados do século XVIII, no sistema de ensino do Brasil (como no de 
Portugal), o ensino do português restringia-se à alfabetização, após a 
qual os educandos passavam diretamente a aprendizagem do latim, 
ou melhor, da Gramática da língua latina. Quando a Reforma 
Pombalina (1759) tornou obrigatório em Portugal e no Brasil, o 
ensino da Língua Portuguesa, esse ensino seguiu a tradição do 
ensino do latim, isto é, definiu-se e realizou-se como ensino da 
gramática do português (p. 101). 

 

Segundo a autora, pode-se identificar uma situação de cristalização nos 

objetivos traçados no ensino da língua portuguesa brasileira, onde tal cristalização 

ainda permanece com ecos nas propostas curriculares da contemporaneidade. A 

escola que existia era voltada para a burguesia, onde predominava apenas o 

conhecimento das normas desse dialeto considerado de maior prestígio. 
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Soares (2003) lembra que, como consequência da reivindicação e da 

conquista, nos anos 60, pelo direito à escolarização, altera-se fundamentalmente a 

clientela da escola, sobretudo, da escola pública, que em grande parte, já não são 

os filhos da burguesia, mas crianças pertencentes às camadas populares, onde 

ainda percebia-se que tais objetivos pré-definidos serviria agora como obstáculos 

para o avanço educacional desse novo perfil de educando das escolas públicas. 

Conforme Soares (2003), 

O reconhecimento, porém, de que a escola passara a atender a uma 
nova clientela está nitidamente subjacente à nova Lei e aos 
conteúdos curriculares fixados com base neles está subjacente a 
proposta de oferecer a essa nova clientela um ensino que a 
instrumentalizasse para o desempenho do papel a ela atribuído no 
contexto da sociedade brasileira dessa época: uma sociedade que, 
sob um regime autoritário buscava o desenvolvimento do capitalismo, 
por meio da expansão industrial (p. 102). 
 

A proposta formadora mais humana e cidadã foi deixada de lado, prezando-se 

apenas em construir um contingente apto ao mercado neo-liberal. Para a autora, 

a disciplina que até então se chamava Português, ou Língua 
Portuguesa, passa a denominar-se, no 1º Grau, Comunicação e 
Expressão (quatro primeiras séries) e Comunicação em Língua 
Portuguesa (quatro últimas séries). Como conseqüência, outra 
perspectiva se impõe, para o ensino da língua materna: a gramática 
perde sua proeminência, e o quadro referencial passa a ser a teoria 
da comunicação (SOARES, 2003, p. 102). 

 

 A partir daí, o objetivo do ensino da Língua Portuguesa trata-se de 

desenvolver e aperfeiçoar os comportamentos do educando como emissor-

codificador e como recebedor-decodificador de mensagens. O ensino passou a ser 

orientado por uma Psicologia Associacionista e sua operacionalização em uma 

pedagogia tecnicista, baseado em “técnicas” de redação, exercícios estruturais, 

treinamento de habilidades de leitura (SOARES, 2003). 

A alfabetização, segundo Soares (1998), é a inserção no mundo da escrita e 

se dá por meio da aquisição de uma tecnologia; o desenvolvimento de competências 

(habilidades, conhecimentos, atitudes) de uso efetivo dessa tecnologia, em práticas 

sociais que envolvem a língua escrita, é chamado de letramento.  

Ao exercício efetivo e competente da escrita denomina-se 
letramento, que implica habilidades várias, tais como: capacidade de 
ler ou escrever para atingir diferentes objetivos - para informar ou 
informar-se, para interagir com outros, para interagir no imaginário, 
no estético, para ampliar conhecimentos, para seduzir ou induzir, 
para divertir-se [...] (SOARES,1998 p. 91). 
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Soares (1998, p. 90) cita as discussões que vêm sendo desenvolvida, tanto 

no campo da educação quanto na área da mídia, sobre problemas de letramento da 

população brasileira, a análise das relações entre esses problemas e o processo de 

escolarização. A autora denuncia que estão cada vez maiores os níveis precários de 

alfabetização, seja em crianças, jovens ou adultos, e, à escola, cabe o fracasso 

escolar em alfabetização, o desinteresse pela leitura, as dificuldades no uso da 

língua escrita, ou seja, o fracasso da escola no desenvolvimento social da leitura e 

da escrita. A pesquisadora também expõe que pouco se avançou entre o papel da 

escola no desenvolvimento de habilidades de uso social da leitura e da escrita e as 

competências, ou as incompetências, demonstradas por crianças, jovens e adultos 

em situações de participação em práticas sociais que envolvem a língua escrita. 

No artigo Letramento e alfabetização: as muitas facetas, Soares (2003) 

pretende desenvolver a retomada de conceitos e problemas, buscando identificar 

sua evolução ao longo das duas últimas décadas, em um movimento que se propõe 

como sendo de progressiva invenção da palavra e do conceito de letramento, e 

concomitante desinvenção da alfabetização, resultando na polêmica conjuntura atual 

que denomina de reinvenção da alfabetização. Para a autora, o objetivo será 

defender, numa proposta apenas aparentemente contraditória, a especificidade e, ao 

mesmo tempo, a indissociabilidade desses dois processos – alfabetização e 

letramento, tanto na perspectiva teórica quanto na perspectiva da prática 

pedagógica. 

Segundo a pesquisadora, ao tempo em que o conceito de letramento é 

distinto do conceito de alfabetização, ambos deveriam se constituir em ações 

inseparáveis:  “[...] o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever 

no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se 

tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado” (SOARES, 1999, p. 47). 

Como já citado no capítulo I desta dissertação, Magda Soares (1999, p. 76) 

indicou posteriormente que Paulo Freire, ao afirmar que “ser alfabetizado é tornar-se 

capaz de usar a leitura e a escrita como meio de tomar a consciência da realidade e 

transformá-la”, foi um dos primeiros educadores a realçar esse poder revolucionário 

do letramento. 

Para Freire, o letramento deve ter o papel de libertação do homem ou de sua 

“domesticação”, dependendo do contexto ideológico em que ocorre, e alerta para 

sua natureza inerentemente política, defendendo que seu principal objetivo deveria 
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ser o de promover a mudança social (SOARES, 1999). A conscientização e a 

reflexão política se dão além da aquisição dos códigos alfabéticos e da organização 

das letras. 

Numa análise sobre letramento e escolarização, Soares (1998) considera que 

o acesso ao mundo da escrita é responsabilidade da escola e do processo que nela 

se dá a escolarização. À escola cabem o desenvolvimento e a aprendizagem de 

habilidades básicas de leitura e escrita, que é a alfabetização. O desenvolvimento 

para além das aprendizagens básicas e das habilidades necessárias ao uso 

competente da leitura da escrita nas práticas sociais é chamado letramento. 

O letramento escolar e social, de acordo com Soares (1998, p. 106)  

surge em circunstâncias da vida social ou profissional, respondem a 
necessidades e interesses pessoais ou grupais, são vividos e 
interpretados de forma natural, até mesmo espontânea; na escola as 
práticas de letramento são planejadas e instituídas selecionadas por 
critérios pedagógicos, com objetivos predeterminados, visando à 

aprendizagem e quase sempre conduzindo a atividades de avaliação.  
 

O ensino da Língua Portuguesa tem um papel preponderante no contexto 

curricular pelo que seu objeto tem de significativo nos processos de escolarização. 

Nesse sentido, o debate sobre letramento nos parece importante principalmente se 

consideramos as questões levantadas por estudiosos no assunto, como é o caso de 

Kleiman (2001), ao dizer que o letramento vem sendo discutido sob mais de uma 

perspectiva.  

Na pesquisa em tela, estamos afirmando a nossa afiliação à visão de 

letramento na perspectiva acima mencionada, ou seja, letramento como prática 

social e cultural – perspectiva crítica do letramento. Entendemos que essa 

perspectiva está em consonância com a perspectiva de Souza em relação à 

ressocialização na EJA. Assim, o letramento aparece quando há uma preocupação 

com o papel da escola na formação dos sujeitos, como leitores críticos, autônomos e 

conscientes do seu papel de transformadores sociais, cabem à escola articular os 

diversos tipos de conhecimentos produzidos.   

O conceito de letramento começou a ser usado numa tentativa de separar os 

estudos sobre os impactos sociais da escrita e os estudos sobre a alfabetização 

(KLEIMAN, 1991). Os estudos sobre letramento observam o desenvolvimento social 

que acompanhou o desenvolvimento da escrita desde o século XVI. A fim de 

determinar como eram e quais os efeitos das práticas de letramento em grupos 
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minoritários ou em sociedades não alfabetizadas que começavam a se integrar à 

escrita como tecnologia dos grupos que detinham o poder, poucos estudos foram 

desenvolvidos. Dessa forma, os efeitos do letramento estariam relacionados às 

práticas sociais e culturais dos diversos grupos que usavam a escrita. 

 Kleiman (1995), em suas pesquisas sobre letramento, defende que, se 

examinam o desenvolvimento social que acompanhou o desenvolvimento da escrita 

desde o século XVI. As práticas de letramento eram os meios de comunicação dos 

grupos que detinham o poder. Muitos estudos sobre letramento objetivam analisar a 

oralidade, a fim de compreender como crianças possuem estratégias orais letradas 

mesmo não sendo “alfabetizadas”. A autora cita o exemplo de uma criança que 

compreende quando o adulto lhe diz: 

“Olha o que a fada madrinha trouxe hoje!” está fazendo uma relação 
com o texto escrito, o conto de fadas: assim ela está participando de 
um evento de letramento (porque já participou de outros, como o de 
ouvir uma estorinha antes de dormir) (...) essa criança pode ser 
considerada letrada, mesmo que ainda não saiba ler nem escrever. 
Sua oralidade começa a ter características da oralidade letrada (p. 
KLEIMAN, 1995, p. 18). 

 

De acordo com Kleiman (1995, p.18), a oralidade é objeto de análise de 

muitos estudos sobre letramento. Um argumento que justifica o uso do termo 

letramento é o fato de que, em certas classes sociais, as crianças são letradas antes 

mesmo de serem alfabetizadas. A oralidade dessas crianças começa a ter 

características da oralidade letrada, uma vez que nas atividades do cotidiano essas 

práticas orais são adquiridas, como ouvir uma estória antes de dormir, isto é, temos 

familiaridade com certas práticas de letramento e dos seus usos no cotidiano.   

Scribner e Cole (1981) definem letramento como “um conjunto de práticas sociais 

que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 

contextos específicos, para objetivos específicos” (Apud KLEIMAN, 1995, p. 25). 

Segundo Kleiman (1995), as práticas de letramento extrapolam o mundo da 

escrita, como ele é concebido pelas instituições formais de ensino, pois, 

a escola, a mais importante das agências de letramento, preocupa-
se, não com o letramento, prática social, mas com apenas um tipo de 
prática de letramento, a alfabetização, o processo de aquisição de 
códigos (alfabético, numérico), processo geralmente concebido em 
termos de uma competência individual necessária para o sucesso e 
promoção na escola (KLEIMAN, 1995, p. 20). 
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Em Kleiman (2001), a aprendizagem da leitura e da escrita, na perspectiva do 

letramento,  

“envolve muito mais do que a aprendizagem de recursos textuais 
legitimados. Aprender a ler é um processo de aculturação, de 
aprendizagem das práticas sociais de um grupo social diferente do 
grupo social ao qual pertencem os jovens e adultos não 
escolarizados” (KLEIMAN, 2001, p. 236). 
 

A autora defende uma abordagem interacional na qual o diálogo é 

considerado central e, nesse sentido, é preciso “planejar o ensino de modo a fazer 

os ajustes necessários para se estabelecer uma situação de comunicação que leve 

em conta a perspectiva do Educando” (KLEIMAN, 2001, p. 224). Conforme essa 

pesquisadora, 

isto envolve não somente uma noção genérica sobre a motivação, a 
capacidade e o conhecimento prévio desse Educando, mas também a 
observação e a reflexão sobre a prática de ensino, de modo incorporar 
elementos comuns aos grupos socioculturalmente distintos que 
entram em contato na aula – professor e educandos. Uma concepção 
interacionista da aprendizagem implica o compromisso de tentar 
conhecer o Educando: seus interesses, seus objetivos, suas 
experiências e seus conhecimentos deverão servir de ponto de partida 
para o trabalho pedagógico (2001, p. 224). 

 

Segundo a autora, em uma perspectiva didática que toma como ponto de 

partida o Educando, 

seus interesses, seus conhecimentos, suas experiências – a pergunta 
que permitiria ancorar e organizar o processo de ensino/aprendizagem 
não está centrado no que o Educando não sabe ou é incapaz de 
saber e como proceder para ensinar-lhe. A pergunta é o que o 
Educando já sabe ou é capaz de fazer e como usar esse 
conhecimento para ajudá-lo a construir novas práticas sociais que se 
baseiam na leitura e na produção de textos que ele precisa ou deseja 
adquirir e desenvolver (KLEIMAN, 2001, p. 225). 

 

           A escola, a mais importante das agências de letramento (cf. KLEIMAN, 1995), 

preocupa-se não com o letramento, como prática social, mas apenas com um tipo de 

prática de letramento, a alfabetização, o processo de aquisição de códigos 

(alfabético, numérico), um tipo geralmente concebido em termos de competência 

individual aceito para o sucesso na escola. Podemos perceber, em outras agências 

de letramento, práticas e orientações de letramento bem diferentes como: na rua, na 

família, no trabalho, na igreja. 
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 Kleiman (1995) cita duas concepções de letramento denominadas Street 

(1984): o modelo autônomo e o modelo ideológico. No modelo autônomo, a escrita 

seria um produto complexo em si mesmo que não estaria preso ao contexto de sua 

produção para ser interpretado, estando preso apenas pelo funcionamento lógico do 

texto escrito, não admitindo, portanto, reformulações que caracterizam os textos 

orais, são as práticas de uso da escrita na escola, práticas de letramento dominante 

na sociedade. No modelo ideológico, destaca explicitamente o fato de que todas as 

práticas de letramento são aspectos, não apenas da cultura, mas também das 

estruturas de poder de uma sociedade. Esse modelo não deve ser visto como uma 

negação aos estudos realizados na concepção autônoma do letramento, mas 

entendidos em relação às estruturas culturais e de poder que o contexto da escrita 

na escola representa. A prática discursiva, segundo Freire (1991),   

na medida em que possibilita uma leitura crítica da realidade, se 
constitui como um importante instrumento de resgate da cidadania e 
que reforça o engajamento do cidadão nos movimentos sociais que 
lutam pela melhoria da qualidade de vida e pela transformação social 
(FREIRE, 1991, p.68). 
 

Podemos observar que muitas vezes as práticas de alguns professores da 

EJA ainda continuam presas às práticas da educação infantil e do ensino 

fundamental, esquecendo-se de que a realidade dos educandos da EJA requer uma 

metodologia mais específica, pois não fará sentido para esses educandos a mera 

decodificação de conteúdos sem significado real, ou práticas de professores 

voltadas apenas para a cópia. Para Freire (1980), a alfabetização deve ser capaz de 

levar o analfabeto a organizar reflexivamente seu pensamento, desenvolver a 

consciência crítica, introduzi-lo num processo real de democratização da cultura e de 

libertação. 

De acordo com Tfouni (2006, p. 12), costuma-se pensar que a escrita tem por 

finalidade difundir as ideias (principalmente a escrita impressa). No entanto, em 

muitos casos, ela funcionou, e ainda funciona, com o objetivo inverso, qual seja: 

ocultar, para garantir o poder àqueles que a ela têm acesso. Esse autor (2006, p. 14) 

afirma que a escrita está associada ao jogo de dominação/poder, 

participação/exclusão que caracteriza ideologicamente as relações sociais, ela 

também pode ser associada ao desenvolvimento social, cognitivo e cultural dos 

povos, assim como a mudanças profundas nos seus hábitos comunicativos. 
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O letramento procura estudar e descrever o que ocorre nas sociedades 

quando adotam um sistema de escritura de maneira restrita ou generalizada; 

procura também saber quais práticas psicossociais substituem as práticas letradas 

em sociedades ágrafas. Tem por objetivo investigar quem é alfabetizado, mas 

também quem não é, desliga-se de verificar o individual, e centraliza-se no social 

mais amplo (TFOUNI, 1995). 

Como consequência do letramento, vemos grupos sociais não-alfabetizados 

abrirem mão do próprio conhecimento, da própria cultura, o que caracteriza mais 

uma vez esta relação como de tensão constante entre poder e dominação, 

participação e resistência, fatores que não podem ser ignorados quando se procura 

entender o produto humano por excelência que é a escrita, e seus decorrentes 

necessários: a alfabetização e o letramento (TFOUNI, 2006, p. 27).  

Os estudos de Geraldi nos interessam pela abordagem referente ao discurso. 

Para esse teórico (1997, p. 61), o controle dos discursos se dá pelo controle de suas 

possibilidades de surgimento. Quanto maior for o controle sobre o encontro dos 

sujeitos (interações), maior o controle dos discursos e, por esta via, o controle da 

produção dos sentidos. 

O autor diz da relevância da produção do discurso para a escola e, ao mesmo 

tempo, como esses discursos vêm carregados de ideologias dominantes que 

excluem, classificam, ordenam ou mesmo controlam a sociedade, muitas vezes, 

discursos para reproduzir mecanismos de controle social. Segundo Geraldi (1997, p. 

62), estes mecanismos de controle podem ser classificados como: externos, internos 

e de controle dos sujeitos. 

Geraldi (1997, p. 62), assim como Foucault, afirma que o mais evidente 

mecanismo externo de controle é a proibição: sabe-se que não se pode falar tudo, 

nem de tudo, em qualquer circunstância não importa a quem. O segundo 

mecanismo de controle externo é a distinção entre a razão e a loucura: esta 

distinção faz do “não normal” um discurso inexistente. O terceiro mecanismo é a 

oposição do verdadeiro e do falso. A verdade de uma determinada época apoia-se 

num conjunto denso de práticas que envolvem toda a circulação de textos e de falas.  

Os mecanismos internos de controle para Geraldi (1995, p. 63) referem-se a 

um conjunto de controles que se exercem no interior dos próprios discursos, um 

controlando o outro. Temos, como exemplo na nossa cultura, as interpretações dos 
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textos evangélicos que, devido aos comentários, constroem-se diferentemente em 

diferentes grupos e épocas.  

Segundo Geraldi (1995, p.64), dentre os mecanismos de controle dos sujeitos 

na sociedade contemporânea, a escola é uma instituição típica destes processos de 

apropriação. Nela, se definem os sujeitos “competentes” para falar sobre 

determinados temas, segundo suas especialidades.   

Da discussão apresentada sobre letramento nesta seção, trazemos, no 

quadro abaixo, uma síntese sobre o conceito de letramento. 

 

Quadro 9 – Síntese sobre letramento 

 LETRAMENTO 

MAGDA SOARES Indissociabilidade entre alfabetização e letramento/ 
Práticas sociais de leitura. 

ANGELA KLEIMAN Como prática social, vai além do mundo da escrita. 

LEDA TFOUNI Jogo de dominação e poder baseia-se no social. 

JOÃO WANDERLEY 
GERALDI 

Importância da leitura como produtora de discursos./ 
Mecanismo de controle social. 

 

Em nosso trabalho, esses conceitos nos ajudam a compreender o currículo e 

a interculturalidade com ênfase nos enunciados sobre letramento na Proposta 

Pedagógica de Língua Portuguesa da modalidade Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Vimos também em que pontos os autores acima mencionados corroboram em 

minhas indagações e afirmações nesta dissertação. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE DO CONTEÚDO – PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 
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3 ANÁLISE DO CONTEÚDO – PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

 

3.1 Pesquisa Qualitativa e Análise de Conteúdo 

 

Esse capítulo objetiva descrever o caminho metodológico traçado e percorrido 

nessa investigação com vistas a analisar na Proposta Pedagógica de Língua 

Portuguesa da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos módulos IV e 

V da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura da Cidade do Recife 

(SEEL/PCR). Nosso propósito foi desenvolver uma análise da visão de letramento e 

compreender quais as suas implicações no processo de ressocialização de sujeitos 

da EJA.  

Em coerência com a orientação teórica apresentada nesta dissertação – 

teorização crítica do currículo versão intercultural e perspectiva crítica de letramento 

– optamos pela perspectiva metodológica qualitativa. Essa perspectiva enfatiza a 

necessidade de se penetrar no universo conceitual dos sujeitos da pesquisa para 

entender os sentidos que eles dão aos acontecimentos (BOGDAN; BIKLEN, 1982).  

De forma mais detalhada em seu livro, A Pesquisa Qualitativa em Educação, 

Bogdan e Biklen (1982) apresentam as características básicas da pesquisa 

qualitativa: o ambiente natural é a fonte direta de pesquisa; os dados coletados são 

predominantemente descritivos; o processo é o foco de preocupação; o “significado” 

que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo 

pesquisador e a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo.  

Essa proposição de pesquisa qualitativa é reforçada por Ludke e André 

(1986) que fazem a seguinte síntese: 

A metodologia qualitativa permite apreender o caráter complexo e 
multidimensional dos fenômenos em sua manifestação natural. 
Envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do 
pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do 
que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos 
participantes (1986, p. 13). 
 

Nesse sentido, nos aproximamos do letramento na Proposta Pedagógica da 

EJA na SEEL/PCR, por meio de diferentes registros dos atores sociais envolvidos 

nesse processo: documentos curriculares (dirigentes e especialistas em política 

curricular) e cadernetas escolares (professores). Interessou-nos também a utilização 

da entrevista como uma forma de conhecer os sentidos dados por professores e 
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educandos da EJA sobre as práticas curriculares de Língua Portuguesa na 

perspectiva do letramento. 

Essa escolha metodológica justifica também a escolha da análise de  

conteúdo em seu aspecto qualitativo. Essa escolha recai sobre alguns elementos da 

análise de conteúdo que ressaltam as relações da pesquisa com o referencial 

teórico adotado e com os possíveis referenciais surgidos do tratamento 

metodológico.  

Toma-se a análise de conteúdo tal como Bardin (1977) defende: como um 

conjunto de instrumentos metodológicos ou  

de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 
sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens 
[...] Tais procedimentos são criteriosos, com muitos aspectos 
observáveis, mas que elaboram bastante no desvendar dos seus 
documentos (1977, p. 37-38). 
 

 Bardin (1977) ressalta que a análise de conteúdo está baseada na dedução e 

na inferência, visando à interpretação dos dados da comunicação. 

Na análise de conteúdo, Bardin (1977) aponta como pilares a fase da 

descrição ou preparação do material, a inferência ou dedução e a interpretação. 

Indica como principais pontos da pré-análise: a leitura flutuante (primeiras leituras de 

contato com os textos), a escolha dos documentos (no caso os relatos transcritos), a 

formulação das hipóteses e objetivos (relacionados com a disciplina), a 

referenciação dos índices e elaboração dos indicadores (a frequência de 

aparecimento) e a preparação do material. 

 Para Bardin (1977, p. 105), a análise temática “consiste em descobrir os 

„núcleos de sentido‟ que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de 

aparição, podem significar alguma coisa para o objectivo analítico escolhido”. Assim, 

o tema retirado do texto como unidade de registro possibilita “estudar motivações de 

opiniões, de valores, de crenças, de tendências, etc.” (p. 106).  

Nessa mesma direção, Franco (2008, p. 42) vê o tema como  

[...] uma simples asserção sobre determinado assunto. Pode ser uma 
simples sentença (sujeito e predicado), [...] incorpora com maior ou 
menor intensidade, o aspecto pessoal atribuído pelo respondente 
acerca do significado de uma palavra e ou sobre conotações 
atribuídas a um conceito.  
 

Nessas perspectivas, a análise temática foi aplicada ao corpus de análise 

(proposta curricular, cadernetas escolares, registro das entrevistas com os 
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educandos) por sua aproximação com o objetivo da investigação: analisar como 

nessa proposta aparece a visão de letramento, compreender quais as suas 

implicações no processo de ressocialização desses sujeitos da EJA. 

No estudo dos elementos da comunicação no interior da escola, através dos 

documentos escritos e das falas dos sujeitos, utilizou-se a análise de conteúdo 

proposta por Bardin (1977), da qual se adotou a técnica da análise temática por sua 

aproximação com os objetivos da investigação. A análise buscou aproximação dos 

significados expressos no material analisado, com o objetivo de superar a mera 

descrição do conteúdo, e atingir uma profunda interpretação através da inferência, 

por meio da análise temática.  

Vale dizer que, por meio da análise de conteúdo, objetivamos alcançar um 

sentido estável, assim como uma pretensa significação profunda, conferido no 

material empírico eleito, apostando no rigor do método como forma de não se perder 

na heterogeneidade de seu objeto, no caso, na proposta de letramento no currículo 

de Língua Portuguesa da EJA da Rede municipal de ensino do Recife.  

 

 

3.2 Procedimento de Análise 

 

A dissertação em tela busca analisar a Proposta Pedagógica da Prefeitura do 

Recife/Língua Portuguesa. Para atender aos objetivos propostos frente ao objeto de 

investigação, utilizamos como procedimentos de pesquisa a análise documental e a 

entrevista semi-estruturada. 

A análise documental se constitui numa técnica valiosa de abordagem de 

dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras 

técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema. Segundo 

Caulley (1981), a análise documental busca identificar informações factuais nos 

documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse. Para Bardin (1977), 

A análise documental é um conjunto de operações visando 
representar o conteúdo de um documento sob a forma diferente da 
original, a fim de facilitar a sua consulta e referenciação, ela tem por 
fim ou objetivo dar forma conveniente e representar de outro modo 
essa informação (1977, p. 29).  
 

Dialogamos ainda com Guba e Lincon (1981), quando estes apresentam as 

vantagens do uso de documentos na pesquisa ou na avaliação educacional, pelo 
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fato de se constituírem como uma fonte estável e rica. Constituem também uma 

fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem 

afirmações e declarações do pesquisador. Possuem baixo custo. Os documentos 

são uma fonte não reativa, permitindo a obtenção de dados quando o acesso ao 

sujeito é impraticável. Por fim, como uma técnica exploratória, indicando problemas 

que devem ser mais bem explorados através de outros métodos. 

Quanto à entrevista qualitativa é uma metodologia de coleta de dados 

amplamente empregada. Como escreveu Robert Farr (1982, p. 45), “essencialmente 

uma técnica, ou método, para estabelecer ou descobrir que existem perspectivas, ou 

pontos de vista sobre os fatos, além daqueles da pessoa que inicia a entrevista”. A 

entrevista nos fornece os dados básicos para o desenvolvimento e a compreensão 

detalhada das crenças e atitudes em relação aos comportamentos das pessoas em 

contextos sociais diferentes.  

A entrevista representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados, 

é uma das principais técnicas de trabalho nas ciências sociais. Cria-se uma relação 

de interação e uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem 

responde. A entrevista semi-estruturada, nossa opção nessa pesquisa, se desenrola 

a partir de um esquema básico, porém, não aplicado rigidamente, permitindo que o 

entrevistador faça as necessárias adaptações (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34). Esse 

tipo de entrevista combina perguntas fechadas e abertas, nas quais o entrevistado 

tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender 

totalmente à indagação formulada (MINAYO, 2008). 

Esse tipo de entrevista semi-estruturada possibilitou em nossa pesquisa um 

diálogo entre os objetivos previamente definidos e o objetivo de analisar a fala 

proferida, as atitudes, as opiniões que são elementos significativos no processo de 

interpretação do estudo. Entendemos que os sujeitos da pesquisa são pessoas com 

opiniões e pontos de vista próprios, nesse sentido, elegemos algumas questões 

abertas com a intenção de deixar os sujeitos da pesquisa mais à vontade para que 

sejam mais livres e abertos em seus posicionamentos. 

A escolha pela entrevista como um dos instrumentos de coleta dos dados 

dessa pesquisa ilustra a adequação aos objetivos do estudo no que se refere a 

analisar como na Proposta Pedagógica de Língua Portuguesa da modalidade 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos módulos IV e V, da Secretaria de 

Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura da Cidade do Recife (SEEL/PCR) aparece 
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a visão de letramento e compreender quais as suas implicações no processo de 

ressocialização desses sujeitos da EJA.  

 

 

3.3 As Categorias de Análise 

 

Em nosso texto dissertativo, seguindo Minayo (2004, p. 178), entendemos 

como categorias - conceitos classificatórios, termos carregados de significação por 

meio dos quais a realidade é pensada de forma hierarquizada.  Compreendemos 

categoria analítica, ainda de acordo com Minayo, como as que retêm, 

historicamente, as relações sociais fundamentais, servindo como guias teóricos e 

balizas para o conhecimento de um objeto nos seus aspectos gerais. 

A análise do conjunto dos textos teve como foco as categorias advindas do 

marco teórico conceitual que orienta a análise apresentada nesta dissertação: 

escolarização e EJA; letramento crítico; letramento com foco na aquisição do código 

escrito; interculturalidade; ressocialização advindas da teorização crítica de currículo 

desenvolvida por Freire, Souza, Carvalho e Giroux e os processos de letramento 

extraídos de Kleiman, Geraldi, Soares e Tfouni.  

Procuramos identificar, com tal interlocução, os distanciamentos e as 

aproximações entre as concepções e os posicionamentos dos autores em tela 

contidos na proposta da modalidade de EJA da Rede Municipal de Ensino do Recife.  

 

 

3.4 Campo de Pesquisa e Corpus de Análise 

 

A escolha do campo de pesquisa para essa investigação, a Rede Municipal 

de Ensino do Recife, se deu por sua relevância e dimensão no cenário educacional 

local e regional, pelo número de escolas que possui e de estudantes que atende. 

Também pelo esforço de democratização na elaboração das propostas curriculares 

do município. A mesma se constitui campo de atuação/trabalho da pesquisadora, 

tendo atuado na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e 

adultos.  

Das 307 (trezentas e sete) unidades escolares da Região Metropolitana do 

Recife (RMER), 145 (cento e quarenta e cinco) possuem a modalidade de ensino de 
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Educação de Jovens e Adultos (EJA) e apenas 23 (vinte e três) possuem a referida 

modalidade de ensino, nos módulos IV e V. (Anexo X). 

 Os dados referentes aos textos das entrevistas foram buscados em uma 

Escola municipal, cuja escolha se pautou por critérios definidos pela observação de 

alguns fatores, como: de grande porte, com um grande número de turmas, uma das 

maiores escolas com a referida modalidade de ensino, bem equipada - com livros 

didáticos e biblioteca climatizada, com equipamentos variados de acesso a bens 

culturais e linguagens atualizadas, afroteca, laboratório de informática e de ciências. 

A escola possui também, rádio estudantil e jornal produzido pelos educandos, além 

de vários projetos que favorecem o desenvolvimento cultural dos educandos como: 

Valorizando a negritude, Ciranda de leituras, Oficina de poesia Manuel Bandeira e 

palestras sobre drogas e sexualidade. 

A unidade educacional está localizada no bairro de Jardim São Paulo, Zona 

Leste, na (RPA) Região Político Administrativa 5, dispõe de espaço físico 

satisfatório, com salas de aula amplas, bem iluminadas e arejadas, bem pintada, 

com mobiliário em bom estado. Conta ainda com ampla cozinha e refeitório, pátio e 

quadra esportiva coberta.  

Quanto ao corpus de análise da pesquisa, seguimos as orientações de Bauer 

e Gaskell (2008, p. 44), quando defendem que um corpus, nas ciências históricas, 

refere-se a uma coleção de textos. Pode ser definida como um conjunto completo da 

literatura sobre algum assunto da mesma natureza, coletados e organizados, como 

uma coleção finita de materiais, determinada pelo analista e com a qual irá trabalhar. 

Nesse sentido, o nosso corpus foi constituído pelo texto “Proposta pedagógica 

da rede municipal de ensino do Recife – construindo competências – 2002”; pelos 

textos das cadernetas escolares; e textos organizados a partir das entrevistas 

realizadas com os estudantes e professores das modalidades de ensino citadas. 

Portanto, um acervo documental e dos textos das entrevistas. 

O corpus documental analisado nesta dissertação compõe, assim, dois tipos 

de textos curriculares da EJA no âmbito da SEEL/PCR: o documento curricular 

oficial e especialmente a disciplina Língua Portuguesa, onde analisaremos suas 

proposições no período no qual ela é formulada, a estrutura organizativa e as 

concepções que orientam; e os textos curriculares de uma escola da rede municipal 

de ensino nos planejamentos das cadernetas escolares. Esse conjunto de textos 

constitui subsídios à reflexão e à ação do professor acerca do processo avaliativo e 
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da elaboração do registro de acompanhamento das aprendizagens e do 

desenvolvimento do Educando, tendo como referência as competências definidas 

para o período.  

Foram analisados temas recortados da proposta – princípios orientadores, 

fundamentação da área de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

e do componente curricular de Língua Portuguesa, a forma como o letramento é 

visto na Proposta Pedagógica e como essa Proposta interfere na ressocialização 

desses jovens e adultos. 

A análise de conteúdo dos textos da Proposta Pedagógica foi guiada pelas 

seguintes questões: os princípios orientadores da Proposta Pedagógica de Língua 

Portuguesa propõe um ensino na perspectiva do letramento? Como a Proposta 

Pedagógica trata o letramento? Em que competências e conteúdos prescritos 

podemos observar a preocupação com o letramento como ressocialização dos 

estudantes? 

O texto síntese das informações fruto das entrevistas comporá esse corpus 

que adveio de entrevistas com dois professores de língua portuguesa da mesma 

escola e 10 educandos dos referidos módulos, escolhidos aleatoriamente, de onde 

serão eleitos os textos curriculares. Desse material, analisamos sentidos e 

significados sobre letramento e ensino de Língua Portuguesa. 
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PARTE II  

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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CAPÍTULO IV 

O CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA E LETRAMENTO NA 

ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOS TEXTOS CURRÍCULARES 
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4 O CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA E LETRAMENTO NA 

ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOS TEXTOS CURRÍCULARES 

 

4.1 Língua portuguesa e letramento na Proposta Pedagógica da SEEL/PCR 

 

Como já indicado nesta dissertação, os documentos analisados tiveram sua 

escolha apoiada no fato de que os textos apresentam elementos do currículo, 

prescritos para o trabalho docente. No caso dessa seção, a análise é de conteúdo 

da Proposta Pedagógica.  

Esse documento, no âmbito da SEEL, ao sintetizar o resultado da discussão 

compartilhada, a qual foi a base da estrutura do documento curricular, nomeada de 

Proposta Curricular, busca novas alternativas às questões que emergem do 

cotidiano da prática pedagógica. Esse documento curricular constitui-se como um 

suporte à reflexão e à ação do professor para o acompanhamento das 

aprendizagens e do desenvolvimento do Educando (RECIFE, 2002, p. 5). 

A construção dessa proposta pedagógica, pela Secretaria de Educação do 

Recife, estabelecida, no ano de 2002, teve como intenção maior no sentido de 

contribuir para reorientar os rumos da educação, numa perspectiva de qualidade 

social (RECIFE, 2002, p. 5). Vale dizer que essa proposta, até o ano de 2011, foi a 

referência para o trabalho docente dessa rede pública de ensino. 

A referida Proposta Pedagógica está balizada em três eixos que são: 

educação sob a ótica do direito, cultura, identidade e vínculos social; ciência e 

tecnologia; e qualidade de vida coletiva.Esses eixos refletem as grandes 

transformações porque passam às sociedades contemporâneas, no sentido de 

enfrentarem grandes desafios, por constatarem a existência de múltiplos interesses 

dos sujeitos sociais (RECIFE, 2002, p. 4).  

Fundamentado no paradigma sócio interacionista, aquele texto curricular 

assume que o homem aprende e se desenvolve na relação com o outro social. É 

através dessa relação que ele constrói a objetividade e a subjetividade do 

conhecimento, constituindo-se assim um ser histórico que não apenas influencia, 

mas também é influenciado pela cultura. A educação, para esse processo de 

desenvolvimento e aprendizagem, busca formar “um sujeito que seja capaz de 
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aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser”. 

(RECIFE, 2002, p. 5). 

O objetivo da educação contemporânea, conforme a proposta, não pode ser 

restrita apenas ao domínio dos componentes curriculares de forma desarticulada. A 

fragmentação do conhecimento deve ser superada, é preciso superar a lógica 

positivista, dando lugar à interdisciplinaridade como objetivo central do trabalho 

pedagógico (RECIFE, 2002, p. 5-6), ou seja, o ensino deve ser visto como um todo, 

considerando todas as vivências e conhecimentos do Educando. 

Percebendo a existência desses múltiplos interesses, a proposta em tela 

busca, através da educação, a formação de sujeitos capazes de dialogar com 

complexos desafios entre eles: a consciência de si mesmo e do outro, a 

corresponsabilidade e o respeito às diferenças. Assim, como lidar com um número 

cada vez mais crescente de pessoas de diferentes formações sociais e culturais, e 

compreender as complexas estruturas da vida em sociedade, seus direitos e 

deveres (RECIFE, 2001, p. 5). 

Nessa concepção, se destaca a importância do aspecto cognitivo, emocional, 

social e cultural como dimensões indissociáveis no processo de desenvolvimento 

dos educandos e definidoras de suas diferentes construções.  

Segundo a proposta, algumas práticas pedagógicas devem ser repensadas, 

pois reproduzem a mera transmissão dos conteúdos, como afirmava Paulo Freire: os 

educandos são vistos apenas como depósitos de conhecimentos. A 

interdisciplinaridade e a contextualização devem ser consideradas como elementos 

fundamentais para a construção do conhecimento.  

Para a escola, nessa perspectiva, o processo ensino-aprendizagem exige 

mudanças na sua compreensão. Atualmente, o foco sobre a compreensão do 

processo ensino-aprendizagem recai sobre a relação professor-Educando e sobre o 

modo como a aprendizagem ocorre.  

Quanto aos elementos do currículo, prescritos para o trabalho docente, estão 

dispostos da seguinte forma: a) uma fundamentação para cada área de 

conhecimento e uma para cada componente curricular; b) as competências gerais 

para cada área de conhecimento e as específicas para cada componente curricular 

da respectiva área; c) os conteúdos de cada componente curricular (RECIFE, 2002).  

Vale ressaltar que As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(BRASIL, 2001), em relação ao Ensino Médio, inspirou a proposta da SEEL. Nessas,  
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se reconhecem as singularidades e a interação entre os conhecimentos; e 

organizam o conhecimento em três grandes áreas: Linguagens e Códigos; Ciências 

Humanas; Ciências da Natureza e Matemática. Na rede municipal de ensino do 

Recife, essa forma de organização do conhecimento é ampliada para a Educação 

Infantil e Ensino Fundamental. E, para cada área, a Proposta Pedagógica traz a sua 

bibliografia específica (RECIFE, 2002, p. 6). 

A área Linguagens e Códigos, nessa perspectiva, se constitui pelos 

componentes curriculares: Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Língua 

Estrangeira e a Informática. As áreas das Ciências da Natureza e Matemática são 

representadas pelas ciências físicas, químicas, biológicas. Finalmente, as áreas das 

Ciências Humanas são formadas pelos componentes curriculares, organizadas no 

campo do conhecimento da História, Geografia, Antropologia, Direito, entre outros. A 

tecnologia tramita por todas as áreas, já que se expressa por toda e qualquer ciência 

(RECIFE, 2002, p. 6-7).   

A Rede Municipal de Ensino do Recife adota, desde 2001, a organização do 

ensino em ciclos de aprendizagem e o currículo por competências. A competência é 

entendida como “uma ação cognitiva, afetiva e social que se traduz em práticas e 

ações que remetem a conhecimentos do outro e sobre a realidade” (RECIFE, 2002, 

p. 7-8). Assim, o trabalho, com a ideia de competência, se traduz no desejo de 

superar o modo de aprender, fragmentando o conhecimento, o que geralmente 

ocorre nas chamadas disciplinas.  

A ideia de competência invade a escola com o objetivo de conectar saberes 

escolares a saberes tácitos, ou seja, os que são constituídos nas inter-relações e 

interações extraescolares. Fundamenta-se em Phillippe Perrenoud para defender 

que muito mais do que acumular conhecimentos, os educandos devem saber 

articular o que aprenderam às situações reais do cotidiano, ou seja, não 

simplesmente reter a informação, mas, como aplica-las fora do contexto escolar 

(RECIFE, 2002, p. 08). 

No que se refere à área de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, ressalta-

se a importância da articulação das linguagens na busca de estabelecer relação 

entre as diversas formas de expressão e de comunicação, a fim de possibilitar ao 

educando o uso das diferentes linguagens, articulando-as nas mais diversas 

situações e contextos sociais.  
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O objetivo maior dessa área é possibilitar ao Educando o uso das diferentes 

linguagens enquanto leitor e produtor, considerando-a como mediadora, como fator 

de socialização e de construção de vínculos sociais, sabendo articular as diferentes 

linguagens em diversas situações e contextos sociais.  

  De acordo com as competências gerais da área de Linguagens, Códigos e 

suas tecnologias, deve-se fazer uso dos sistemas simbólicos das diferentes 

linguagens, de forma crítica e criativa, como meios de organização cognitiva, afetiva, 

social e cultural da realidade, construindo significação, expressão, comunicação e 

informação. Pretende-se assim, estabelecer um sistema de estruturação dos 

saberes pautado numa visão holística (RECIFE, 2000, p. 10). 

 Propõe-se na proposta dessa área que o ensino de Língua Portuguesa possa 

contribuir para: 

 

1. Educação com vistas ao cidadão crítico e atuante capaz de construir sua 

história e identidade cultural; 

2. Aplicação no processo de ensino-aprendizagem, dos recursos expressivos 

das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a 

natureza, a função, a organização e a estrutura das manifestações literárias, 

artísticas e culturais, de acordo com as condições de produção e recepção; 

3. Estabelecimento de uma conexão entre os saberes locais e o sentimento de 

pertença no processo de ensino-aprendizagem;  

4. Promoção da compreensão e uso de diversas linguagens – verbal, visual, 

gestual, sonora – e seus sistemas simbólicos para criar significados a partir 

da interação com a realidade física e social, construindo a própria identidade 

cultural, estética e ética, contribuindo assim, para a desmistificação do 

paradigma linguístico erudito; 

5. Entendimento dos princípios das tecnologias da comunicação e da 

informação, associando-os aos conhecimentos científicos, as linguagens que 

lhes dão suporte e aos problemas que se propõem solucionar, adequação 

das diversas linguagens contemporâneas (RECIFE, 2000, p. 10).  
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Em consonância com essa proposição, a área curricular de Língua 

Portuguesa, conforme a Proposta Pedagógica, indica compreender a escola como 

local privilegiado, das atividades de elaboração e articulação dos saberes 

indispensáveis para a formação da identidade cultural, social e histórica. A prática 

pedagógica assume mais uma vez um papel importante, pois cabe adequar as 

diferentes concepções de ensino às reais necessidades do seu educando, ou seja, 

considerar os diferentes caminhos percorridos no processo de aprendizagem 

(RECIFE, 2002, p. 11). 

Nesse sentido, importa considerar, no processo de ensino-aprendizagem, a 

relação que cada pessoa mantém com a língua, de acordo com seus conhecimentos 

prévios. Essa relação vai constituir sentidos e significados, conceitos e pré-conceitos 

ao longo de todas as trocas linguísticas entre os sujeitos, “à escola, cabe o papel de 

articuladora das várias atividades sociais envolvendo vários tipos e gêneros textuais” 

(RECIFE, 2000, p. 12). 

Conforme a proposta, a escola deve saber articular as diversas teorias a fim 

de formar sujeitos autônomos, articulando os conhecimentos, na luta pela 

transformação social. Para isso, ”é necessário que a escola acompanhe as 

mudanças tecnológicas, inserindo seus educandos nas diversas práticas sociais, 

formando assim sujeitos competentes nas diversas situações de uso da língua”. 

(RECIFE, p. 12). 

Do que está posto na Proposta Pedagógica, pode-se dizer de uma 

aproximação com o discurso da educação pautada em um currículo intercultural, 

pois, a preocupação com a articulação de saberes, relações de diálogo entre 

culturas, está presente no texto dessa proposta. A questão da ressocialização, 

embora não apareça exatamente com essa formulação, está presente na intenção 

de formação do sujeito que apreende elementos da cultura escolar para se tornar 

um sujeito crítico e transformador – uma síntese dos processos de recognição e 

reinvenção. 

 Um aspecto relevante para o nosso trabalho, que a análise de conteúdo da 

proposta nos permitiu perceber, foi como, de forma mais objetiva, aparece a visão 

de letramento social nas competências a serem desenvolvidas pelos educandos. De 

fato, essa visão está claramente explicitada nas competências prescritas, por 

exemplo, na competência - Linguagem Oral (p. 13), “Identificar, reconhecer e 

analisar criticamente os usos sociais da língua oral como veículo de valores e de 
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possibilidades de preconceitos de classe, credo gênero e etnia.” Ou seja, há uma 

valoração na proposta em formar sujeitos leitores críticos e atuantes em diversos 

contextos sociais em que estiverem inseridos.  

 Em outra competência – Leitura e compreensão de textos (p.14), “Ler textos 

de diversos gêneros, combinando as estratégias de decifração, seleção, 

antecipação, inferência e verificação, de acordo com as situações e contextos”. 

Também percebemos a visão de letramento social quando diz combinar estratégias 

para formar leitores dos diversos tipos e gêneros textuais. 

 Na competência – Escrita (p. 14), percebemos duas competências que tratam 

do letramento social, “Valorizar/utilizar a escrita como fonte de informação, nutrição 

do imaginário, extensão da memória, entre outros, sendo capaz de recorrer aos 

materiais escritos em função dos diferentes objetivos.” Há uma preocupação em 

formar escritores capazes de interagir com diferentes tipos de textos, com diferentes 

finalidades.  

 A outra competência que contempla o uso de letramento social (p. 14-15) é 

“Produzir textos, utilizando os recursos básicos da coesão e da coerência, 

expressando pensamentos, sentimentos, experiências, idéias e posicionamentos 

com clareza, objetividade e adequação ao contexto de interação.” Outra 

preocupação é na formação de sujeitos capazes de produzir textos de forma clara e 

adequada ao contexto em que está inserido.  

Dessa forma, podemos perceber, na Proposta Pedagógica da rede municipal 

de ensino do Recife, uma preocupação com o letramento social como 

ressocialização dos estudantes na medida em que prepara o educando para 

situações sociais de uso da língua em diversos contextos.  

Diante do exposto apresentamos nossa síntese no quadro abaixo 

considerando três categorias importantes em nosso trabalho: letramento, currículo 

intercultural e ressocialização na Proposta Curricular. 

 

Quadro 10 – Síntese das categorias na Proposta Curricular 

CATEGORIAS SINTESE DA PROPOSTA CURRICUAR 

VISÃO DE LETRAMENTO Uso das diferentes linguagens enquanto leitor e 
produtor, em diversos contextos sociais. 

CURRÍCULO E 
INTERCULTURALIDADE 

Elaboração e articulação dos saberes indispensáveis 
para a formação da identidade cultural, social e 
histórica.  



 

 

81 

RESSOCIALIZAÇÃO Formação de sujeitos autônomos nas diversas práticas 
sociais na luta pela transformação social. 

 

 

4.2 Língua Portuguesa e Letramento na Caderneta Escolar 

A caderneta foi escolhida para análise como sendo um dos dispositivos da 

organização curricular, como importante instrumento do trabalho pedagógico da 

escola. É constituído como um documento que contempla grupos de registros, que 

vão desde o calendário escolar ao planejamento didático, assim como, do registro 

individual das observações de acompanhamento de aprendizagem, das aulas e da 

frequência. Este documento é entregue sempre no início do ano letivo pela 

Secretaria de Educação do município de Recife, e sua organização está voltada 

para a respectiva modalidade de ensino, ou seja, na rede, existe uma especificidade 

para os registros da EJA. 

A caderneta está organizada para essa modalidade de ensino - EJA, nela as 

professoras acompanham a vida escolar dos seus educandos através da: chamada, 

registro das presenças e ausências, do texto individual do perfil de cada Educando, 

do perfil de entrada e saída de cada turma, dos registros dos projetos pedagógicos a 

serem realizados durante o ano.  Há um espaço também para os relatos de 

vivências significativas do processo de aprendizagem, onde, em cada conselho de 

ciclo, os professores se reúnem e discutem o desempenho dos seus educandos.  

Pela caderneta, é feito o acompanhamento da vida escolar dos educandos 

através de vários registros, inclusive a frequência pela chamada, diariamente. O 

registro diário das aulas é feito com o preenchimento das competências instituídas, 

com os conteúdos, os procedimentos didáticos e avaliativos de cada aula. 

O registro das aulas é feito diariamente, com os conteúdos, os procedimentos 

e a avaliação que foi utilizada para cada aula, com a finalidade de acompanhamento 

do planejamento diário e garantia do cumprimento dos dias letivos. O planejamento 

que está na caderneta é previamente elaborado pela Secretaria de Educação, com 

as competências instituídas e os conteúdos. Os procedimentos didáticos e os 

procedimentos avaliativos também já vêm prontos, cabendo ao professor apenas a 

escolha dos mesmos.  
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Esse planejamento traz as Competências Instituídas (CI) na área Linguagens 

Códigos e suas tecnologias, seguidas dos Procedimentos Didáticos (PD) e dos 

Procedimentos Avaliativos (PA), além do registro da atividade docente, como ocorre 

em todas as outras áreas.  

A avaliação é feita ao longo de todo o processo, verificando se os educandos 

conseguiram ou não atingir as competências instruídas por cada componente 

curricular, através de pareceres individuais feitos nos espaços indicados na 

caderneta. O registro da atividade docente deve ser preenchido na caderneta com 

as siglas: CI – Competência Instituída PD – Procedimento Didático PA – 

Procedimento Avaliativo.  

Existe também o quadro da avaliação dos processos de desenvolvimento de 

competências, com as competências instituídas de língua portuguesa, que deverá 

ser preenchido também pelo professor ao final de cada bimestre com a seguinte 

legenda: (C.C.) Competência Construída e (C.E.C.) Competência em Construção. 

Há um espaço para as observações de cada registro de avaliação da aprendizagem, 

onde o professor irá descrever por extenso.  

Outro espaço a ser preenchido refere-se ao quadro das competências 

atitudinais. O professor registra de acordo com a sua avaliação como o seu 

educando se relaciona com os colegas; se apresenta confiança, ou problemas de 

comportamento entre outros aspectos. O professor deverá preencher com uma 

numeração onde (01) refere-se à frequentemente, (02) ocasionalmente, (03) 

raramente, (04) não observado, sempre ao final de cada bimestre.  

No parecer final, existe um espaço onde o professor irá preencher com as 

competências que o educando conseguiu atingir durante todo o ano, se o aluno está 

apto a prosseguir os estudos no módulo subsequente ou deverá ficar retido, assim 

como se deverá seguir o módulo subsequente com acompanhamento sistemático.  

 Podemos observar, através da análise nas cadernetas das competências 

instituídas do componente curricular língua portuguesa, que o letramento social está 

presente em todas as competências instituídas nessa área.  

Como exemplo, temos a primeira competência, “Reconhecer e compreender 

os diferentes usos e finalidades sociais da linguagem verbal, nas modalidades oral e 

escrita”. Podemos perceber que o letramento social aparece quando há o interesse 

em formar leitores e produtores de textos nas modalidades de linguagem oral e 

escrita em vários contextos sociais. 
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 Na segunda competência, “Adequar os usos linguísticos (orais e escritos) às 

condições sociais de produção do discurso, tais como situação sociocomunicativa, 

interlocutores, gênero, finalidade e suporte”, o letramento social aparece na medida 

em que prepara o leitor/produtor dos discursos para as diversas condições de usos 

da língua. 

          O letramento social, na terceira competência, “Compreender e produzir textos 

de diversos gêneros, considerando suas especificidades e contextos socioculturais 

de uso para a construção dos sentidos, utilizando recursos e estratégia adequados”, 

aparece quando combina estratégias de compreensão e produção de diversos tipos 

de textos para a formação de leitores/produtores competentes. 

Na quarta competência, “Expressar opiniões e pontos de vista sobre 

diferentes manifestações da linguagem verbal”, o letramento social é percebido 

quando forma leitores capazes de expor pontos de vista, de saber se expressar 

adequadamente para as mais variadas finalidades sociais. 

           Com relação à quinta competência, “Refletir sobre a organização e o 

funcionamento da linguagem nas dimensões gramatical, textual e discursiva de 

modo a ampliar sua capacidade de análise crítica dos diversos discursos, inclusive o 

próprio”, percebemos que o letramento social aparece com a preocupação de formar 

leitores/produtores de textos capazes de reconhecer as mais variadas dimensões de 

uso da língua.  

Na sexta competência, “Reconhecer as representações ideológicas que 

subjazem ao discurso, analisando criticamente a linguagem como representação e 

veículo de valores e, eventualmente, de preconceitos de classe, credo, gênero e 

etnia”, o letramento social, que também é crítico, é percebido na medida em que 

reconhece a relevância na produção dos vários tipos de discursos e ao mesmo 

tempo analisa criticamente como esses discursos podem vir carregados de 

ideologias dominantes que muitas vezes excluem, classificam, ordenam e até 

mesmo controlam a sociedade; discursos que podem reproduzir o controle social. 

Daí a importância na produção dos textos (orais ou escritos), uma vez que possuem 

diferentes sentidos importantes para formação de cidadãos críticos e atuantes na 

sociedade. 

Na sétima e última competência para esta área, “valorizar as variedades da 

língua como criações legítimas para intercomunicação, reconhecendo elementos 

característicos dessas manifestações”, o letramento social aparece quando 
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reconhecem as variedades da língua cultas ou coloquiais como legítimas. Afinal, não 

existe língua certa ou errada, mas sim, adequações regionais e situacionais que 

devem ser respeitadas para a formação de cidadãos conscientes e atuantes na 

sociedade. 

Trazemos, no quadro abaixo, uma síntese da temática caderneta e letramento 

discutida nessa seção.  

 

Quadro 11 – Síntese – Caderneta e Letramento 
REFERENCIAS A PRÁTICAS DE LETRAMENTO 

COMPETÊNCIAS   Compreensão os diferentes usos e finalidades da 
linguagem verbal; 

 Adequação dos usos linguísticos às condições orais de 
produção do discurso; 

 Produção de textos de diversos gêneros; 

 Expressão dos diferentes pontos de vista; 

 Organização e funcionamento da linguagem na dimensão 
gramatical; 

 Análise crítica da linguagem como veículo de valores; 

 Valorização das variedades da língua. 

PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS 

 Utilização dos recursos da informática; 

 Aula passeio com produção de relatório; 

 Dramatizações; 

 Atividades com jornais, revistas e outras publicações; 

 Apresentação de seminários; 

 Utilização do livro didático e livros paradidáticos.  

PROCESSOS 
AVALIATIVOS 

 Observação contínua; 

 Produção de textos escritos e textos orais. 

 

 

Em síntese, a análise documental dos textos da Proposta Pedagógica da rede 

municipal de ensino do Recife e da Caderneta escolar da rede nos mostrou que o 

letramento social e crítico aparecem na maioria das competências. O ensino da 

língua puramente através da perspectiva gramatical, ensinar a respeito da língua, dá 

lugar para o letramento social, como o uso competente da leitura e da escrita nas 

práticas sociais. O letramento social mostra-se, na Proposta Pedagógica da 

SEEL/PCR, como uma preocupação do currículo que tem como foco a formação de 

leitores/produtores de discursos conscientes do seu papel de cidadão crítico e 

atuante na sociedade contemporânea. 
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CAPÍTULO V 

OS SENTIDOS DO LETRAMENTO PARA OS EDUCANDOS E PROFESSORES 

DA EJA 
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5. OS SENTIDOS DO LETRAMENTO PARA OS EDUCANDOS E 

PROFESSORES DA EJA  

 

A entrevista com os educandos e professores foi importante para melhor 

compreender suas compreensões sobre o ensino e aprendizagem de língua 

portuguesa na escola em que se trabalha e estuda; qual o tipo de letramento se 

reconhece nessa escola e a importância das leituras que se faz fora da escola; e 

também apreender com, esse instrumento, atitudes valores e opiniões, elementos 

significativos para a compreensão e interpretação do fenômeno do letramento na 

EJA. 

A expectativa com as entrevistas foi de observar como a visão de letramento 

social que aparece na Proposta Pedagógica da SEEL se expressa nos educandos e 

professores vinculados à escolarização na EJA. De acordo com aquela proposta, a 

escola tem como dever promover o uso da leitura e da escrita das práticas sociais, 

ou seja, inserir o letramento social dentro do ambiente escolar, com vistas a preparar 

o indivíduo para a vida em sociedade.  

Entedemos que os professores têm sido interpelados, ao longo de suas 

formações inicial e continuada, sobre a formação de leitores criticos e a importância 

do letramento nesse processo. Por sua  vez, os educandos da EJA procuram essa 

modalidade de ensino principalmente para sua inserção no mercado de trabalho e 

na sociedade letrada. Essa sociedade que exige o domínio das práticas sociais da 

leitura e da escrita, e que nem sempre é oportunizada a todos. 

As entrevistas foram realizadas num período de um mês, o mês de novembro 

de 2011. Explicamos e conversamos sobre as intenções da entrevista, o sigilo, a 

ética e o respeito, no sentido de preservar a fidedignidade das informações 

coletadas e o rigor frente ao objeto que nos dispomos a pesquisar. 

 De início, tanto os professores como os educandos ficaram um pouco 

receosos, mas, depois desse momento, estabelecemos uma relação de confiança. 

Primeiro, entrevistamos os professores e depois os educandos, ocorrendo sempre 

de forma tranquila.  Foram entrevistados dois professores, pois, nessa escola, são 

os dois professores de língua portuguesa que lecionam na referida modalidade. Com 

relação aos educandos, foram entrevistados 10, escolhidos aleatoriamente entre os 

módulos IV e V.  
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Esse capítulo foi dividido em seções temáticas que foram emergindo a partir 

das entrevistas. O primeiro tema trata da língua portuguesa e letramento na 

perspectiva dos educandos da EJA. Nesse primeiro tema, organizamos cinco 

seções temáticas que são: leitura e cotidiano na perspectiva dos educandos; Ensino 

de língua portuguesa na visão dos educandos; Atividades mais interessantes nas 

aulas de língua portuguesa para os educandos; contribuições das aulas de língua 

portuguesa para leituras do cotidiano, relato dos educandos; sugestões de 

atividades para as aulas de língua portuguesa, proposta dos educandos.  

O segundo tema tem como foco a língua portuguesa e o letramento na 

perspectiva dos professores. Esse segundo tema está organizado em quatro 

seções: sentidos e significados sobre o currículo de língua portuguesa; prática 

docente na EJA; sentidos e significados do currículo de língua portuguesa na prática 

docente na EJA; letramento e ressocialização na EJA. 

 

 

5.1 Língua Portuguesa e Letramento na Perspectiva dos Educandos da EJA 

 

    Os educandos entrevistados têm entre 16 e 66 anos, a maioria parou de 

estudar ainda na infância e outros repetiram algumas vezes. Falar sobre esses fatos 

foi relevante para os educandos (que assim optaram) e para a pesquisa, pelo que 

trouxe de aproximação com as historias de vida e implicações com a escolarização. 

Iniciaremos mostrando o que selecionamos dessas histórias de vida com foco 

na trajetória escolar dos educandos e, em seguida, descreveremos e analisaremos 

seus depoimentos acerca da importância do ensino de língua portuguesa e do 

letramento nessa escola.  

 
  
5.1.1 Leitura e Cotidiano na Perspectiva dos Alunos da EJA 
 
 
 Podemos perceber uma realidade difícil que esses educandos precisam 

enfrentar diariamente, as jornadas de trabalho intensas que, muitas vezes, os 

impedem de ir à escola devido ao cansaço físico. As leituras também ficam 

prejudicadas, pois muitos afirmam não ter tempo para ler, outros dizem não gostar 

de ler e preferem ficar assistindo televisão. Como aparece nas falas 
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Me acordo de quatro e meia da manhã e vou pra CEASA, onde 
trabalho no galpão da tomate, daí para lá pras 11 horas vou almoçar 
e largo às três da tarde, chego em casa cansado e vou dormir pra de 
noite ir pra escola pois se ficar acordado não aguento de cansado. 
Leio muito pouco ou quase nada, pois chego muito cansado e não 
gosto de ler. 
(Educando 1, 16 anos - módulo IV) 

 

De acordo com o que foi pesquisado, o letramento examina a capacidade de 

refletir sobre a própria linguagem, como falar de palavras, sílabas, ou seja, usar uma 

capacidade metalinguística. Porém, a maioria desses educandos tem trabalhos 

informais e muitos não têm a necessidade diária de lidar com leituras, como 

percebemos:  

Meu dia a dia é muito puxado, trabalho fazendo biscates com meu 
irmão, acordo de seis horas e sempre tenho uma obra pra trabalhar, 
uma casa pra pintar, etc., mas sempre chego em casa  umas cinco 
horas, daí tomo banho, janto e subo pra escola. Se eu leio? Não 
muito, só quando a professora manda a gente ler pra fazer um 
trabalho. Gosto mais de assistir do que ler.   
 (Educando 2, 22 anos- módulo V) 
  

Eu sou aposentado, mas faço uma coisa aqui e outra ali pra ajudar 
na renda né, pois ganho pouco e preciso ajudar meus filhos né que 
estão parados. Às vezes, quando tenho serviço, levanto de cinco 
horas, mas quando não, acordo de sete horas e vou dar uma volta 
pra ver se aparece algum serviço né. Gosto muito de ler a Bíblia né. 
 (Educando 4, 66 anos – módulo IV)  

 

Percebemos nos depoimentos dos educandos 7 e 9 que apesar, de não 

conseguir tempo no seu dia a dia para ler, têm a consciência da importância da 

leitura para sua vida:  

Trabalho numa lanchonete e acordo de cinco horas, pois de seis 
horas já estou no trabalho e largo de quatro e meia, pois preciso 
ainda chegar em casa, ajeitar as coisas da casa pra sair ainda pra 
escola. Leio muito pouco, mas preciso ler mais só que não dá tempo. 
 (Educando 7, 29 anos – módulo V) 

 

Sou acompanhante de uma senhora de idade e saio às cinco e meia 
da manhã e largo de sete, às vezes, dá tempo de ler no trabalho, às 
vezes, não, mas sempre que posso, leio um pouco. 
(Educando 9, 44 anos – módulo V)  
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Todos falam sobre sua escolaridade, como iniciaram, em que momento 

deixou, as razões, e também quando e por que retornaram. O Educando 10 nunca 

parou de estudar, mas reprovou a 5ª e a 6ª série duas vezes e relata um pouco do 

seu cotidiano, percebemos que apesar do cansaço o Educando gosta de frequentar 

a escola e sempre procura vários tipos de leituras: 

Trabalho na CEASA, no galpão da laranja e estudo à noite, gosto de 
estudar só um pouquinho. Eu pego no trabalho às 3:00 h e largo às 
10:00 h, durmo um pouco e venho pra a escola. Estudo nessa escola 
há três anos. Gosto de ler Poemas, livros e revista em quadrinho, 
livro de desenhos, os livros da escola de português, de fazer 
atividades. Eu gosto de ler, mas eu tenho vergonha de ler na frente 
dos colegas.  
(Educando 10, 17 anos – módulo IV) 

  

           Todos os educandos pesquisados podem ser considerados letrados ou com 

níveis de letramento diferentes, pois, mesmo alguns dizendo não saber ler e 

escrever, participam de práticas de letramento de uso social que envolvem as 

características da oralidade letrada, a exemplo da participação em atividades sociais 

diversas em suas comunidades, no trabalho, na convivência da família e da religião.  

 A maioria dos educandos frequentou escola até a 5ª série, 2 repetiram 

algumas vezes e 1 nunca havia frequentado a escola até os 66 anos como o 

observamos na sua fala: 

Parei de estudar porque a gente morava no interior e trabalhava e 
naquele tempo a vida era muito difícil, já vim praticar os estudos já 
depois de tá bem velho já, a partir de 2000, que eu comecei a 
estudar, aí fui estudando, fiz a primeira, fiz a segunda passei, na 
terceira houve um imprevisto, adoeci da vista e não pude ir, fiz duas 
operações nos olhos e o médico mandou eu parar. Em 2005, voltei e 
comecei da terceira e parei no meio, aí voltei a estudar o ano 
passado. 
(Educando 4, 66 anos – módulo IV)   

 

Os motivos que levaram alguns educandos a parar de estudar foram 

observados nas falas de alguns educandos como o trabalho, desestímulo dos pais 

ou mudança da família como podemos observar: “parei de estudar por causa de 

trabalho e problemas familiares” (Educando 2, 22 anos- módulo V). A aluna 3, do 

módulo IV, diz que parou de estudar durante 16 anos por falta de estímulo dos pais 

e depois vieram os filhos o que dificultou ainda mais frequentar a escola. A aluna 1, 

módulo IV, parou de estudar durante 3 anos porque teve que viajar com a família e a 

mãe não levou a transferência para lá.  
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  A aluna 5 desistiu de estudar para ajudar a mãe no trabalho, ou seja, o 

abandono escolar, para praticar a solidariedade familiar: 

Parei de estudar porque eu tinha uma vida muito difícil, minha mãe 
era lavadeira e muitas vezes eu repeti por 3 vezes a 6ª série, porque 
eu chegava na porta da escola e eu ficava pensando na quantidade 
de roupa que a minha mãe tinha pra lavar em casa, e aí eu voltava, 
dizia que não tinha  aula pra ir ajudar ela, por ter levado pau, 
consequentemente, eu desisti, e não quis mais estudar. 
(Educando 5, 37 anos – módulo IV) 
 

A auto avaliação e a culpabilidade na fala da aluna 9, quando diz que parou 

de estudar, “Parei de estudar porque eu gostava de maloqueirar mesmo”. (Educando 

9, 44 anos – módulo V). A aluna 6 diz “Parei de estudar por desinteresse mesmo”, 

mas, apesar de sua fala, percebemos um desejo de que seus filhos não repitam sua 

atitude, ou seja, há a valorização da escolarização, pois sempre está estimulando-os 

a estudar, como observamos quando diz: 

Não tive muito entusiasmo de ninguém né, porque se hoje eu tenho 
meu filho e eu não deixo eles faltarem por nada, mesmo que eles 
não queiram, eu obrigo, independente de bolsa escola e bolsa 
família. Hoje, eu tenho o exemplo da minha filha, eu tive ela com 16 
anos e hoje ela tem 20 anos e hoje ela é formada, tenho a outra 
daqui mesmo do Dom Bosco, e tenho Adriano, da 7ª série, com 13 
anos, ele não falta por nada mesmo independente de onde eu 
estiver, eu tô ligando sempre pra ele, em primeiro lugar está nossos 
filhos.  
(Educando 6, 39 anos – módulo IV). 
 

            Parte desses depoimentos pode ser entendida com a análise de Pinto (1984, 

p. 93) sobre como a consciência ingênua fértil leva o analfabeto a se achar 

responsável pelo próprio analfabetismo ou que sua família é culpada pelo seu 

fracasso, assim, jamais serão vistos como vítimas da sociedade capitalista.  

          O Educando 9 diz que desistiu de estudar na 4ª série e relata um pouco do 

seu dia a dia e de suas dificuldades para continuar estudando, como percebemos, 

uma realidade que reflete muitas famílias no nosso País: trabalhar e estudar. 

Trabalho com idoso e, quando não posso vir à escola, eu tenho que 
trazer um documento porque lá eles só dão o horário que eu pego, 
porque tem dia que a paciente que eu levo tem que fazer exame em 
outro canto aí eu perco o dia todo, tem que trocar o cateter, aí fica 
ruim pra mim. Semana passada, eu não vim quase nada, eu passei o 
dia todinho na rua com ela. Aí chego em casa, eu ainda vou lavar 
roupa, fazer janta, aí chego suada aqui nas carreira.   
(Educando 9, 44 anos – módulo V)   
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 Os educandos falam sobre as práticas que eram utilizadas para aprender a ler 

e escrever na escola. A maioria citou apenas o livro e caderno. Alguns disseram que 

o livro tinha que ser comprado pelos educandos. Observamos, na fala do educando 

3, a falta de conhecimento sobre a importância do livro e da leitura na época em que 

estudava 

A gente usava livros para estudar e confesso que naquela época eu 
não gostava não, porque eu não sabia pra que iria servir hoje, eu sei 
o que faz com eles e a importância da leitura para a nossa vida. 
(Educando 3, 31 anos - módulo IV) 
 

Percebemos um desabafo da aluna 9 quando diz que para aprender tinha que 

receber punição “Quando eu estudava só tinha caderno e lápis, e muito puxão de orelha, 

muito castigo eu tive” (Educando 9, 44 anos – módulo V).  

Em relação aos motivos que os levaram a voltar a estudar, a maioria dos 

educandos diz que a qualificação para o trabalho, em busca de uma vida melhor, foi 

a maior razão para voltarem à escola. O desejo de aprender a ler e escrever 

também foi bastante citado como na fala do Educando 4: 

eu sou Evangélico quando eu entrei no evangelho e não sabia nem 
ler uma palavra de lá da Bíblia, hoje em dia, graças a Deus, eu leio 
qualquer parte da Bíblia, eu leio todas as palavras. 
(Educando4, 66 anos – módulo IV)  
 

 A realização de um sonho foi o que motivou a aluna 5, como cita: 
eu queria ser professora de matemática,  quem sabe eu me 
formando eu posso chegar a ser uma professora de matemática 
mesmo com uma idade já um pouco avançada, mas eu sei que 
nunca é tarde 

Educando 5, 37 anos – módulo IV) 
  

O desejo de estar sempre atualizado trouxe as alunas 6 e 9 a voltar a estudar, 

como dizem: 

Eu preciso me atualizar melhor nas palavras, porque eu trabalho com 
médicos, engenheiros, então é importante que eu esteja bem 
atualizada pra saber atender eles melhor. 
(Educando 6, 39 anos – módulo IV). 
 
Preciso aprender muita coisa que eu deixei de mão, outras coisas 
novas que eu trabalho com idoso, aí eu tenho que me atualizar. Eu 
preciso né, e a gente tem que voltar porque trabalha e precisa de 
português principalmente. 
 (Educando9, 44 anos – módulo V). 
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Os educandos assumem a sua não aprendizagem, a evasão, como uma ação 

deles próprios e de suas famílias, seja pela desmotivação; pela necessidade de 

terem que trabalhar em idade não apropriada. Para eles, as possibilidades e 

oportunidades do desenvolvimento cultural ficam para um segundo plano, pois era 

urgente agregar receita para sustento da família naquele momento.  

Essa postura de culpa, responsabilização própria pode estar associada às 

formas como os sujeitos da EJA, ou potencialmente de EJA, os analfabetos são 

tratados. Ainda de acordo com Pinto (1984, p. 95), há uma prática que se dirige ao 

analfabeto com incitações morais e atitudes reprobatórias e primitivas, para acentuar 

a parte de culpa que lhe compete por encontrar-se em seu estado. Apega-se à 

postura de que cabe ao próprio analfabeto demonstrar suficiente interesse para ler e 

conseguir os meios para tanto:  

Por isso só, por assim, também foi falta de interesse, não vou dizer 
que só foi o trabalho, mas a maioria das vezes foi o trabalho. 
(Educando 5, 37 anos – módulo IV) 

 

Até agora eu não sei escrever direito não. 
 (Educando 1, 16 anos - módulo IV) 

 

Eu acho que, por falta de ensino dos meus pais, por falta de 
interesse meu, brincava muito no colégio, para alguns professores 
tanto fazia o educando estar na sala ou não. Não é como nessa 
escola que a direção sai catando os educandos e põe para a sala de 
novo. 
(Educando 3, 31 anos - módulo IV) 

 

Percebemos que a educação sempre permaneceu sendo objeto de conquista 

desses alunos, pois, em todas as falas, fica notório que tal afastamento sempre foi 

de caráter temporário devido a vários motivos, mas retornar a escola era uma 

certeza, como relata o Educando 4, abaixo: 

Eu vim aprender quando comecei vim pra cá né, mas eu passei 
muito tempo sem vim pra escola só vim estudar depois de velho, mas 
sempre pretendia um dia começar, mas minha vida nunca permitiu e 
hoje depois de tanto tempo posso estudar.  
(Educando 4, 66 anos – módulo IV)  
 

No que se refere ao aprendizado em idade escolar ideal, os educandos 6 e 10 

falam sobre saberes construídos em outros espaços e de várias formas, seja sob a 

forma de experiências ou até mesmo em situações cotidianas em que aprender não 
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era o ponto principal da situação, mas não deixava de estar presente e o aprendente 

soube identificar tal construção do saber.  

Não eu aprendi, mas só que eu não cheguei a me formar né, porque 
a prova é que em muitas coisas eu sou atualizada ainda, porque eu 
parei de estudar, mas eu nunca me desatualizei dos livros. 
(Educando 6, 39 anos – módulo IV). 
 

Leio livro, no trabalho eu tenho que fazer a nota de compra, talão de 
cheque, jornal pra ver as notícias, aí tem que escrever, tem que ler  
(Educando 10, 17 anos – módulo IV). 

 

 Falam assim de letramento social, embora não utilizem esse conceito, mas sim, as 

práticas, que explicam e justificam as possibilidades de letramento social nas práticas 

sociais, e que articuladas às praticas de letramento na escolarização potenciam os 

processos de escolarização e de ressocialização. 

 

 

5.1.2 O Ensino de Língua Portuguesa na Visão dos Educandos  
  

Todos os educandos disseram gostar do ensino de Língua Portuguesa na 

escola, a maioria citou leitura, redação e ditado como as atividades que mais gostam 

de realizar na escola, pois acreditam na contribuição para o desenvolvimento de 

leituras fora da escola. Alguns citaram o desejo de mais aulas de gramática, vista na 

época como necessária a qualquer aula de Língua Portuguesa. Como percebemos 

na fala da aluna 5 

O ensino não é como antigamente, porque antigamente a gente 
sabia o que era um sujeito, um predicado, um substantivo, a gente 
sabia tudo isso, hoje em dia só é mais texto, é mais leitura apesar de 
que assim, um concurso uma coisa requer muito isso.  
(Educando 5, 37 anos – módulo IV) 
 

 Percebemos o letramento social presente na fala da Educando 5, pois 

acredita que o ensino de Língua Portuguesa não deve ser apenas o ensino da 

gramática normativa, o Educando cita a importância das leituras na aula: 

As aulas de português são aulas boas, têm muita leitura, muita 
redação né, a professora puxa muito por isso, isso é bom porque 
estimula a gente que muitas vezes não gosta de ler a pegar um livro 
pra ler porque a gente vai querer aprender mais e mais português.  
(Educando 5, 37 anos – módulo IV) 
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    O Educando 10 trouxe o fato do cansaço físico e o estresse dos professores 

que, muitas vezes, depois de uma jornada diária dupla de trabalho, ainda lecionam 

no turno da noite. Para ele, a jornada de trabalho do professor interfere no seu 

desempenho e na aprendizagem dos educandos, porém, essa é uma realidade da 

maioria das escolas onde professores têm que trabalhar três turnos para garantir o 

sustento da família. Podemos perceber esse fato na fala do Educando 10: 

A professora explica o assunto depois passa tarefa no caderno e no 
livro. Eu gosto. A professora é boa, é legal, ela ensina bem, não é 
nervosa que nem tem um bocado, mas normal, que nem as outras 
também. Ela chega, dá boa noite, aí, ela explica o assunto, copia, 
brinca, ela usa o livro, traz textos de fora, passa trabalho.  
(Educando 10, 17 anos – módulo IV) 

 

 

5.1.3 Atividades mais Interessantes nas Aulas de Língua Portuguesa na Visão dos 
Educandos 
 
  
             Perguntamos aos educandos quais atividades da aula de língua portuguesa 

eles mais gostavam e pedimos para que justificassem. Os educandos responderam 

ditado e redação para aprender a escrever melhor e corretamente; leituras de textos 

do livro, de revistas; sínteses dessas leituras; pesquisas. Trazemos as falas de 

alguns educandos  

Redação e texto né. Eu gosto de texto, porque é onde a gente vai ver 
os nossos erros né, os erros e os acertos. 
(Educando 6, 39 anos – módulo IV)  

 

O ditado porque a pessoa aprende a escrever as palavras que não 
sabe. Dos passeios também gosto muito porque é uma aula 
diferente. 
(Educando 8, 17 anos – módulo V) 

 

A leitura. Porque eu aprendo mais, eu sou muito preguiçosa pra ler aí 
eu tenho que ler a pulso. 
(Educando 9, 44 anos – módulo V) 

 

 A parte que a professora está explicando. E eu não gosto muito de 
escrever não. Gosto dos passeios que o professor faz a museus e 
outros lugares também, aprender fora da sala é bem legal. 
 (Educando 10, 17 anos – módulo IV) 
 

 Percebemos o interesse de alguns educandos de estudar mais gramática, 

pois eles acreditam que estudar as nomenclaturas das palavras, os tempos verbais 



 

 

95 

de forma explícita são importantes. Os educandos não têm a consciência de que o 

estudo da gramática já está implícito no estudo do texto sem ser preciso “decorar” as 

terminações e flexões verbais da norma padrão. Como citamos a fala da aluna: 

Verbos, porque é pra saber distinguir eu tu, nós, vós, eles, 
diariamente. 
(Educando 7, 29 anos – módulo V) 

 

 

5.1.4 Contribuições das Aulas de Língua Portuguesa para Leituras do Cotidiano -  

Relato dos Educandos 

 

 Todos os educandos entrevistados consideram que as aulas de língua 

portuguesa contribuem para as leituras que fazem dentro e fora da escola. 

Acreditam que as aulas ajudam a leitura e a escrita correta também fora da escola 

no ambiente de trabalho, na igreja com os amigos e até na internet.  

Contribuem sim porque muitas vezes a gente quer escrever uma 
frase e a gente não sabe escrever direito e fica procurando o 
dicionário ou como separar uma vírgula de uma exclamação. 
(Educando 7, 29 anos – módulo V) 

 

Contribuem e muito pra aprender né? o modo de falar e o modo de 
escrever, e de tratar as pessoas bem, porque muita gente estuda 
língua portuguesa, mas não sabe o significado. 
(Educando 9, 44 anos – módulo V) 

 

A professora é boa, é legal, ela ensina bem, não é nervosa que nem 
tem um bocado, mas normal, que nem as outras também. Ela chega, 
dá boa tarde, aí ela explica o assunto, copia, brinca, ela usa o livro, 
traz textos de fora, passa trabalho. 
 (Educando 10, 17 anos – módulo IV)  

 

           No que tange à questão da leitura e da escrita, observamos que, quando o 

educando consegue desenvolver essas habilidades, sua aplicabilidade se dá em 

diversos momentos de sua vida, é o que corrobora o depoimento do Educando 10: 

Sempre que a professora pede pra gente ler, eu vou perdendo a 
vergonha de ler na frente dos outros, vai ficando melhor daqui pra 
frente. Também quando eu estou escrevendo na internet, ajuda a 
não escrever errado, conversar com as meninas, aí o cara escreve 
errado, aí fica ruim. 
(Educando 10, 17 anos – módulo IV). 
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5.1.5 Sugestões de Atividades para as Aulas de Língua Portuguesa - Proposta dos 

Educandos 

A maioria dos educandos não tem sugestão de atividades para as aulas, acha 

que o que conseguir aprender na escola está bom, como exemplo, a aluna 3: “Não, 

agora no momento não, porque eu já perdi muito conhecimento nos estudos, pelo 

tempo que eu fiquei parada sem estudar” (Educando 3, 31 anos - módulo IV). 

Percebemos novamente a sugestão para o aumento do uso da gramática na 

escola, como na fala das alunas 5 e 6:  

Aquilo que eu falei né, que a gente antigamente aprendia mais 
gramática. 
(Educando 5, 37 anos – módulo IV) 

 

Melhorar o ensino da gramática.  
(Educando 6, 39 anos – módulo IV). 
    

Outra sugestão que nos parece uma questão social e cultural refere-se ao 

fato dos educandos ainda parecem muitos presos ao desejo de assistirem a filmes 

nas aulas. Outra sugestão foi maior acompanhamento do professor como citam os 

educandos 7 e 10: 

Passar uns filmes, passar pra falar sobre o filme, passar trabalhos.  

(Educando 10, 17 anos – módulo IV) 
 

Ter mais acompanhamento do professor com os educandos, pena 
que a gente tem pouco tempo, quando pensa que não já está 
terminando do professor ensinar à noite. 
(Educando 7, 29 anos – módulo V) 
 

Com base no que foi descrito pelos educandos, trazemos abaixo uma síntese 

dos seus depoimentos acerca da importância do ensino de língua portuguesa e do 

letramento na escola.  

 

 
Quadro 12 – Síntese – Língua Portuguesa e Letramento na Perspectiva dos 

Educandos da EJA 
LÍNGUA PORTUGUESA E  LETRAMENTO  VISÃO DOS EDUCANDOS 

LEITURA E COTIDIANO  Retorno à escola por motivo de 
trabalho (necessidade de 
desenvolvimento do letramento) 

 Usos sociais do letramento  
O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA  Gostam de leituras, redações e 

ditado; 

 Desejo de mais aulas de gramática; 
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ATIVIDADES MAIS INTERESSANTES  Ditado, redação, leituras, pesquisas e 
passeios. 

CONTRIBUIÇÕES PARA O COTIDIANO  Contribuem para as leituras no 
trabalho, na igreja, com amigos e na 
internet; 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES  Assistirem a mais filmes, maior 
acompanhamento do professor. 

 

Essas práticas apontam para a construção de um currículo voltado para o 

processo de ressocialização como a colocação do sujeito em polêmica com a sua 

cultura e com suas experiências anteriores. As atividades de leituras, citadas pelos 

educandos de vários tipos de textos, além dos textos do livro didático, do uso da 

internet para realizar vários tipos de leituras, sejam de textos religiosos ou no 

trabalho, ajudam os educandos a mergulharem em outras experiências, a tomar a 

palavra, reaprender a palavra para expressar novas experiências, a dizer a sua 

palavra porque ao dizer, ao reformular sua palavra, estão expressando a recognição. 

Entendemos que a escolarização tem uma grande contribuição a dar em relação aos 

processos de ampliação de domínio do letramento (recognição) e de mudanças nas 

práticas sociais de uso do letramento (reinvenção), processos estes que “conformam 

o processo mais amplo de ressocialização” (SOUZA, 1999, p. 101). 

 

 

5.2 Língua Portuguesa e Letramento na Perspectiva dos Professores 

 

 A entrevista com os professores foi de grande importância para nos 

aproximarmos de suas compreensões a respeito do letramento.  

 Iniciaremos mostrando o perfil e uma breve descrição da trajetória profissional 

desses professores e, em seguida, descreveremos e analisaremos seus 

depoimentos numa perspectiva do letramento, interculturalidade e ressocialização 

na EJA; apresentaremos também as seções temáticas organizadas, considerando a 

categorização que elegemos de acordo com o quadro teórico e metodológico, assim 

como as temáticas que emergiram das entrevistas com os professores. 

Os professores entrevistados têm entre 45 e 51 anos e tempo de experiência 

no magistério em torno de 22 e 30 anos. São graduados em Letras, sendo um deles 

com mais uma graduação em psicologia clinica. O ensino de Língua Portuguesa é 
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predominante em suas experiências docentes. Na EJA, um trabalha há dez anos e o 

outro há sete anos. Ambos atuam em redes públicas e em redes privadas. 

 

 

5.2.1. Sentidos e Significados sobre o Currículo de Língua Portuguesa 

 

A concepção de currículo para um dos professores é apresentada em relação 

aos seus educandos. Parece que, para o professor em tela, a escolha do currículo 

está condicionada à questão de quem são os educandos; como é o perfil da turma, 

pois, este perfil define as condições concretas de trabalho docente. Como ressalta o 

professor I, “nós pegamos turmas extremamente heterogêneas, na maioria das 

vezes pessoas que deixaram de estudar por mais de 10 anos, e isso cria uma 

dificuldade enorme para o professor para conduzir todos no mesmo caminho”. 

Observamos aqui a influência de um currículo monocultural, quando se preocupa 

com todos no mesmo caminho. Todavia, esse mesmo professor sabe da importância 

da singularidade de cada educando, de sua cultura ao dizer que 

[...] se faz necessário então entender a realidade do educando, como 
dizia Paulo Freire: a gente busca na própria conjuntura, no próprio 
contexto do educando e, a partir daí, a gente começa a criar relações 
de sentido, relações semânticas, relações morfológicas e tudo isso 
vai levando o educando lentamente a ingressar no mesmo caminho e 
a turma continua como um todo.  
(Professor I – módulos IV e V). 

 

O outro professor entende também que o currículo deve responder às 

necessidades dos educandos e traz como preocupação o fato de  

o material didático que vem pra as escolas, para o professor 
trabalhar com língua portuguesa é um material que não 
corresponde à realidade dos educandos que estão 
matriculados, observa-se ainda, nesse contexto, um atraso na 
chegada desse material didático que chega a ser de meses, 
comprometendo ainda mais a proposta pedagógica como um 
todo.  
(Professor II – módulos IV e V).   
 

 

5.2.2 Sobre a Prática Docente na EJA 

  

A temática dessa seção refere-se aos sentimentos e os sentidos que os 

professores atribuem à situação de ser professor de EJA e de sua relação na escola 
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que leciona com colegas, direção, coordenadores e educandos. Para os professores 

pesquisados, o trabalho na EJA requer um pouco mais de dedicação e atenção, 

como percebemos na fala do professor, quando diz:   

ser professor de EJA não é um trabalho fácil, o professor tem 
que recorrer muito à sua experiência, à sua vivência, à 
realidade em que ele está inserido, à realidade dos educandos 
e, a partir daí, ele próprio planejar o seu trabalho  
(Professor II – módulos IV e V). 

 

O professor II descreve um pouco as dificuldades encontradas no ensino da 

EJA: “não temos material didático, nem material de apoio suficiente para assessorar 

o trabalho do professor em sala de aula, então, com trabalho com EJA fica um tanto 

à margem do que se espera de um trabalho com êxito”.  

Percebemos através da fala dos professores que a relação com a escola, com 

os colegas, com os diretores, coordenadores e educandos parece ser boa. Quando 

citam que procuram se relacionar bem com os colegas de trabalho, independente de 

hierarquia, acreditam que todos os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem devem estar unidos e, dessa forma, contribuir para o sucesso da 

educação. Como diz o professor I: 

Como educador, eu procuro sempre me relacionar muito bem com 
meus colegas de trabalho, independente de ser direção, funcionário, 
vigia, zelador, acho que todos contribuem comigo para que nós 
possamos levar os educandos e o grupo adiante.  

 

Dessa forma, acredita que só o trabalho coletivo, visando a educação de 

qualidade é que poderá levar a transformação social. O professor I complementa 

não há porque você restringir, não há porque você segregar ou 
selecionar ninguém, então o conjunto de funcionários é que vai 
conduzir o processo da educação, não é apenas o educador, o 
educador ele está ali à frente é verdade, mas se ele não tiver um 
apoio, um aparato, a coisa não funciona  
(Professor I – módulos IV e V) 
 

 O professor II comenta um pouco sobre as dificuldades para se relacionar 

com outros colegas de trabalho, pois, com essa carga horária gigante, os 

professores que, muitas vezes, têm que lecionar em três horários por dia, e com 

essa correria a relação e a troca de experiências ficam prejudicadas, principalmente 

para o turno da noite, pois já vem cansado de outras jornadas de trabalho. De 

acordo com o professor II, “A EJA é uma turma especial, não vamos maquiar a 
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situação, o trabalho poderia ser de melhor qualidade” (Professor II – módulos IV e 

V).  

Em relação à formação continuada, as capacitações oferecidas pela 

Secretaria de Educação, os dois professores dizem que poderiam ser mais 

direcionadas para as turmas de EJA, como diz o professor: “já participei de várias 

delas, algumas são muito boas, mas não são totalmente direcionadas para a EJA, 

elas são direcionadas sim, para outros tipos de educandos, de 5ª, 6ª série, em faixa 

regular, com a idade cronológica regular” (Professor I – módulos IV e V). Acreditam 

também que deveria haver um trabalho que capacitasse profissionais para trabalhar 

com essa modalidade, pois, para eles, é uma clientela diferenciada e merece uma 

atenção maior, como cita o professor I: 

deveria haver um maior incentivo e talvez até uma capacitação de 
profissionais para que fossem retransmitidos, repassados para os 
professores esse convívio, essa maneira de lidar com EJA, é uma 
maneira diferente das turmas fundamentais e regulares.  
(Professor I – módulos IV e V) 
 

O calendário de formação também foi citado como outra questão a ser revista, 

já que ambos os professores lecionam em outra rede de ensino e, muitas vezes, o 

horário da capacitação choca com o da outra escola, inviabilizando a participação 

deles. Concordam também que o professor não é consultado sobre o horário em que 

essas formações irão ser realizadas. Algumas acontecem sempre em horário de 

aula (à noite), dificultando a sua participação. Como observamos na fala do 

professor I:  

Quando acontece de ter no dia em que eu tenho disponibilidade, eu 
vou com certeza, só que, geralmente, o professor não é consultado 
e, muitas vezes, coincide o dia e o horário da capacitação com o dia 
em que eu estou na escola particular, então eles não liberam, e 
quando não liberam, fica difícil para o profissional participar. 
(Professor I – módulo IV e V) 
 

Os professores falam sobre o modelo de diagnose e se eles aplicam em suas 

aulas. Ambos também concordaram que está longe da realidade dos educandos, é 

muito limitado, segundo eles, não dá margem para o professor fazer um trabalho 

mais contextual, como diz o professor II:  

Existe, mas a gente acaba meio que produzindo muito mais, porque 
o modelo padrão não corresponde ao trabalho que é feito e nem a 
clientela que a gente tem na escola. Então, a gente acaba meio que 
produzindo mesmo esse material pra atingir e corresponder à 
realidade que a gente tem na escola. 
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(Professor II – módulos IV e V) 
 

 Para os professores entrevistados, a modalidade de EJA tem importância 

pelo fato de conseguir fazer com que o educando volte a estudar, como cita o 

professor “[...] embora haja uma série de lacunas, de hiatos que a gente percebe no 

próprio programa de EJA, mas naquele momento emergencial, [se quer] que ele 

volta a estudar (...) termine os estudos, (,,,) conclua os estudos, então eu acho que 

naquele momento é eficiente” (Professor II – módulo IV e V). Porém, percebemos 

nos professores uma preocupação maior quanto à tomada de conscientização por 

parte dos educandos, para que vejam a escola, não apenas como um lugar de 

receber a ficha 19, mas como lugar de estudo em busca da transformação social.  

 Fica evidenciado nas falas dos professores que o ensino da EJA precisa 

ser repensado e moldado de acordo com suas peculiaridades nos campos: 

curriculares e da formação continuada, além de um acompanhamento mais 

periódico por parte da Gerência setorial desta modalidade. Os docentes apontam 

ainda que as diagnoses não respondem às particularidades discentes, pois, sua 

formatação está longe dos anseios reais dos educandos.  

 

 

5.2.3 Sentidos e Significados do Currículo de Língua Portuguesa na Prática Docente 

na EJA 

 

        A temática dessa seção refere-se a como o currículo de Língua Portuguesa 

influencia e contribui para a prática docente dos professores. Os professores falam 

com mais profundidade sobre o seu trabalho com língua portuguesa, por exemplo, 

como preparam suas aulas, como ensinam, como avaliam, e, como veem a questão 

do letramento no planejamento e ensino. De acordo com o professor I: 

parte da realidade do educando, então, eu pego jornais, pego 
revistas, e, a partir dali, a gente faz um trabalho sólido, um trabalho 
concreto, parto de um contexto para a partir desse contexto a gente 
retirar o lado estrutural, então eu penso que é um tipo de educação 
assim, construtiva, o Educando, o educando de EJA a partir da sua 
realidade, da sua vivência, ele constrói o saber. 
(Professor I – módulos IV e V) 
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 Esse professor se aproxima da visão freireana, ao propor o diálogo com a 

realidade do aluno (educação na perspectiva curricular intercultural), ou seja, com 

um currículo integrado pela cultura como defende Freire. 

 O professor II diz que, antes de iniciar o ano letivo e a dar aplicabilidade ao 

currículo, percebe a heterogeneidade do grupo classe, a diversidade cultural de 

geração. Diante disso, ela aplica uma diagnose para poder construir o seu 

planejamento de forma que este procure se aproximar e corresponder às 

expectativas dos discentes.  

 O diálogo com a realidade do aluno, princípio de um currículo integrado pela 

cultura como defende Freire/ dialogicidade e interculturalidade: 

Bom, eu parto sempre do princípio da necessidade dos educandos, 
como nós temos em EJA, jovens de 19, 20, 21 anos que estão 
fazendo 5ª série e 6ª série, como temos também senhores e 
senhoras que pararam de estudar há 20, 25 anos, então, tentar 
conciliar essas duas realidades, nós temos inclusive senhores de 50 
e 60 e tantos anos em sala de aula, o que é que acontece, nós temos 
realidades diferentes no mesmo ambiente de jovens e a gente 
precisa pensar em como fazer esse planejamento, porque se a gente 
fizer um planejamento voltado só pra atender a população, a 
clientela, os educandos, mais velhos a gente vai deixar à margem os 
jovens, e vice versa. Então esse planejamento considerando todas 
essas variáveis, não é fácil [...]. 
(Professor II - módulos IV e V) 
 

Trazemos também outro exemplo, quando o professor I diz: 

eu trabalho com artigos de jornais, artigos de revistas, eu trago os 
educandos, faço com que eles reflitam, emitam opiniões sobre o que 
foram mencionados nas reportagens, eles fazem suas inferências, eles 
dão as opiniões deles. 

 

O professor I diz também procurar sempre “dosar aulas, usando textos com 

linguagens mais estruturais, analisando parágrafos, de forma que todos os 

educandos consigam acompanhar, pois, só através da educação, que o educando 

conseguirá transformar a realidade que o cerca”. Podemos perceber a preocupação 

do professor I não apenas com a transmissão dos conteúdos gramaticais, mas fazer 

com que o seu Educando seja capaz de refletir, de compreender os vários tipos de 

textos e assim transformar a realidade que o cerca.  

 Mais adiante, a professora critica em sua fala a dificuldade do fornecimento 

de material didático específico para essa modalidade pela SEEL, salientando ainda 
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a necessidade dela de confeccionar e ir à busca de material que melhor atenda às 

peculiaridades do grupo classe em tela:  

[...] fazer planejamento pra as turmas de EJA não é fácil, então a 
gente tem que buscar textos, tem que garimpar textos que 
interessem tanto aos mais velhos quanto aos mais jovens e essa 
tarefa não é uma tarefa fácil. 
(Professor II – módulos IV e V) 
 

 Nos professores pesquisados, percebemos uma preocupação em trazer, 

para a sala de aula, atividades que despertem o interesse do educando, textos do 

cotidiano, não apenas considerar o aspecto gramatical dos textos, mas todo o 

contexto em que a turma está inserida e toda a vivência que o educando já traz. 

 No entanto, observa-se que tal trabalho não segue planejamentos prévios, 

tanto setoriais quanto em rede, pois constatamos nas falas os professores a ênfase 

na dificuldade do planejar e reforçam a necessidade do improviso nas aulas para 

que estas fiquem mais próximas do real. Observamos aqui a formação 

desconectada com um projeto maior de rede. Como observamos na fala do 

professor I: 

Nós elaboramos o nosso planejamento segundo os planejamentos 
da rede, pois esses estão longe da realidade dos nossos alunos, é 
muito limitado, não dá margem para o professor fazer um trabalho 
mais contextual, por isso, muitas vezes, a gente acaba produzindo o 
nosso. 
(Professor I – módulos IV e V) 
 

 Compreendemos, no tocante à transmissão de conteúdos, que os professores 

não se veem apenas como os transmissores de conteúdos e sim mediadores do 

processo de aprendizagem. Dessa forma, assumem a visão freireana como 

percebemos na fala do professor:  

[...] sou um facilitador, na sala, nas aulas, a gente mostra, orienta o 
caminho, acho que essa é a função do professor, o professor não deve 
ser o dono da verdade, não é aquele que determina o que o educando 
vai aprender (Professor I – módulo IV e V).  

 

Eu parto dessa concepção, de que o professor precisa ser aquela 
pessoa que está ali em sala de aula, mostrando que além daquele 
conhecimento que o educando já tem, o conhecimento prévio, existe 
outro conhecimento que é o conhecimento sistematizado. O professor, 
nesse caso, a função dele é mostrar ao Educando que além do 
conhecimento que ele tem, existem outros conhecimentos que são 
conhecimentos que foram instituídos e que são historicamente 
considerados, que são os conhecimentos científicos. O professor deve 
fazer a transposição didática para que possa atingir o objetivo maior 
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dele que é ajudar o educando a construir o conhecimento dele. Eu 
acredito que o professor deve contribuir com a construção do 
conhecimento do educando, e não dar o conhecimento pronto. 
(Professor II – módulo IV e V) 

  

 Ainda na temática: currículo, Língua Portuguesa e prática docente, podemos 

compreender que a avaliação para os professores pesquisados se dá de forma 

contínua, ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem, considerando a 

realidade dos educandos dessa modalidade, suas dificuldades e limitações, como 

percebemos quando o professor diz: 

A realidade dos educandos é meio sofrida, há muitos educandos que 
chegam, às vezes, sem se alimentar na escola, e a alimentação que 
tem é a que fazem aqui, é a merenda, o lanche e tudo mais, e outra 
realidade que incomoda muito, porque o cansaço físico, como é uma 
turma de jovens e adultos, muitos trabalham como empregadas 
domésticas, trabalham aqui no Ceasa, e, ao chegar aqui, eles estão 
estafados, estão cansados, então para você estimular, para você 
fazer com que eles prestem atenção, que eles participem, com que 
eles interajam, não é lá muito fácil não, por isso procuro considerar 
esse fato no processo avaliativo, pois sei que tudo isso interfere em 
tal processo.  
(Professor I – módulo IV e V) 

 

              Já o professor II salienta ainda sobre a heterogeneidade da turma em EJA e 

legitima a vontade de aprender como um dos pontos de seu processo avaliativo, 

mas salienta que não é o único ponto e nem o mais importante, apenas um dos 

pontos do processo avaliativo: 

Bom, eu acho que falei também numa pergunta anterior um pouco 
sobre que a sala é heterogênea, porque toda sala mesmo regular, 
ela é heterogênea. Agora, se a gente for pensar sobre 
heterogeneidade, a gente pensa que em turmas de EJA, essa 
heterogeneidade é muito evidente, porque você tem ou jovens, ou 
adultos, pessoas inclusive que, como podemos dizer da boa idade, 
quase idosos. Então são educandos que em geral vêm com muita 
vontade de aprender vêm com muita vontade de estudar, 
normalmente, quando pensamos em feriado, por exemplo, numa 
quinta-feira e na sexta-feira tem aula, é muito difícil que a gente 
perceba que os educandos de EJA faltem, porque eles têm muita 
vontade de estudar, de aprender, sobretudo os mais velhos, diante 
disso, coloco tal vontade como ponto de meu processo avaliativo, 
mas não o único e nem o mais importante e sim um ponto.  
(Professor II – módulo IV e V)  

  

             Considerando que o letramento nos ajuda a entender que os usos e as 

funções da escrita diferem enormemente nas diferentes sociedades, pedimos para 
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que os professores entrevistados dissessem um pouco como desenvolvem o tema: 

Ensino de linguagem e letramento.  

 Na fala do professor, percebemos a influência da perspectiva do letramento 

ideológico quando diz que 

toda a minha vivência em sala de aula é uma vivência 
contextual, eu parto da realidade do educando, são eles que 
trazem as contribuições da vivência, das experiências dele, e, a 
partir daí, a gente dá uma orientação, a gente dá uma nova 
roupagem, e isso é o processo de aprendizagem. 
(Professor I – módulo IV e V) 

  

  E também na fala do professor II, quando afirma: 

 [...] temos que trazer textos que atendam a realidade, em geral 
textos que façam parte do cotidiano, que estejam em evidência, 
textos em geral da esfera jornalística, que são textos que em 
geral interessam a esses educandos. 
(Professor II – módulo IV e V)  

 

Perguntado ainda aos docentes entrevistados se acreditavam que essa 

modalidade de ensino dá o tipo de formação que os educandos de EJA necessitam 

em relação ao letramento, eles respondem que na conjuntura atual em que se 

encontram: sim, mas existem várias distorções a serem corrigidas. É o que explicita 

o professor II: 

É difícil falar porque é o primeiro ano que eu estou lidando com esse 
grupo de EJA, e esse módulo de EJA, no ano passado, havia muitas 
ausências, eles faltavam demais, estavam muito ausentes da aula, 
então a gente não pode fazer uma avaliação precisa, eu penso 
assim: o grupo EJA, a maneira como ele está sendo apresentado, a 
maneira, a prática, a didática, ela é consistente, agora não posso 
dizer que ela seja responsável por uma mudança radical, ela 
contribui sim, mas ela não vai mudar totalmente porque vai levar um 
bom tempo ainda para que ele possa internalizar isso daí. 
(Professor I – módulo IV e V) 
 
 

           De acordo com Soares (2000), todo o trabalho que envolve o ensino da 

leitura e da escrita deve ser baseado pelo letramento, o ensino de língua que tem o 

objetivo de levar o educando a adquirir um grau de letramento cada vez mais 

elevado, “Aprender a ler e a escrever é aprender a construir sentido para e por meio 

de textos escritos, usando experiências e conhecimentos prévios”. Para isso, 

devemos desenvolver no educando um conjunto de habilidades e comportamentos 
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de leitura e de escrita, e as capacidades técnicas de ler e escrever de forma mais 

eficiente.  

Pedimos para que os professores entrevistados dissessem um pouco como 

desenvolvem o tema ensino de linguagem e letramento. Nas falas, evidenciamos 

certo desconhecimento da temática apresentada: 

A nomenclatura não me é estranha, agora não é fácil também a 
gente transformar essa nomenclatura em prática, como eu já falei 
toda a minha realidade [...].  
(Professor I) 

 

É preciso que se escolha o tema da crônica do cotidiano, é preciso 
que se escolha o tema dos textos da esfera jornalística atual que 
você vai trabalhar para que não fuja do interesse desses educandos, 
então não paro pra trabalhar a gramática, ou seja, a nomenclatura da 
gramática, a mera classificação das palavras, eu não perco tempo 
com o meu educando de EJA, analisando quantos substantivos há 
nesse texto, quantos adjetivos há nesse, porque funcionalmente, até 
como professora, no meu dia a dia ninguém me pergunta quantos 
substantivos ou quantos verbos há em um determinado texto, então 
eu não paro pra fazer isso porque, pra mim, não existe texto sem 
gramática como também não existe gramática sem texto. 
(Professor II – módulo IV e V) 

 

 

5.2.4 Letramento e Ressocialização na EJA: o que dizem os professores 
 
  

Pelo nosso entendimento da leitura e da escrita como instrumentos básicos 

para o ingresso e a participação plena na sociedade letrada em que vivemos, e que 

nem sempre é oportunizada para todos, buscamos ressaltar a importância do 

letramento no processo de ressocialização. O que significa para os professores as 

compreensões produzidas pelos educandos no processo de escolarização e as 

mudanças de suas práticas sociais como sujeitos, agentes transformadores da 

realidade social em que se encontram.  

Para os professores, o letramento contribui para a ressocialização através da 

prática social e a inserção no mundo em que vivem os jovens e adultos. Como 

percebemos na fala do professor I: “Trago sempre textos de jornais, de revistas para 

que juntos possamos lê-los em sala, discutirmos seus significados no contexto atual” 

(Professor I – módulo IV e V). 

Os professores entrevistados acreditam que dessa forma, o educando da EJA 

pode desenvolver a ressocialização e a aprendizagem de conhecimento linguístico. 
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Percebendo-se como ator e construtor de sua própria aprendizagem, esse educando 

terá condições de romper com antigos conceitos e promover, em sua vida, 

percepções e valores que cercam a internalização do aprender a viver juntos e 

aprender a fazer.  

Eu trago sempre textos que despertam o interesse do meu 
educando, textos jornalísticos, eu sempre pesquiso em vários livros 
para trazer o melhor para o meu educando, trabalho com redações 
com temas atuais, não me preocupo em corrigir as nomenclaturas 
gramaticais. 

                                     (Professor II – módulo IV e V) 
 
 

Os professores entrevistados ressaltam que é preciso que a escola forneça 

aos estudantes os instrumentos necessários para que os educandos consigam 

perceber que, através do letramento, podem avançar no processo de 

ressocialização e, por conseguinte, inclusão nos diversos setores da sociedade 

contemporânea. 

 Relatam que é dever da escola como um todo estimular e desenvolver 

mecanismos de busca e análise, para que os educandos que nela estudam possam 

relacionar e organizar as informações complexas do mundo comtemporâneo, 

podendo ainda intervir em suas localidades enquanto seres atuantes antenados no 

contexto local-global. 

Diante dos depoimentos acima, trazemos uma síntese acerca da importância 

do ensino de Língua Portuguesa e do letramento para os professores nessa escola. 

 

Quadro 13 – síntese – Língua Portuguesa e letramento na perspectiva dos 

professsores 

LÍNGUA PORTUGUESA E LETRAMENTO NA VISÃO DOS PROFESSORES 
SENTIDOS E SIGNIFICADOS 
SOBRE O CURRÍCULO  

 Deve responder as necessidades dos 
educandos; 

 Parte da compreensão da realidade dos 
alunos; 

SOBRE PRÁTICA DOCENTE  Requer maior dedicação, atenção e 
experiência; 

 Deve ser um facilitador e mediador de 
aprendizagens. 

SENTIDOS E SIGNIFICADOS DO 
CURRÍCULO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA NA PRÁTICA 
DOCENTE 

 O diálogo é uma aproximação com a educação 
intercultural; 

 Diálogo com a realidade do aluno, princípio de 
um currículo integrado pela cultura; 
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LETRAMENTO E 
RESSOCIALIZAÇÃO NA EJA 

 Letramento como prática social contribuindo 
para a ressocialização; 

  Através da leitura da palavra, ler o mundo e se 
ressocializar atuando como cidadão crítico. 

  

Observa-se que os professores têm procurado optar por práticas de 

letramento social que ajudem os educandos a refletir enquanto aprendem e a 

descobrir e experimentar novas possibilidades de interpretação dos fatos cotidianos 

de suas vidas e, com isso, ressocializa e resignifica diversos eventos sociais ao seu 

entorno como cidadãos letrados. 

Os professores afirmam que vêm buscando incentivar novas práticas de 

letramento com diferentes gêneros textuais, unindo o conhecimento de mundo e o 

da palavra, ajudando assim os educandos da EJA a entenderem o contexto em que 

vivem, estimulando o senso crítico, tornando-os verdadeiros leitores e escritores 

mais críticos e atuantes, preenchendo velhas formas com novos conteúdos e 

signficados da sociedade. 
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Considerações Finais 

 

Este trabalho de dissertação teve como objeto de estudo a relação entre 

proposição de letramento no âmbito da Proposta Pedagógica de Língua Portuguesa 

da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos módulos IV e V, da 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura da Cidade do Recife 

(SEEL/PCR) e processos de ressocialização na escolarização de adolescentes, 

jovens e adultos. O objetivo foi, ao analisar como nessa proposta aparece a visão de 

letramento, compreender quais as suas implicações no processo de ressocialização 

desses sujeitos da EJA. 

O percurso do nosso estudo se deu a partir de nossa preocupação com o 

ensino de Língua Portuguesa na escolarização da EJA. Partíamos da premissa de 

que um ensino, na perspectiva do letramento social, ideológico, poderia ter um 

significado especial na ressocialização de jovens e adultos por meio da 

escolarização. 

Debruçamo-nos, na primeira parte do trabalho, sobre os estudos 

desenvolvidos por autores clássicos no campo da EJA – Freire, Pinto e Souza, para 

reforçarmos nossa premissa. Ressaltamos o que foi afirmado na V CONFITEA que, 

de certa maneira, influenciou as políticas curriculares em várias partes do mundo.  

Procuramos acompanhar os estudos mais recentes e o tratamento de leitura 

e letramento. Por fim, nessa primeira parte, conformamos nosso quadro teórico e 

metodológico. Assumimos, com Souza, Freire, Giroux e Carvalho, a visão de 

currículo intercultural; Com Soares, Tfouni, Kleiman, Geraldi, assumimos o 

letramento como uma prática indissociável da alfabetização; como uma prática 

social para além da escrita; como um jogo de poder e como mecanismo de controle 

social; com Souza, compartilhamos a perspectiva da EJA como um processo de 

ressocialização.  

Esse caminho se adéqua a uma pesquisa qualitativa com a análise de 

conteúdo de documentos curriculares e com análise de conteúdo de entrevistas com 

os sujeitos da EJA. A pesquisa, no que se refere aos dados documentais e aos 

textos das entrevistas e suas análises apresentadas na segunda parte desta 

dissertação, nos permite fazer uma triangulação dos resultados que apresentamos 

no quadro síntese abaixo: 
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Quadro 14 - síntese - Conclusão 

 LETRAMENTO CURRÍCULO EFEITOS DE 
RESSOCIALIZAÇÃO 

Documentos 
curriculares 

O ensino da língua 
deve ser visto como 
um todo com 
articulação dos 
conhecimentos para 
situações reais de 
uso social. 

Respeito à 
identidade, à 
valorização e ao 
diálogo entre as 
diferentes culturas.  

Formação de 
leitores/produtores 
de discursos 
conscientes do seu 
papel de cidadão. 

Os sentidos de 
letramento/ 
educandos 

Prática de leitura e 
escrita de vários 
tipos de textos; 
Aprendizado da 
gramática.  

Leitura, escrita, 
gramática, ditado, 
redação, filmes. 

Uso competente da 
leitura e da escrita 
para mudança na 
vida, para o trabalho. 

Os sentidos de 
letramento/ 
professores 

Formação de 
leitores/produtores 
de texto para as 
práticas sociais de 
uso da língua. 

Valorização dos 
conhecimentos 
prévios, suas leituras 
de mundo, suas 
experiências de vida. 

Reflexão e 
compreensão dos 
vários tipos com 
criticidade na busca 
da transformação 
social. 
 

 

Podemos perceber, através da análise na Proposta Pedagógica da rede 

municipal de ensino do Recife, uma preocupação com o letramento social. Esse 

letramento estaria associado à possibilidade de ressocialização dos educandos na 

medida em que prepara o educando para situações sociais de uso da língua em 

diversos contextos, se preocupa em formar sujeitos autônomos, articulando os 

conhecimentos na luta pela transformação social; se propõe que a escola 

acompanhe as mudanças tecnológicas, inserindo seus educandos nas diversas 

práticas sociais com vários tipos de textos, a fim de formar sujeitos competentes nas 

diversas situações de uso da língua. 

Através da análise das cadernetas nas competências instituídas do 

componente curricular Língua Portuguesa, o letramento social está presente em 

todas as competências instituídas nessa área. O letramento social e a 

ressocialização são preocupações do currículo intercultural, o respeito à identidade, 

a valorização e o diálogo entre as diferentes culturas para a formação de 

leitores/produtores de discursos conscientes do seu papel de cidadão crítico e 

atuante na sociedade contemporânea. 

Da análise das entrevistas com os educandos, fica implícito que o fato de 

terem parado de estudar na infância tenha tido repercussão no desenvolvimento do 

seu letramento, afinal, nem sempre o levantamento de conhecimentos prévios feitos 
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pelos professores dá conta de uma articulação com vistas na prática de um currículo 

integrado; embora, na fala dos professores, se façam referências a essa busca. 

Observa-se também como o trabalho pode ser um lugar de desenvolvimento do 

letramento, assim como as práticas sociais de participação em grupos religiosos; 

participação como usuários da internet e outras práticas. 

Contudo, nos pareceu que a busca pela escolarização e ressocialização está 

mesmo associada a aspectos como qualificação profissional para a inserção no 

mercado de trabalho, o melhor desempenho nas atividades sociais, seja com a 

família, na igreja, no uso da internet.  

Sobre o que dizem da prática de Língua Portuguesa na escola, educandos e 

professores revelam elementos do que se reconhece como letramento social e seus 

efeitos na ressocialização. Para alguns, é percebido quando citam que as aulas com 

usos de vários tipos de textos atuais, de jornais, de revistas e poemas, discutindo 

temas da atualidade. Para outros, os sentidos do letramento estão nas práticas de  

redação, com debates; passeios extraclasse em que vão a museus, parques 

históricos.  

Para os educandos, o letramento é revelado pelas práticas, pelo que é feito 

ou deixado de ser feito em relação ao ensino da língua. Para os professores 

entrevistados, a busca de um argumento em defesa do letramento: o interesse não 

apenas em um tipo de letramento, o autônomo, em que a alfabetização é vista como 

processo de aquisição de códigos alfabéticos e numéricos. Há uma preocupação 

com o letramento como prática social, através da valorização dos conhecimentos 

prévios, suas leituras de mundo, suas experiências de vida. Do mesmo modo, a 

ressocialização é praticada pelos professores com atividades interessantes, que 

potencializam a reflexão dos alunos, com estratégias de sala de aula, privilegiando 

vários tipos de textos: jornalísticos, literários; midiáticos; o uso da internet em sala, 

entre outros. Uma proposição na qual os educandos possam refletir e compreender 

a diversidade que os cercam, com criticidade, na busca da transformação da 

realidade ao seu redor e da mudança social. 

No entanto, professores e estudantes revelam a existência de elementos que 

dificultam uma prática docente e discente, seja pelas condições de trabalho dos 

sujeitos da pesquisa (professores e educandos), seja pelas condições intra-

escolares; comprometendo, dessa forma, o processo de ressocialização desses 

educandos. 
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Em síntese, com esses resultados, outras inquietações surgiram em 

consequência de nossa busca em compreender a temática do letramento no âmbito 

da Proposta Pedagógica de Língua Portuguesa e processos de ressocialização na 

escolarização de adolescentes, jovens e adultos da SEEL/PCR. Acreditamos que o 

tema não se encontra esgotado e suscita outros estudos em uma perspectiva mais 

aprofundada, com foco nas práticas escolares por meio de estudos de análise de 

situações de sala de aula.   
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ANEXO I 
 
 
 

Relação das Escolas que possuem os módulos IV e V 
 
Dados da gerência de serviços e controle pessoal – GSCP. 
 

RPA 01 

Escolas Total Turmas  EJA 

E.M. Reitor João Alfredo 16 02 

E.M. Costa Porto 26 02 

E. M. Padre Henrique 11 02 

 

RPA 02 

E. M. Paulo VI 27 04 

 

RPA 03 

E. M. Joaquim Cardoso 29 06 

E. M. Otávio Meira Lins 15 04 

E.M. Antônio Heráclio do Rêgo 17 03 

E. M. Almerinda Umbelino de Barros 17 04 

E. M. Nilo Pereira 20 03 

E. M. São Cristóvão 23 03 

 

RPA 04 

 

E. M. Drº Rodolfo Alreliano 19 04 

E. M. Arraial Novo do Bom Jesus 13 02 

E. M. João XXIII 19 06 

 

RPA 05 

 

E. M. Hugo Gerdau 12 06 

E. M. Dom Bosco 26 06 

E. M. André de Melo 15 03 

E. M. Tejipió 11 02 

E. M. Antônio Farias Filho 15 04 

 

RPA 06 

 

E. M. Luis Vaz de Camões 18 02 

E. M. Profº Florestan Fernandes 26 05 

E. M. Maria Sampaio de Lucena 32 08 

E. M. Oswaldo Lima Filho 14 02 

E. M. Vila Sésamo 19 08 
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ANEXO II 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

CONSTRUINDO COMPETÊNCIAS 

 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 

 

COMPETÊNCIAS 

 

 1 - Linguagem oral 

 Comunicar-se adequadamente com o grupo; 

 Ouvir com atenção e respeitar a fala do outro; 

 Expressar suas ideias oralmente, por gestos e dramatizações; 

 Interpretar e explicitar a compreensão sobre textos lidos; 

 Resumir as ideias centrais dos textos lidos; 

 Contar histórias conhecidas, mantendo-se próximo do texto original; 

 Ouvir uma história e ser capaz de (re)contá-la, dar um final diferente para ela 

ou de criar outra; 

 Narrar fatos respeitando a temporalidade e registrando as relações de causa 

e efeito; 

 Adequar a linguagem às comunicações formais do cotidiano escolar e social; 

 Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral, a escrita e 

seus códigos sociais, contextuais e linguísticos; 

 Participar de diferentes situações de comunicação oral, expressando, de 

forma clara e ordenada, sentimentos, experiências, ideias, pensamentos e 

opiniões, segundo o contexto; 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre diferentes manifestações da 

linguagem verbal; 

 Identificar, reconhecer e analisar criticamente os usos sociais da língua oral 

como veículo de valores e de possibilidades de preconceitos de classe, credo 

gênero e etnia. 

 Leitura e compreensão de textos 

 Conhecer os traços distintivos que caracterizam o sistema alfabético; 
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 Identificar os contextualizadores do texto; 

 Realizar leitura do texto não verbal, estabelecendo relação de significado com 

o texto verbal e vice-versa;  

 Estabelecer relações entre os textos lidos, fotos conhecidos e a realidade 

sociocultural; 

 Compreender e dominar os diferentes usos e finalidades sociais da leitura; 

 Usar diversas estratégias de leitura como recurso de compreensão textual e 

de ampliação dos sentidos do texto; 

 Usufruir e compartilhar do prazer do ato de ler; 

 Identificar, analisar e avaliar ideias, opiniões e valores; 

 Estabelecer relações lógicas de fatos, tempo, causa, explicação, finalidade, 

comparação etc; 

 Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores, 

preceitos de classes, credo, gênero, etnia etc; 

 Considerar as opiniões alheias e respeitar diferentes modos de vida e de 

expressão; 

 Ler textos de diversos gêneros, combinando as estratégias de decifração, 

seleção, antecipação, inferência e verificação, de acordo com as situações e 

contextos. 

 Escrita 

 Produzir textos, considerando as características do sistema alfabético; 

 Construir imagens com finalidade comunicativa; 

 Produzir textos a partir de seus desenhos e/ou temas vivenciados; 

 Elaborar textos de diversos gêneros, considerando suas especificidades; 

finalidades e usos sociais; 

 Resumir, por escrito, as ideias centrais dos textos lidos; 

 Valorizar/utilizar a escrita como fonte de informação, nutrição do imaginário, 

extensão da memória, entre outros, sendo capaz de recorrer aos materiais 

escritos em função de diferentes objetivos; 

 Produzir textos, utilizando os recursos básicos da coesão e da coerência, 

expressando pensamentos, sentimentos, experiências, ideias e 

posicionamentos com clareza, objetividade e adequação ao contexto de 

interação; 
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 Revisar e refazer os próprios textos até considerá-los suficientemente bem 

escritos para a finalidade a que se destinam; 

 Analisar e avaliar ideias, opiniões e valores; 

 Compartilhar com o outro o prazer da prática da escrita. 
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ANEXO III 

 

CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Eixos Conteúdos Ed. Inf./Ens. Fund./EJA 

1.Linguagem oral 
 

Clareza 
Coesão 
Coerência 
Fluência 
Expressividade 
Adequação vocabular 
Consistência argumentativa 
Variações sociodialetais 
Marcas linguísticas 
A narrativa e seus elementos 
A descrição e seus elementos 

 
Para todos os ciclos e módulos 

2. Leitura Usos e funções sociais da leitura 
Gêneros, portadores e contextualizadores 
Diagramação textual 
Determinação temática e assuntos 
Ideias principais e secundárias 
Coerência 
Coesão 
Interpretação de expressões metafóricas e 
comparativas 
Antecipação e confirmação 
Inferências 
Pontos de vista discursivos 
Texto verbal, não verbal e misto 
Verso e prosa 
Propaganda, fato e opinião 
Decodificação do sistema alfabético 

 
Para todos os ciclos e módulos 

3. Escrita Usos e funções sociais da escrita 
Coesão 
Coerência 
Adequação do texto à situação de interação 
Adequação ao tema proposto 
Progressão temática 
Pontos de vista discursivo 
Adequação argumentativa 
Emprego de contexualizadores 
Emprego de comparação e metáfora 
Diagramação textual 
Adequação vocabular 
Ortografia 
Pontuação adequada 
Legibilidade 
Codificação do sistema alfabético 

 
Para todos os ciclos e módulos 
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ANEXO IV 

 

DIÁRIO DE CLASSE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

PLANEJAMENTO ANUAL 

Área: Linguagens, códigos e suas tecnologias 
Componente curricular: Língua Portuguesa 
 
COMPETÊNCIAS INSTITUÍDAS (CI) 
1- Reconhecer e compreender os diferentes usos e finalidades sociais da linguagem verbal, 
nas modalidades oral e escrita. 

2- Adequar os usos lingüísticos (orais e escritos) às condições sociais de produção do 
discurso, tais como situação sóciocomunicativa , interlocutores, gênero, finalidade e suporte.  

3- Compreender e produzir textos de diversos gêneros, considerando suas especificidades e 
contextos socioculturais de uso para a construção dos sentidos, utilizando recursos e 
estratégia adequados. 

4- Expressar opiniões e pontos de vista sobre diferentes manifestações da linguagem verbal. 

5- Refletir sobre a organização e o funcionamento da linguagem nas dimensões gramatical, 
textual e discursiva de modo a ampliar sua capacidade de análise crítica dos diversos 
discursos, inclusive o próprio. 

6- Reconhecer as representações ideológicas que subjazem ao discurso, analisando 
criticamente a linguagem como representação e veículo de valores e, eventualmente, de 
preconceitos de classe, credo, gênero e etnia. 

7- Valorizar as variedades da língua como criações legítimas para intercomunicação, 
reconhecendo elementos característicos dessas manifestações. 

 
 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS (PD) PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS (PA) 

a- Exposição de conteúdo pelo 
professor; 

I. Observação contínua 

b- Debate e produção de textos 
sobre os conteúdos trabalhados em 
sala de aula; 

II. Elaboração e apresentação de trabalhos; 

c- Exibição de vídeo com temas 
correlatos aos conteúdos; 

III. Produção e apresentação dos relatórios; 

d- Utilização dos recursos da 
informática (Internet, edição de texto, 
cd-rom,, etc); 

IV. Testes escritos; 

e- Atividades extra-classe; V. Participação nos debates. 

f- Aula passeio com produção de 
relatório 

 

g- Dramatizações;  

h- Atividades com jornais, revistas 
e outras publicações;  

 

i- Trabalho individual e/ou em 
grupos; 

 

j- Confecção de painel, trabalho 
com desenhos; 

 

k- Apresentação de vídeo;  

l- Apresentação de seminários;  

m- Atividades com utilização do 
livro didático e de livros paradidáticos. 

 



 

 

124 

 
Registro da atividade docente 

CONTEÚDO 

CI PD PA Leitura e compreensão de textos verbais e não-verbais 

   Conceito de texto. Estratégias de construção dos sentidos de um texto: 
inferência, decifração, seleção, antecipação e confirmação. A coesão e a 
coerência. 

   Tipos textuais: descrição, narração, argumentação, exposição e injunção. 
Gêneros textuais: bilhete, resumo, entrevista, cartas, notícia, poemas, 
piadas, conto, anúncio publicitário, etc. 

   Tema, idéias principais e secundárias. 
Intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade. 
Intertextualidade. Implicitude e explicitude. 

   Análise fonológica: ortografia e acentuação. 
Outros recursos da escrita, além das letras: acentos gráficos, os sinais de 
pontuação. O travessão, as aspas, os parênteses, a vírgula, os dois pontos.. 

   Processos de formação de palavras: empréstimos lingüísticos, neologismo. 

Produção de textos verbais e de Textos Não-Verbais 

   Os gêneros textuais para ler e os gêneros para escrever. 

   Gêneros textuais e cidadania: os documentos pessoais e os documentos 
públicos. 

   O gênero textual carta: os diversos tipos de cartas. 

   Os gêneros textuais e a instância do trabalho. 

Legenda: CI – Competência Instituída PD – Procedimento Didático PA – Procedimento Avaliativo 
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APÊNDICE A 
 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Professores (as) 

 

Objetivo 

Conhecer as representações, os significados, os valores e as atitudes do professor 

ou da professora em relação ao ensino de Língua Portuguesa e o processo de 

Letramento.  

 

Roteiro de Apresentação 

Apresentação da pesquisadora e situar o trabalho com os professores e as 

professoras como uma das atividades da Pesquisa de Mestrado na Pós-Graduação 

em Educação da UFPE. 

 Ressaltar o interesse da Pesquisa de conhecer as diferentes formas de perceber 

o currículo da Educação de Jovens e Adultos, particularmente do ponto de vista 

dos educadores em atividade de ensino. 

 Solicitar que o professor ou a professora se apresente. Em seguida, caso ele não 

tenha se pronunciado sobre esses aspectos perguntar sobre: 

o Formação inicial: 

o Módulo que ministra: 

o Idade do professor:  

o Tempo de magistério  

o Sexo 

 Esclarecer sobre a gravação, o sigilo em relação à divulgação de nomes. 

 Informar o tempo de duração da entrevista (entre 1h30 e 2h). 
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APÊNDICE B 

 

Roteiro da entrevista semi-aberta 

 

 Agora vamos iniciar nossa entrevista. Gostaríamos que você falasse 

inicialmente, sobre o que considera um currículo adequado para Educação de 

Jovens e Adultos. 

 Poderia agora falar sobre o trabalho que desenvolve na EJA? Por exemplo: 

o Você considera importante ser professor/a da EJA? Por que? 

o Como é a sua relação com a escola, com os colegas, com os(as) 

diretores(as), supervisores(as), com os (as)coordenadores (as), com os 

educandos (as)? 

o O que acha das capacitações oferecidas pela Secretaria de Educação?  

 Fale um pouco mais sobre o seu trabalho com Língua Portuguesa. Por 

exemplo: 

o Como você prepara as suas aulas? 

o Como transmite os conhecimentos? 

o Como avalia os educandos? 

o Agora gostaria que dissesse sobre como você vê o tema ensino da 

língua e letramento? 

 Quer dizer mais alguma coisa? 
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APÊNDICE C 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Estudantes (s) 

 

Roteiro de Apresentação: 

 Estou aqui para ouvir você sobre o ensino de língua portuguesa na escola na 

qual estuda.  

Mas, primeiro gostaria de me apresentar e de conhecer você um pouco.  

 Apresentação: 

- Vamos começar: eu me chamo _______, moro em Recife, Pernambuco, sou 

pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE.  

- E você? Fale um pouco sobre você sobre você, seu nome, sua idade, desde 

quando freqüenta escola, se já desistiu em algum momento e a razão e por que 

voltou; e outra informação que tenha vontade de dizer. 

 Agora vamos conversar sobre língua portuguesa na sua vida e na escola. Eu vou 

organizar a nossa conversa e, se você autorizar, a conversa será gravada. 

(Esclarecer sobre a gravação, o sigilo em relação à divulgação de nomes). 
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APÊNDICE D 

 

Roteiro da entrevista Roteiro da entrevista semi-aberta com os estudantes. 

 Inicialmente, gostaria que falasse um pouco a respeito do seu dia a dia. Sobre o 

que você precisa ler no seu cotidiano e sobre o que gosta de ler. 

 Gostaria que falasse sobre como é o ensino de língua portuguesa na sua escola.  

 Diga o que gosta e o que não gosta no ensino de língua portuguesa na escola. 

Por quê? 

 Você acha que as aulas de língua portuguesa, na escola, lhe ajudam a 

compreender os textos que lê quando está na escola e os textos que lê em 

outras atividades fora da escola? 

 Você gostaria de sugerir algum tipo de atividade para as aulas de Língua 

Portuguesa que considera interessante? 

 Gostaria de acrescentar mais algum comentário sobre o que conversamos?  

Agradeço a sua disponibilidade em responder as questões. 

 

 

 


