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RESUMO 

 Esta tese tem por tema exposição e reflexão de relatos de práticas de ensino de 

leitura na Educação de Jovens e Adultos - EJA no município de Nova 

Andradina/MS. Situa-se na linha de pesquisa “leitura, ensino e escrita de Língua 

Portuguesa” da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Embasa-se 

teoricamente nas teorias metacognitivas e cognitivas da leitura estruturadas em 

Kleiman (1998), Foucambert (1994), Solé (1998) Geraldi (1988, 1996, 1997) e 

nos documentos oficiais da educação brasileira para o ensino de jovens e 

adultos. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa 

fundamentada em gráficos específicos do município analisado e apresenta 

resultados que necessitam da interpretação do pesquisador. Os resultados 

obtidos demonstram que ainda há carência de políticas públicas que desmontem 

antigas concepções do que venha a ser a função da EJA em âmbito nacional e 

especificamente em Andradina/MS. Motivo pelo qual esse trabalho se faz 

necessário como instrumento de reflexão da condição atual sobre a temática 

proposta nesse objeto de pesquisa. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos-EJA. Leitura. Cognição.  

 Metacognição. Nova Andradina/MS. 

  



ABSTRACT 

 

This thesis has as its theme exposure and reflection of reports of reading teaching 

practices in Youth and Adult Education - EJA in Nova Andradina / MS. It is 

situated in the research line “reading, teaching and writing of Portuguese 

Language” of the Pontifical Catholic University of São Paulo. It is theoretically 

based on the metacognitive and cognitive theories of reading structured in 

Kleiman (1998), Foucambert (1994), Solé (1998) Geraldi (1988, 1996, 1997) and 

the official documents of Brazilian education for youth and adult education. 

Methodologically, this is a qualitative and quantitative research based on specific 

graphics of the analyzed municipality and presents results that require the 

interpretation of the researcher. The results show that there is still a lack of public 

policies that dismantle old conceptions of what will be the function of EJA 

nationally and specifically in Andradina / MS. This is why this work is necessary 

as an instrument for reflection of the current condition on the proposed theme in 

thisresearchobject. 

 

KEYWORDS: Youth and Adult Education-EJA (BR). Reading. Cognition. 

Metacognition. Nova Andradina / MS. 

 

  



RESUMEN 

 

Esta tesis tiene como tema la exposición y la reflexión de informes de prácticas 

de enseñanza de lectura en Educación Juvenil y Adulta - EJA en Nova Andradina 

/ MS. Está situado en la línea de investigación "lectura, enseñanza y escritura de 

lengua portuguesa" de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Se basa 

teóricamente en las teorías metacognitivas y cognitivas de la lectura 

estructuradas en Kleiman (1998), Foucambert (1994), Solé (1998) Geraldi (1988, 

1996, 1997) y los documentos oficiales de educación brasileña para la educación 

de jóvenes y adultos. Metodológicamente, esta es una investigación cualitativa y 

cuantitativa basada en gráficos específicos del municipio analizado y presenta 

resultados que requieren la interpretación del investigador. Los resultados 

muestran que todavía hay una falta de políticas públicas que desmantelen las 

viejas concepciones de lo que será la función de EJA a nivel nacional y 

específicamente en Andradina / MS. Esta es la razón por la cual este trabajo es 

necesario como instrumento de reflexión de la condición actual sobre el tema 

propuesto en este objeto de investigación. 

 

PALABRAS CLAVE: Educación de Jóvenes y Adultos-EJA (BR). Lectura 

Cognición. Metacognición. Nova Andradina / MS. 
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 INTRODUÇÃO 

 

           Esta tese tem por tema exposição e reflexão de relatos de práticas de 

ensino de leitura na Educação de Jovens e Adultos - EJA no município de Nova 

Andradina/MS. Situa-se na linha de pesquisa “leitura, ensino e escrita de Língua 

Portuguesa” da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Embasa-se 

teoricamente nas teorias metacognitivas e cognitivas da leitura estruturadas em 

Kleiman (1998), Foucambert (1994), Solé (1998), Geraldi (1988, 1996, 1997) e 

nos documentos oficiais da educação brasileira para o ensino de jovens e 

adultos. 

O município de Nova Andradina – MS possui 51.764 mil habitantes, 

segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016) sendo que 

610 habitantes estavam matriculados nas modalidades EJA do Ensino 

Fundamental em 2017 e 561 habitantes estavam matriculados na mesma 

modalidade em 2018. Segundo o Censo Escolar, estes estudantes estão 

distribuídos nas redes municipais e estaduais neste município. 

 O problema desta pesquisa embasa-se na necessidade de se ensinar a 

leitura a estes alunos que não tiveram as condições ou oportunidades de 

estudarem na idade adequada e que agora necessitam do estudo. Para tanto, a 

principal questão é:  

 Que práticas de leitura são ensinadas aos alunos matriculados na EJA no 

Ensino Fundamental de Nova Andradina/MS?  

 

Sabe-se que não existe nenhum estudo sobre este assunto no município 

de Nova Andradina – MS. Esse fato justifica esta pesquisa como instrumento de 

grande importância para todos aqueles que possam se interessar pelo tema, 

sejam os profissionais da educação desta modalidade, professores, equipes de 

gestão, estudantes etc. 

A opção pelo tema advém do entendimento de que é, por meio da 

linguagem e, em especial, por meio da leitura que os seres humanos interagem 
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e conhecem a cultura e as especificidades político-sociais da sociedade em que 

vivem, aprimoram o conhecimento das línguas. Visitam, portanto, universos de 

sentido de todos os matizes.  

Esta pesquisa leva em conta que, atualmente, os estudos sobre a 

Pedagogia da Leitura permitem que o professor, em sala de aula, possa valer-

se de subsídios didáticos que encaminhem o educando para a proficiência na 

área. Do mesmo modo, os estudos cognitivos sobre a leitura trazem informações 

fundamentais para a compreensão da questão da legibilidade em textos de 

diversos gêneros e tipologias textuais-discursivas.  

Considera-se, como princípio de orientação da pesquisa, que qualquer 

texto, por natureza, é plurissignificativo. Desse modo, é possível trabalhar 

pedagogicamente o ato de leitura para permitir ao educando o encontro com um 

universo de sentidos que ultrapasse os limites da paráfrase.  

Considera-se, ainda, que é necessário assumir uma concepção de leitura 

que contemple os sentidos como fenômenos construídos no diálogo leitor-texto, 

num movimento psicolinguístico que se estabelece durante o processamento da 

informação. O texto, portanto, não é um produto acabado, mas, sim, (re) criado 

a cada nova leitura por cada novo leitor. Ressalte-se, então, que, conforme 

aponta Bakhtin (1981, p. 123), [...] a verdadeira substância da língua não é 

constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas [...] mas pelo 

fenômeno social da interação verbal [...]. A interatividade, pois, compõe a 

realidade essencial da língua e, nesse sentido, o significado em qualquer 

enunciação. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar quais práticas de leitura 

são usadas pelos professores na Educação de Jovens e Adultos – EJA, no 

município de Nova Andradina – MS, levando em consideração os conhecimentos 

prévios dos alunos tais como: conhecimentos de mundo, conhecimentos 

linguísticos e conhecimentos enciclopédicos e para bem realizar o objetivo geral, 

são os seguintes os objetivos específicos:  

a) Elencar pontos pertinentes da EJA no Brasil e conceitos de leitura; 
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b) Analisar: as práticas de leitura de professores da EJA do município de 

Nova Andradina MS e as impressões dos alunos sobre esse tema. 

 

       A fim de obtenção de resultados satisfatórios ao atendimento do objetivo 

geral e específicos desta pesquisa serão realizados questionários aos 

profissionais de ensino da EJA para coletar as experiências obtidas com o 

trabalho de práticas de leitura nesta modalidade e também serão entregues 

questionários aos alunos desta modalidade para a atualização da pesquisa. Com 

as análises dos procedimentos de leitura obtidos, será realizada as análises 

pertinentes ao tema da presente pesquisa. 

        Esses dois objetivos, a) e b), intentam, sobretudo, refletir sobre a 

concepção de leitura significativa e leitura de decifração, em que a paráfrase é a 

tônica e considerada como satisfatória. Para uma visão concreta das 

possibilidades didáticas de leitura, admite-se, com Coracini (2005, p. 19) que, do 

ponto de vista da contemporaneidade, há duas concepções de leitura, a saber:  

a) leitura enquanto decodificação: descoberta do sentido;  

b) leitura enquanto interação: construção do sentido.  

      Segundo Solé (1998), muitos professores trabalham a leitura 

superficialmente, somente para obter respostas para exercícios contidos no 

material didático, formulados para estudos de interpretação textual. Nesse 

sentido, explica a autora, os professores muitas vezes preferem os exercícios 

prontos de seus livros didáticos, que deveriam ser usados como apoio 

pedagógico, mas que, com o costume e a comodidade, passam a ser usados 

como material obrigatório e diário. Quando assim é, os estudantes não aprendem 

práticas para realizar uma leitura significativa para ser usada na vida diária e sim 

uma leitura quase sempre mecânica, decifratória, que não ajuda a fazer 

inferências a partir de seus conhecimentos prévios e tampouco expandi-los em 

saber partilhado.  

      No processo de construção do leitor, portanto, envolvem-se igualmente 

professores e alunos. O professor atualizado com os estudos contemporâneos 

de leitura sabe que precisa criar oportunidades que possibilitem o envolvimento 
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dos alunos com os processos sociais da criação de significados. Mais: sabe que 

precisa mostrar aos alunos a importância social da leitura. A perspectiva adotada 

nesta pesquisa, a compreensão de um texto é um processamento caracterizado 

pelo uso de conhecimento já existente no receptor. É por meio da interatividade 

de variados níveis de conhecimento (o linguístico, o textual e o conhecimento de 

mundo) que o leitor será capaz de atribuir sentidos ao texto e realizar as “leituras 

possíveis”, que envolvem formulação de hipóteses ou expectativas, fazer 

inferências por meio de esquemas cognitivos e atingir a compreensão por meio 

da decifração da legibilidade possível em sua condição de leitor em processo.  

          Esta pesquisa segue uma abordagem qualiquantitativa. Gatti (2002):  

salienta que o conhecimento oriundo das reflexões e pesquisas 
científicas socializa-se em uma temporalidade histórica 
construída nas relações sociais concretas, o que seleciona 
aspectos dessa produção no seu processo de disseminação, 
apropriação e consolidação. Nessa perspectiva, a trajetória da 
pesquisa no campo educacional, na apreensão do real esteve e 
está engendrada em uma conjuntura histórico-social específica, 

como fonte de produção de conhecimento da área. (GATTI, 

2002 apud SOUZA e KERBAUY, 2017 p. 23)1. 

 

Considerando as definições de quantitativa em Severino (2007) temos: 

conjunto de metodologias, envolvendo, eventualmente, diversas referências 

epistemológicas (SEVERINO, 2007, p. 119). Em uma abordagem qualitativa, 

várias são as metodologias de pesquisa que podem ser adotadas. O autor 

afirma: A ciência, é sempre o enlace de uma malha teórica com dados empíricos, 

é sempre uma articulação do lógico com o real, do teórico com o empírico, do 

ideal com o real (SEVERINO, 2007, p. 100).  

          A pesquisa qualitativa propõe gerar, por meio da observação, dados 

descritivos de algo da vida social, de determinado grupo da sociedade. Por isso, 

a observação de fatos, comportamentos e cenários é extremamente valorizada 

pelas pesquisas qualitativas (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998, 

p. 164). 

                                                           
1 Fonte: Educação e Filosofia, Uberlândia, v. 31, n. 61, p. 21-44, jan./abr. 2017. issn 0102-6801. 
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           A epistemologia qualitativa, de acordo com Gonzáles (2005) é 

precisamente: 

 [...] o ato de compreender a pesquisa, nas ciências 
antropossociais, como um processo de comunicação, um 
processo dialógico [...] já que o homem, permanentemente, se 
comunica nos diversos espaços sociais em que vive 
(GONZÁLES, 2005, p. 13).  

 É por meio da observação, característica da pesquisa qualitativa o que 

necessita cultivar vínculos com o pesquisador para o desenvolvimento da 

pesquisa, de modo a assegurar tanto a confiança quanto a segurança na relação 

com os participantes [que] é, nesse caso, um diálogo que leva os sujeitos a 

sentirem a necessidade de participar (GONZÁLES, 2005, p. 85).  

 Deste modo os profissionais da modalidade EJA depositam seus anseios 

a esta pesquisa ao fornecer sua experiência em sala de aula confiando na 

seriedade do pesquisador em oferecer outros caminhos a serem traçados como 

práticas de leitura para esta clientela, constata-se a necessidade de uma 

interação que demanda competência profissional na qual seja possível obter 

resultados efetivos na melhora das habilidades das práticas leitoras desse 

segmento escolar.  

           Assim, a epistemologia qualitativa requer uma capacidade de observação 

e aproximação do pesquisador com os sujeitos pesquisados em busca de 

estabelecer diálogo com esses sujeitos para que possa interpretar os 

significados da realidade social e cultural vivida por eles. A aproximação de 

ambos é fundamental para que haja cumplicidade entre os envolvidos no espaço 

da pesquisa, no processo de produção de sentido.  

           Para Alves-Mazzotti; Gewandsznajder (1998): 

[...] o pesquisador nos estudos qualitativos é o principal 
instrumento de investigação, pois pode fornecer informações 
sobre suas experiências relacionadas ao tópico, ao contexto ou 
ao sujeito.  (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 
160). 

Assim sendo, os questionários serão organizados com questões mistas, 

ou seja, com algumas partes consideradas mais fechadas e outras mais abertas. 
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A parte fechada servirá para traçar o perfil dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 

A parte aberta permitirá maior liberdade para responderem algo sobre suas 

atividades e metodologias, dentre outras questões pertinentes à proposta de 

pesquisa. 

           Para Gonzáles Rey (2005, p. 51-2), o questionário fechado serve para: 

[...] obter informação objetiva que seja suscetível de descrição e 
que possa adquirir diferentes significados no curso da pesquisa 
por meio de sua relação com outras informações [...]. 
(GONZÁLES REY, 2005, p. 51-2). 

 

Já o questionário tipo aberto 

[...] permite a expressão do sujeito em trechos de informação 
que são objetos do trabalho interpretativo do pesquisador. [O 
autor afirma que] o questionário não conduz a resultados 
concretos, mas a informação que se entrega a outras fontes e 
instrumentos utilizados na pesquisa. (GONZÁLES REY, 2005, p. 
51-2).  

 

Então se constitui, no primeiro momento, a aplicação de questionários aos 

alunos da EJA com o propósito de traçar um perfil de leitores frequentadores 

deste curso na atualidade. E segundo momento, em aplicação de questionários 

aos profissionais de educação ligados diretamente a EJA no município de Nova 

Andradina – MS -  professores, coordenadores, diretores -   com o propósito de 

obter dados sobre o funcionamento dessa modalidade de ensino na cidade e 

aferir quais práticas de leitura são mais usadas pelos professores.  

Quanto à abordagem quantitativa, Souza e Kerbauy (2017) afirmam: 

A abordagem quantitativa se pauta em pressupostos 
positivistas, na objetivação e generalização dos resultados; no 
distanciamento entre sujeito e objeto; e da neutralidade do 
pesquisador como elementos que asseguram e legitimam a 
cientificidade de uma pesquisa. Assim como Gamboa (1995), 
Richardson (1999) destaca que a abordagem quantitativa se 
caracteriza por empregar a quantificação, tanto nas modalidades 
de coleta de informação, quanto no tratamento dos dados, 
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mediante procedimentos estatísticos. (SOUZA e KERBAUY, 
2017 p. 27)2. 

 

     Para encerrarmos a questão metodológica, Souza e Kerbauy (2017) 

expressam que: 

O debate sobre as abordagens quantitativas e qualitativas tem 
suscitado discussões sobres os seus respectivos empregos, 
objetivando delimitar expressamente suas diferenças. A 
primeira, como a abordagem que recorre à estatística para 
explicação dos dados e a segunda que lida com interpretações 
das realidades sociais. (SOUZA e KERBAUY, 2017 p. 34)3. 

 

Contudo, e é esta a tese que adotamos nesta pesquisa: 

[...] vários pesquisadores têm assumido posicionamento contra 
a tese da dicotomia e incompatibilidade entre estudos 
quantitativos e qualitativos. Conforme Santos Filho (1995), 
estudiosos como Gage e Shulman defendem que as várias 
abordagens de pesquisa são igualmente legítimas e não estão 
em conflito necessário. Por isso, defendem que a 
complementaridade deve ser reconhecida, considerando os 
distintos e variados desideratos da pesquisa nas ciências 
humanas, cujos propósitos não podem ser alcançados por uma 
única abordagem. (SOUZA e KERBAUY, 2017 p. 34)4. 

Portanto, abordaremos as questões quantitativas e qualitativas como 

instrumentos que servem de ranking e análise dos procedimentos obtidos. Tais 

pontos servem de base para futuros estudos que se debrucem para as questões 

aqui analisadas, tendo em vista a obtenção melhorias na educação 

especificamente as de jovens e adultos no município de Nova Andradina/MS.  

 

A tese está embasada nos estudos de teorias ligadas ao ensino de leitura 

subdivididos em: 

 CAPÍTULO I – RELATO HISTÓRICO DO ENSINO SUPLETIVO NO 

BRASIL 

                                                           
2 Idem 
3 ibidem 
4 ibidem 



p. 8 
 

     Teceremos pontos pertinentes sobre o desenvolvimento e o percurso do 

ensino de Jovens e Adultos no Brasil bem como aspectos econômicos e 

sociais ligados a este sistema. 

 

 CAPÍTULO II – SOBRE PRÁTICA DE LEITURA 

     Abordaremos pontos sobre leitura na contemporaneidade, conceitos sobre 

a leitura interativa e estratégias cognitivas.  

 CAPÍTULO III - CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE, DOS SUJEITOS E 

DO OBJETO 

     Apresentaremos as unidades que oferecem EJA no Município de Nova 

Andradina MS, os profissionais que atuam nestas unidades e seus 

desdobramentos para o ensino de leitura. 

 CAPÍTULO IV -  ANÁLISES QUALIQUANTITATIVAS DOS PLANOS  

DE ENSINO DE LEITURA PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS – EJA EM NOVA ANDRADINA/ MS 

     Demonstraremos: 

 A metodologia utilizada na pesquisa em sua prática em relação 

aos procedimentos de leitura adotados no município de Nova 

Andradina/MS. 

 As práticas do ensino de leitura obtidas mediante os 

questionários aos profissionais da educação; 

 O perfil dos alunos da EJA de Nova Andradina MS e suas 

impressões sobre o ensino de leitura. 

 

Encerram a tese os resultados finais obtidos, as referências, a bibliografia 

consultada e anexos. 
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CAPITULO I: 

RELATO HISTÓRICO DO ENSINO SUPLETIVO NO BRASIL 
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Considerações Iniciais 

 

A declaração da Conferência Internacional de Educação de Adultos: 

Marco de ação de Belém expressa a essência da Educação de Jovens e 

Adultos e sua importância para a construção de uma sociedade mais justa, que 

ofereça a todos, sobretudo àquelas pessoas que, por diferentes motivos, não 

frequentaram a escola ou foram obrigados a abandoná-la, a oportunidade de 

iniciar e retomar seus estudos, independentemente da fase da vida em que se 

encontram, de modo que estejam preparadas para o mundo em que vivem, em 

processo de constantes e aceleradas transformações. Nela, relata-se: 

 

[...] estamos convictos de que a aprendizagem e educação de 
adultos preparam as pessoas com conhecimentos, capacidades, 
habilidades, competências e valores necessários para que 
exerçam e ampliem seus direitos e assumam o controle de seus 
destinos. Aprendizagem e educação de adultos são também 
imperativas para o alcance da equidade e da inclusão social, 
para a redução da pobreza e para a construção de sociedades 
justas, solidárias, sustentáveis e baseadas no conhecimento. 
(CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DE 
ADULTOS: Marco de ação de Belém. Documento da VI 
CONFINTEA. Brasília. UNESCO. CONFINTEA VI. Ministério da 
Educação. 2010. p. 7) 

 

Esse trecho também é oportuno para a contextualização do quadro 

histórico do desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. 

Consideramos que esse relato é necessário para a compreensão das raízes de 

muitas práticas presentes no ambiente escolar de EJA.  

 

1.1. Relato histórico/político/econômico/social da Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil 

 

A história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil pode ser escrita por 

meio de suas diversas concepções pedagógicas e das políticas públicas que, ao 
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longo dos anos, tiveram como objetivo aplicá-las na prática educativa com o 

intuito de combater o analfabetismo e possibilitar o acesso à escolarização de 

jovens e adultos. Essas concepções históricas nos permitem entender que os 

sistemas educacionais e movimentos educativos espelham as condições sociais, 

econômicas e políticas de uma sociedade, pois a EJA envolve questões não 

apenas educacionais, mas, de acordo com Durante (1998), questões 

relacionadas à situação de desigualdade socioeconômica em que se encontra 

grande parte da população do nosso país.  

 De acordo com Paiva (1973, p. 67), a EJA tem sua trajetória desde a 

catequização dos indígenas, alfabetização e transmissão da língua portuguesa 

no Brasil, portanto, a EJA não é recente por esses trópicos.  

Para Santos (2008):  

 

Pode-se afirmar que, desde a chegada dos portugueses ao 
Brasil, o ensino do ler e escrever aos adultos indígenas, ao lado 
da catequese, constituiu-se de uma ação prioritária no interior do 
processo de colonização. (SANTOS, 2008, p.1). 

 

Ainda, conforme o autor, no decorrer da história da educação várias crises 

foram deflagradas e, ao mesmo tempo, serviram como fator primordial na ação 

educativa, sobretudo, na educação das grandes massas populares, pois os 

grupos que lideravam a política encontravam na educação uma forma de 

fortalecer seu poderio. A educação assumiu, portanto, um forte meio impositivo 

de ideologias para manutenção do poder e como um meio de acesso a ele. Nos 

estudos realizados por Lopes (2000), o autor argumenta que: 

 

Com a vinda de D. João VI para o Brasil, em janeiro de 1808, 
retoma-se o processo de desenvolvimento industrial a partir da 
permissão de abertura de novas fábricas, inaugurando-se dessa 
forma uma nova era para o setor de aprendizagem profissional 
[...] A solução encontrada na época foi a aprendizagem 
compulsória, que consistia em ensinar ofícios às crianças e aos 
jovens, que na sociedade não tivessem outra opção, como era o 
caso dos órfãos e desvalidos, que eram encaminhados pelos 
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juízes e pela Santa Casa de Misericórdia aos arsenais militares 
e da marinha [...] (LOPES, 2000 p. 207). 

 

Depreende-se da citação acima que a Educação de Jovens e Adultos 

passa por algumas transformações, tendo em vista o processo de 

industrialização implantado no Brasil na primeira década de 1800. Segundo Aoki 

(2013): 

 

As primeiras escolas brasileiras para adultos datam de 1920, 
criadas com o objetivo de formar mão de obra que atendesse 
aos imperativos da urbanização e da industrialização crescentes 
(AOKI, 2013 p. 2). 

 

Somente com a Constituição de 1934 o ensino primário de adultos tornou-

se dever do Estado, cabendo a este assegurar um lugar para a educação desse 

segmento da população no sistema público. Em 1947 é lançada pelo Governo 

Federal a Campanha Nacional de Educação de Adultos tendo em vista que mais 

da metade da população brasileira era considerada analfabeta.  

A Campanha propunha alfabetizar os alunos em um tempo médio de três 

meses por meio de uma cartilha que constituiu o primeiro material didático para 

adultos produzidos no Brasil. Nesta época o analfabetismo era visto como fator 

decorrente de uma suposta “incapacidade” do adulto, o que levaria à condição 

de pobreza; assim, as propostas de alfabetização e escolarização de adultos 

respondiam à demanda de ampliação do contingente supostamente apto ao 

trabalho e à vida cívica. 

 A Campanha foi extinta em 1950, apesar de sua importância histórica. 

Críticos alegavam que ela não levava em conta a diversidade cultural brasileira 

e que suas propostas se mostravam inadequadas ao público adulto, dentre 

outros aspectos. 

Contestando a casualidade entre analfabetismo e pobreza e defendendo 

que o analfabetismo é consequência e não causa da pobreza e da desigualdade 
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social, no início da década de 1960, o educador Paulo Freire, com seu método 

de alfabetização, presumia que o professor estabelecesse um diálogo inicial com 

seus alunos a fim de conhecer sua realidade cultural e identificar os vocábulos 

que empregavam para expressá-la. Para tanto, o professor deveria selecionar 

palavras a partir das quais seria realizado um exame crítico da realidade mais 

imediata dessas pessoas e o estudo da escrita e da leitura.  

Paulo Freire defendia em seus postulados que a leitura do mundo precede 

a leitura das palavras, conferindo um lugar central à ação educativa, à produção 

cultural e aos recursos expressivos de grupos sociais não letrados, até então 

marginalizados. Dessa forma, a educação se converteria em instrumento 

formador de consciência e contribuiria para transformar a estrutura social que 

produzia o analfabetismo. Segundo Aoki (2013, p. 4): “A partir da obra de Paulo 

Freire, o analfabetismo passou a ser compreendido como consequência, e não 

como causa da pobreza e da desigualdade social.” 

Ainda, na década de 1960, a alfabetização de jovens e adultos se 

constituiu de vários movimentos que visavam à educação e cultura popular, nas 

quais se citam: MEB (Movimento de Educação de Base); MCP (Movimento de 

Cultura Popular); CPC (Centro Popular de Cultura) e CEPLAR (Campanha de 

Educação Popular). Neste período, devido ao golpe militar, muitos movimentos 

foram extintos por consequência das questões políticas. 

Os ideais de Paulo Freire inspiram as concepções da educação de jovens 

e adultos até os dias atuais, inclusive, adotado no Plano Nacional de 

Alfabetização lançado pelo Governo Federal em 1963 cujo propósito era 

promover a alfabetização de jovens e adultos com o apoio de organizações 

sociais e da Igreja. 

O Plano Nacional de Alfabetização foi abortado pelo golpe militar de 1964 

e pela repressão aos programas de Educação Popular. Em seu lugar adentrou 

o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) instituído pelo governo 

militar voltado à legitimação do regime com o propósito não de conscientização 

das ações educativas e participação social, mas de formação de mão de obra 
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que atendesse às demandas do mercado de trabalho e do modelo econômico 

vigente. 

Em 1971 ocorre a regulamentação do Ensino Supletivo cujo objetivo era 

repor a escolaridade que não havia acontecido na faixa etária considerada, na 

época, “apropriada à aprendizagem”. Assim, durante o regime militar surge o 

MOBRAL.  

Todavia, com a abertura política o campo da educação de adultos 

experimentou um movimento de recuperação de legados da Educação Popular 

com intenso apoio da sociedade civil. Surge daí a Fundação EDUCAR. A 

Fundação EDUCAR surgiu em 1985, como substituta do MOBRAL. O estatuto, 

porém, só foi estabelecido pelo Decreto nº 92.374, de 6 de fevereiro de 1986, 

onde todos os bens do MOBRAL foram transferidos para a EDUCAR. As 

diferenças mais marcantes entre o MOBRAL e a EDUCAR foram: 

 A EDUCAR estava dentro das competências do MEC; 

 Promovia a execução dos programas de alfabetização por meio do “apoio 

financeiro e técnico às ações de outros níveis de governo, de 

organizações não governamentais e de empresas” (Parecer CNE/CEB n.º 

11/2000) e; 

 Tinha como especialidade à “educação básica”. 

 A participação dos movimentos sociais no debate sobre as políticas 

públicas para a educação de adultos foi decisiva para que a Constituição de 1988 

garantisse o ensino gratuito a todos os brasileiros, inclusive jovens e adultos. Em 

1988, com a Constituição Brasileira, a educação passou a ser obrigatória para 

todos os cidadãos conforme o artigo: ensino fundamental obrigatório e gratuito, 

inclusive sua oferta garantida para todos os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. (Constituição Federal de 1988 – Artigo 208). Com esse propósito, 

o atendimento da rede pública foi ampliado, embora a questão dos recursos 

destinados ao setor jamais tenha abandonado a pauta dos debates. 

 No ano de 1996, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

o termo Supletivo foi abolido, afirmado a EJA como modalidade da Educação 

Básica do Ensino Fundamental e Médio. Desde então seu reconhecimento como 
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modalidade de ensino, com especificidades próprias, vem se traduzir em 

documentos que orientam as ações educativas no setor, como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular para o primeiro e segundo 

segmentos do Ensino Fundamental, o que vem a ampliar as políticas públicas 

voltadas para a EJA. 

 A V Conferência Internacional de Educação de Adultos realizada em 

Hamburgo/Alemanha, em 1997, proclama o direito de todo ser humano ter 

acesso à educação ao longo da vida. Sob esse novo paradigma da EJA, a 

aprendizagem ao longo da vida passou a constituir fator de desenvolvimento 

pessoal e condição para a participação dos sujeitos na construção social. 

 

1.2. A Trajetória “legal” da Educação de Jovens e Adultos 

 

Sendo o Mobral extinto, conforme exposto no item anterior, cria-se a  

Fundação EDUCAR em 1985. O Parecer CNE/CEB n.º 11/2000 (BRASIL. 

Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB n.º 

11/2000. Brasília, 2000) extingue a Fundação EDUCAR em 1990 e a 

nomenclatura para essa modalidade de ensino passa a ser Ensino Supletivo.  

No ano de 1996, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

9394/96), o termo Supletivo foi abolido, e firma a EJA como modalidade da 

Educação Básica do Ensino Fundamental e Médio. O Parecer CEB/CNE 

11/2000 baseou-se na Resolução do CNE de Diretrizes Curriculares para a EJA 

e são enfatizadas as mudanças da nomenclatura de Ensino Supletivo para EJA, 

o direito público subjetivo dos cidadãos à educação, as funções: reparadora; 

equalizadora e qualificadora. Portanto, distingue a EJA da aceleração de 

estudos, concebe a necessidade de contextualização do currículo e dos 

procedimentos pedagógicos e aconselha a formação específica dos educadores. 

O sistema brasileiro de educação atual está organizado em Educação 

Básica e Ensino Superior. A Educação Básica é formada pela Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio e nesse nível ainda há modalidades 
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específicas de educação, dentre essas modalidades temos a Educação de 

Jovens e Adultos que demanda uma atenção especial uma vez que há milhões 

de brasileiros com 15 anos ou mais que ainda não completaram o Ensino 

Fundamental.  

Dentre os marcos legais que constituem a Educação de Jovens e Adultos 

destaca-se o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 que promulga que “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visa ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho" (BRASIL, 1988, p.57 – grifo nosso).  

Sendo um direito de todos, essa educação é também extensiva a todo o 

cidadão brasileiro, de qualquer idade, região e condição social. Gratuita e 

universal, é “dever do Estado” promover e incentivar a educação de qualidade, 

comum a todos, sobretudo às classes trabalhadoras, como agente de eliminação 

das desigualdades sociais, econômicas e culturais.  

Um outro marco legal da EJA está contido na Lei nº 9.394/96 que, no 

caput do artigo 37, assegura que a EJA [...] será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio [...] 

Assim, é notável o direito à educação, sobretudo àqueles que mais necessitam 

da educação formal para poder gozar dos direitos e deveres constantes na 

sociedade. A Lei nº 9.394/96, no parágrafo primeiro preconiza que: 

 

Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 
aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade 
regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas 
as características do alunado, seus interesses, condições de 
vida e de trabalho, mediante cursos e exames (BRASIL,1996).  

 

Entende-se assim que a EJA constitui uma modalidade de ensino 

destinada àquele público que teve, em algum momento da sua vida, de 

interromper seus estudos ou foram excluídos do processo de ensino tradicional; 

um público que possui diversidade de idades, histórias idem, aprendizagens em 
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ritmos diferenciados, habilidades outras, conhecimentos de mundo e de vida e 

que, por esses e outros motivos, necessitam de uma aprendizagem significativa 

e voltada aos seus diversos interesses.  

A escola se constitui no espaço privilegiado para que esse alunado 

alcance o pleno desenvolvimento pessoal, exerça a cidadania e tenha mais 

oportunidade de se inserir no mundo do trabalho com mais poder de competição.  

 

1.3. A EJA no século XXI 

 

A EJA sempre foi vista pela maioria da população e até mesmo pelos 

governantes historicamente como o meio pelo qual jovens e adultos que não 

tiveram a oportunidade de estudar, seja por motivos de trabalho e subsistência 

familiar, como uma oportunidade de conquista e melhora nas condições 

exclusivas de aprimoramento profissional. Abdicou-se de sua função o 

aprimoramento dos níveis de aprendizagem que não apenas para fins 

trabalhistas e econômicos. 

No século XXI, prevalece a noção de que os alunos matriculados também 

são aqueles que não dão certo nos turnos diurnos por indisciplina e inadequação 

de comportamentos e necessidade de inserção no campo de trabalho. 

Entretanto, segundo Machado (2011): 

 

O problema da baixa escolaridade tem componentes históricos, 
que estão na raiz da constituição do Brasil enquanto nação, 
marcada pela lógica de um crescimento desigual e combinado, 
que tem como  resultante  uma  riqueza  imensa,  concentrada  
ainda  na  mão  de  poucos e que não se distribui para a maioria 
que contribui diariamente com a sua produção. (MACHADO, 
2011 p. 394)5 
 

  

                                                           
5 Fonte: Machado, M. M. (2011). A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO SÉCULO XXI – DA 

ALFABETIZAÇÃO AO ENSINO PROFISSIONAL. Revista Inter Ação, 36(2), 393-412.  
< https://doi.org/10.5216/ia.v36i2.16713 > consultado em 28 de dez. 2019 às 11h35min. 

https://doi.org/10.5216/ia.v36i2.16713
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 Ainda conforme a autora, faz-se necessário a reflexão política sobre o 

assunto que a levaram a concluir que: 

 

[...] as iniciativas ainda não se constituem em política pública que 
envolva a população em larga escala, nem mesmo interferem na 
superação de uma visão que está no senso comum, da pouca 
necessidade de escolarização dos jovens e adultos. Essa 
constatação revela a falta de consciência da importância de uma 
cultura letrada no país e da educação como direito de todos. Há 
uma ampliação do escopo das propostas de escolarização dos 
jovens e adultos, que não se restringem mais apenas à 
alfabetização, tendendo a buscar uma aproximação entre a 
educação básica e a educação profissional; todavia, não se 
altera a posição marginal da EJA no conjunto das políticas 
educacionais. (MACHADO, 2011 p. 410)6. 

 

Do ponto de vista da autora, com a qual partilhamos com as ideias, é que 

a falta de políticas públicas ainda se constitui em um embate primordial no 

aperfeiçoamento da visão que ainda carregamos no senso comum do que se 

denomina a EJA e como ela deve ser abordada nos próximos tempos, inclusive 

esses nas quais estamos vivenciando na atualidade. 

Outra questão a ser abordada é a formação do docente para atuar nesse 

segmento. A presença de um professor preparado é imprescindível nessas 

condições. Dessa maneira, citamos Cruz (2018)7: 

 

A figura do professor poderia simbolicamente ser comparada 
com a de um maestro criativo que exigiria dos componentes da 
orquestra: organização, iniciativa própria, envolvimento, 
dedicação e, principalmente, ações coletivas desencadeadas 
por processos participativos. “Sendo criativo, articulador, 
mediador e desafiador, o professor apostaria em todos os meios 
e recursos existentes para consolidar a construção do 
conhecimento” (BEHRENS, 1996, p. 64 apud CRUZ 2018, p. 5-
17). 

 Ainda conforme o autor: 

 

                                                           
6 Idem  
7 Fonte: < https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/eja-a-formacao-docente > consultado 
em 29 de dez 2019 às 16h25min. 

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/eja-a-formacao-docente
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O problema é a sensibilidade que o professor deve ter é observar 
sempre quem é esse aluno, onde ele está e quais são os seus 
objetivos, esse professor deve estar atualizado, levando sim, em 
que situações deve seguir a risca o que foi aprendido na vida 
acadêmica. A teoria e a prática devem estar paralelas no 
ensino/aprendizagem buscando novas metodologias aplicáveis 
em sala de aula e aos alunos da EJA. (CRUZ 2018, p. 5-17)8 

 

 Ante o exposto, ratificamos nosso posicionamento com o do autor ao 

expor que para o professor não se pode negligenciar o conhecimento de mundo 

do aluno que se insere na EJA. O conhecimento do educando proveniente de 

fora da sala de aula serve como conteúdo para torna-lo crítico e reflexivo na 

sociedade. 

 No próximo capítulo, trabalharemos a história da leitura e as concepções 

na contemporaneidade bem como as práticas de leitura interativa e cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 idem 
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CAPITULO II: 

SOBRE A PRÁTICA DE LEITURA 
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Considerações iniciais 

 

 Neste capítulo, abordamos primeiramente a história social da leitura e a 

concepção da leitura na contemporaneidade. Para tanto, percorreremos as 

práticas de leitura, sua evolução através dos tempos, as tendências pedagógicas 

presentes nos conceitos e concepções de leitura. Pautaremos a discussão nos 

seguintes autores:  

 Micotti (2012), no que se refere a reconstrução do enunciado verbal como 

parte integrante da leitura ao se atingir o sentido do texto considerando-a 

como transformação de sinais gráficos em sincronizações da escrita em 

fala mental ou oralizada;  

 Rangel e Rojo (2010), para quem a leitura significa atribuir sentidos na 

constituição de um todo coerente;  

 Foucambert (1976), com relação ao aspecto ideovisual no qual 

discorremos a seguir,  

 Geraldi (2006), dentre outros. 

 

2.1.  História social da leitura  

Ao longo do tempo, a leitura tem sido conceituada de diversas maneiras, 

sempre atrelada às concepções de homem e de sociedade que se pretende 

formar. No tópico a seguir, apresentamos diferentes enfoques da leitura no 

decorrer da história com a intenção de expor alguns posicionamentos que 

consideramos importantes para o estudo das diferentes tendências que marcam 

o processo de leitura em nossas escolas. 

Ao tratarmos das concepções de leitura que são importantes para os 

estudos teóricos e para as práticas pedagógicas, cabe lembrar as concepções, 

presentes na literatura especializada feitas por pesquisadores, dentre os quais 

destacamos Micotti (2012), Solé (1998), Kleiman (1992), Geraldi (2006) e outros.  
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 Para Micotti (2012), a concepção de leitura como reconstrução de um 

enunciado verbal a partir de sinais correspondentes a unidades fonéticas da 

língua não é condição para entender o texto escrito ou mesmo o reconhecimento 

de aspectos gráficos ou decifração de palavras desconhecidas. Para a autora, a 

reconstrução do enunciado verbal é parte integrante da leitura, necessária para 

atingir o sentido do texto. Segundo Micotti (2012), esse conceito de leitura como 

transformação de sinais gráficos em sonorizações, ou seja, como transformação 

da escrita em fala mental ou oralizada, está associado com o conceito de escrita 

como codificação da língua oral.   

 Ler ultrapassa a mera correspondência entre sons e letras; não se trata 

de associações entre formas visuais e sons. Nessa concepção de leitura 

criticada por Micotti (2012) o leitor fica preso ao texto, à identificação das letras, 

das sílabas, das palavras, e as decodificações dos sons constituem pré-

requisitos para a compreensão dando a ideia de que para se compreender o 

texto é preciso apenas analisar detalhadamente os sinais gráficos. 

 Uma outra concepção de leitura, segundo Micotti (2012), valoriza mais o 

papel do leitor; este possui uma bagagem de conhecimentos organizados que 

utiliza juntamente com seus recursos cognitivos para formular hipóteses sobre o 

conteúdo do texto. O enfoque nesta concepção desvincula o conceito de leitura 

como decifração oral, pois os procedimentos básicos de leitura consistem na 

elaboração de hipóteses e na realização de inferências que conduzem à 

antecipação e à compreensão do conteúdo do texto. 

 Além do exposto anteriormente, Micotti (2012) apresenta estudos e 

reflexões sobre a obra de Foucambert (1976) destaca da obra deste que a leitura 

é ideovisual; os signos escritos remetem diretamente a um sentido. Esta 

realidade é às vezes encoberta pelo fenômeno da pronúncia. A pronúncia 

acompanha a leitura: ela vem após o reconhecimento, não a precede nem é 

condição para que a leitura ocorra (p. 83) e que a extração de informações de 

um texto se dá mediante os processos de antecipação e identificação. A 

antecipação é atribuída à intervenção da memória de milhares de palavras 

escritas, que permite ao leitor ligar rapidamente uma significação a uma forma 

ou a um conjunto de formas escritas.  
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Para Foucambert, o contexto, a natureza das últimas palavras lidas e a 

busca de informações – que norteia a leitura – conduzem à antecipação da 

palavra seguinte. O conhecimento do leitor sobre as palavras escritas e as 

possibilidades de ocorrência de determinadas palavras no texto interferem na 

identificação (FOUCAMBERT, 1994, p. 79-87, apud MICOTTI, 2012). 

 Micotti (2012) destaca ainda da obra de Foucambert (1994) que a 

identificação está ligada à antecipação; ambas são indissociáveis. A leitura é um 

equilíbrio entre os processos de identificar e o de verificar as antecipações feitas. 

As reflexões de Foucambert (1994) sobre os processos de antecipação e 

identificação acentuam o papel que o leitor, com sua intencionalidade. 

Além do mais desempenha na leitura e oferecem subsídios para 

compreender e justificar as possibilidades de interação com o texto, 

consideradas fundamentais pela abordagem construtivista; essas reflexões 

distanciam-se do enfoque da leitura como decifração resultante de memorização 

decorrente de repetições pois aquelas concepções antes discutidas pretendem 

reduzir a leitura à decodificação e os processos de tratamento de informação 

não constituem leitura; enquanto que as reflexões de Foucambert (1994), 

conforme Micotti (2012), coloca a decodificação ou decifração como opostas à 

verdadeira leitura. 

 Para Micotti (2012), o modelo construtivista e interativo de leitura 

abordado por Foucambert (1994) possui dimensões culturais, funções sociais e 

funcionamentos diversos. O Modelo construtivista e interativo explica o 

comportamento do leitor como integração, síntese de diferentes estratégias, 

tendo em vista que a decodificação e a compreensão são concomitantes. No 

gesto de leitura, o indivíduo constrói o significado do texto colocando em ação 

todos os seus conhecimentos, dentre eles os referentes às correspondências 

entre os elementos sonoros e visuais. 

 Sobre este assunto, Solé (1998) observa que: 

 

O modelo interativo não se centra, exclusivamente, nem no 
texto, nem no leitor, embora atribua grande importância ao uso 
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que este faz de seus conhecimentos prévios para a 
compreensão do texto. (SOLÉ, 1998 p. 24). 

 

Para a autora, diante do texto, os elementos constituintes deste geram no 

leitor expectativas de maneira que a informação que se processa em cada um 

desses constituintes funciona como input para o nível seguinte propagando a 

informação para níveis mais elevados; ao mesmo tempo, tais expectativas guiam 

a leitura e buscam sua verificação em indicadores de nível inferior. 

 Essa concepção vê a leitura como um processo que ocorre mediante 

combinação de práticas que interagem entre si. O leitor utiliza simultaneamente 

seu conhecimento de mundo e seu conhecimento de texto para construir uma 

interpretação sobre aquele. A leitura tem aqui um comportamento inteligente já 

que o leitor desempenha um papel ativo, o que corrobora com as reflexões de 

Rangel e Rojo (2010) que afirma que:  

 

[...] ler é muito mais do que apenas decodificar. Ler é atribuir 
sentidos. E, ao compreender o texto como um todo coerente, o 
leitor pode ser capaz de refletir sobre ele, de criticá-lo, de saber 
como usá-lo em sua vida. (RANGEL E ROJO 2010, p.86). 

 

Neste sentido, constata-se que a leitura deve ter um significado para o 

leitor, ela engloba um conjunto de conhecimentos relevantes para a 

compreensão do texto e do mundo de tal forma que quando não existe leitura o 

indivíduo não tem palavras para se expressar, expor suas ideias. Contudo, isso 

acontece quando só existe o processo de decodificação, deixando-o sem 

contexto, sem nexo, sem comunicação. Segundo Rangel e Rojo (2010): Não 

adianta mandar o aluno ler dizendo-lhe: ‘Leia porque a informação está aí’. Muito 

menos adianta mandar abrir o livro didático e copiar o texto que lá está. 

(RANGEL e ROJO, 2010. p. 86). 

          Agir desta maneira não favorece o entendimento do texto, a leitura deve 

fluir junto com um mundo cheio de desejos e vontades por parte do leitor.  
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Segundo os autores, a realização de cópias desenvolve apenas 

atividades motoras. De certa forma, não se ler por apenas ler, é preciso que a 

leitura seja uma referência para transmitir informações, atualizar vocabulário e 

usar a linguagem adequada a qualquer ambiente considera ainda que a 

aprendizagem da leitura proporciona ao indivíduo identificar e analisar 

criticamente os usos da língua ao meio social. Em poucas palavras, é preciso 

saber ler para estudar. Além de fundamentais para a vida cotidiana, essas 

competências são essenciais para que os alunos se tornem, de fato, autores de 

textos informativos e não meros copiadores de trechos de referências como 

muitas vezes costuma acontecer.  

Ainda por meio da leitura, é possível encontrar alunos que lê um texto, 

porém não conseguem compreender o que leu; diante disso, significa afirmar 

que dessa forma a leitura não foi concebida, processada pelo aluno, existiu 

apenas um processo de decodificação e se ele não soube se posicionar sobre o 

tema lido, certamente não entendeu o contexto. Para Rangel e Rojo (2010, p. 

86): [...] ao compreender o texto como um todo coerente, o leitor pode [é] capaz 

de refletir sobre ele, de criticá-lo, de saber como usá-lo em sua vida. 

 Neste sentido, constata-se que a leitura deve ter um significado para o 

leitor, pois ela engloba um conjunto de conhecimentos relevantes para a 

compreensão do texto e do mundo de tal forma que quando não existe leitura o 

indivíduo não tem palavras para se expressar, expor suas ideias.  

 

2.2.  A leitura interativa 

 As concepções contemporâneas de leitura propõem ao ensino encargos 

mais complexos que vão além de ensinar a traduzir a escrita para a oralidade. 

Para Carvajal Pérez e Ramos García (2001), a leitura [...] favorece a apropriação 

de experiências e conhecimento humano em um processo dialógico [...] pontos 

de vista, representações e concepções de mundo. Além disso, é ferramenta para 

transformação social, desenvolvimento da cidadania, meio para desenvolver um 

tipo particular de raciocínio reflexivo, tomada de consciência da realidade do 

mundo; meio de aproximar os alunos das múltiplas culturas, aumentar a própria 
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cultura meio indispensável para compreender ativa e criticamente uma 

mensagem por meio de um processo dialógico no qual a experiência, o 

conhecimento, as ideias de que o leitor dispõe interagem com as informações 

proporcionadas pelo texto e pelo contexto onde ocorre este processo. Conforme 

Carvajal Pérez e Ramos García (2001): [...] a leitura constitui- ferramenta para 

interpretar o vivido, o percebido pelo sujeito-leitor, mediante diálogos que ele 

estabelece com o texto. (PÉREZ e GARCÍA, 2001. p. 49-50). 

           Ao mesmo tempo em que interage, estabelece relações dialógicas com o 

texto e seu autor, o leitor desenvolve não apenas os próprios conhecimentos 

como amplia as alternativas para focalizar o objeto da leitura e de suas 

experiências e enriquece sua maneira de interpretar o mundo e suas 

experiências de vida.  

Observa-se que a leitura é necessária para a realização de diversas 

tarefas, em qualquer situação ela é de extrema importância, inclusive na escola 

em todas as disciplinas em que ela é utilizada. Sem falar que na prática da leitura 

é que se adquire conhecimento, consequentemente se conecta ao mundo, como 

afirmam Rangel e Rojo (2010):  

 

Há um componente social no ato de ler. Lemos para nos 
conectarmos ao outro que escreveu o texto, para saber o que 
ele quis dizer, o que quis significar. Mas lemos também para 
responder às nossas perguntas, aos nossos objetivos. 
(RANGEL E ROJO, 2010, p. 87). 

 

Em consoante, compreende-se que a leitura tem a função de transformar 

o ser na forma de pensar e de organizar suas ideias. É lendo que se tem a 

resposta para todas as perguntas não apenas para responder a questionários 

dos professores. Como diz Paulo Freire: A leitura do mundo precede a leitura da 

palavra (FREIRE, 2003, p. 13). Sobre isso, é válido dizer que o aprimoramento 

da leitura pressupõe um leque de conhecimentos que reflete nas situações 

cotidianas.  



p. 27 
 

Sem contar no benefício instigante que causa ao indivíduo, pois a leitura 

contribui para a realização da aprendizagem, o enriquecimento do vocabulário e 

ainda torna o ser compreensivo e crítico ao ponto de manifestar suas opiniões 

ao longo da vida. É o experimento das experiências de conhecimentos conjuntos 

destacados nos apetrechos da leitura, é a apreensão dos significados fixados 

pelos discursos escritos, ou seja, é a compreensão dos horizontes transcritos de 

uma determinada obra.  

Logo, é essencial sabermos dos fatores que envolvem o processo da 

leitura e suas nuances em desempenhar um papel compreensivo para leitor, 

assim como papel influente como o hábito de ler, as interferências espaciais, as 

conjunturas que envolvem todo aparato de cada ser.  

As concepções de leitura até então discutidas fundamentam, de certa 

forma, um conceito de leitura que contempla o homem em sua totalidade, capaz 

de transformá-lo em um ser atuante, cidadão e crítico. Ao mesmo tempo, essas 

concepções se apoiam reciprocamente, complementando uma a outra.  

Compreende-se que ser leitor é fundamental para o desenvolvimento 

social do educando e que a leitura contribui para a compreensão da estrutura 

gramatical e as normas ortográficas da Língua Portuguesa. Ser leitor é ser capaz 

de identificar e analisar criticamente os usos da língua como instrumento para 

expressar seus sentimentos, ideias e opções.  

 Depreende-se que a leitura pode mudar o mundo, dependendo do nível 

de curiosidade do leitor; este irá reformular seus próprios objetivos em meio das 

informações encontradas. Porém, isso se adquire quando se é estimulado em 

sala de aula pelos professores.   

Ao pensarmos no ensino da leitura, é importante que se considere seus 

diferentes objetivos. Portanto, há várias formas de leitura, a que pode 

caracterizar fruição, a que pode gerar informação e outras que é mera 

localização de endereços ou números. E isso é algo que deve ser ensinado. 

 A compreensão de um texto não se dá pronta. Algumas práticas podem 

ser adotadas antes, durante e depois do processo para facilitar o acesso do 
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aluno à informação.  A mediação do professor é fundamental para que os alunos 

ganhem autonomia e desenvolvam a competência leitora; para que haja 

compreensão de leitura é necessário que se tenha o conhecimento prévio 

ativado.  

De certa forma, esse conhecimento ajudará na compreensão de textos 

como um todo. É necessário criar situações-problema que gerem dúvidas 

instigantes sobre o tema a estudar e permitam que os estudantes revelem suas 

concepções por meio de conversas, desenhos e textos próprios. De acordo com 

Solé (2013, p. 21), os estudantes devem fazer o exercício de tentar inferir o 

significado dessas palavras pelo contexto do texto e, caso não seja possível, 

recorrer, então, ao dicionário.  

Quanto ao processo de pós-leitura, é importante que o aluno continue 

utilizando algumas práticas que facilitem a sua compreensão a respeito do que 

leu. O resumo exige a identificação das ideias principais e das relações que o 

leitor estabelece entre elas, de acordo com seus objetivos de leitura e 

conhecimentos prévios.  O resumo se constitui em uma tática usada para fazer 

uma contextualização sobre o texto e a sua compreensão. 

 Segundo Solé (2013): 

 

Para incentivar a realização dessa atividade, professor e alunos 
devem realizar coletivamente a leitura do texto parágrafo por 
parágrafo. Após a finalização de cada trecho, o professor 
procura saber qual ou quais informações são relevantes. (SOLÉ, 
2013, p. 21). 

 

Importante destacar que a leitura deve ser sempre iniciada pelo professor, 

mesmo que seja um parágrafo de um texto ou a manchete de um jornal; de certa 

forma, ouvir a leitura feita pelo professor é um incentivo para os educandos saber 

que o professor também é um mero leitor. É papel do mediador fazer com que 

os alunos prestem atenção nas marcas textuais.  
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Ensine o aluno a prestar atenção às saliências do texto, isto é, às aspas, 

negritos, itálicos, etc (RANGEL E ROJO, 2010, p. 99). Para eles fazer perguntas 

tais como (Por que a palavra X está em itálico?), (Por que a manchete está com 

letras bem maiores que os outros títulos da página do jornal?) essas inferências 

auxiliam no estímulo de leitura. 

A concepção de leitura expressa nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

– PCNs - de Língua Portuguesa (Brasil, 1998: 69-70) aproxima-se da concepção 

dialógica, da leitura reflexiva defendida por Carvajal Pérez e Ramos Garcia 

(2001). Os PCN definem leitura como: 

 

[...] o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, 
de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo 
que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair 
informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. 
Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, 
antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é 
possível proficiência. É o uso desses procedimentos que 
possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar 
decisões diante de dificuldades de compreensão, avançar na 
busca de esclarecimentos, validar no texto suposições feitas. 
(BRASIL, 1998, p. 69-70) 

 

Ancorada na perspectiva teórica baktiniana, a concepção de leitura 

expressa nos PCNs atribuem ênfase na interação do leitor e seus conhecimentos 

com o autor e o texto, cujo sentido é construído conforme as marcas feitas pelo 

autor no texto e as constituídas na leitura pelo leitor. Nesta concepção é atribuído 

papel ativo ao processo leitor, sendo a língua entendida em perspectiva 

interacionista, dialógica, na qual os sujeitos são concebidos como construtores 

sociais e ativos, que constroem e são construídos no texto.  

Este é considerado como lugar privilegiado de interação e constituição 

dos interlocutores, situado em contexto sociocognitivo dos participantes da 

interação. O sentido do texto decorre da interação texto-sujeitos. A leitura 

constitui atividade de produção de sentidos, que, com base nos elementos 

linguísticos e na organização textual, mobiliza um conjunto de saberes. 
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O papel de formar leitores não só cabe aos professores e sim também aos 

pais, pois é um processo que pode ter grandes progressões se for estimulado 

naturalmente. Para se realizar uma tarefa de leitura, é preciso que se saiba o 

que se deve fazer e o que se pretende com ela.  

A concepção de leitura como processo ativo no qual o leitor não é apenas 

receptáculo do texto recusa uma concepção passiva do processo leitor; A leitura 

é assim colocada como ato que envolve concentração, vigilância e imaginário; o 

leitor coloca na leitura os seus saberes, seus julgamentos, suas emoções e seus 

valores. 

Segundo Silva (2005), é necessário:  

 

[...] situar o ato de ler no contexto da comunicação humana. Para 
superar qualquer caracterização simplista que coloca o ato de 
ler como mera interação receptor-mensagem, busca-se na 
fenomenologia algumas descrições que permitem a reflexão 
mais profunda sobre a questão. [...] tentar-se ultrapassar os 
limites de como (facilmente conseguido em manuais de 
comunicação ou de leitura), para se chegar ao horizonte dos 
porquês. (SILVA, 2005 p.71) 

 

Para formarmos leitores críticos precisamos inicialmente saber ler e, desta 

forma, aprendermos os paradigmas de uma boa leitura. Para Rangel & Rojo 

(2010), o processo da leitura constitui em: 

 

Uma nova concepção de leitura pressupõe o outro, os outros. 
Há um componente social no ato de ler. Lemos para nos 
conectarmos ao outro que escreveu o texto, para saber o que 
ele quis dizer, o que quis significar. Mas lemos também para 
responder às nossas perguntas, aos nossos objetivos. Nas aulas 
tradicionais de leitura o aluno lê por ler, ou para responder 
perguntas que o professor saber que o leu. Em situações sociais, 
em nossa vida cotidiana, no entanto, lemos para buscar 
respostas para nossas perguntas. (ROJO, 2010 p. 87) 
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A leitura escolar não forma um leitor critico, mas aquele aluno que busca 

o processo da leitura em sala de aula para simplesmente responder perguntas 

que o professor faz; isso gera um desserviço à construção cidadã e o processo 

de formação do leitor fica comprometido, pois o aluno não tem a obrigatoriedade 

da leitura e nem seu gosto por ela, de certa forma a educação brasileira fica em 

déficit com a prática da leitura, pois sua função tem se constituído em formadores 

de palavras, mas não formadores de ideias.  

Entendemos que o compromisso da escola é possibilitar ao aluno a 

aprendizagem da leitura de diferentes textos que circulam socialmente, 

compartilhar um rodizio de leitura com o propósito de despertar o prazer, a 

curiosidade que o mesmo tem em buscar novos conhecimento e informações 

pertencentes ao seu mundo.  

De acordo com Rangel e Rojo (2010): 

Conceber a leitura desse modo muda radicalmente a forma de 
pensar e de organizar o seu ensino. Se os sentidos não estão 
prontos no texto, é preciso contribuir para que os alunos criem 
boas estratégias para estabelecer relações necessárias à 
compreensão. Não adianta mandar o aluno ler dizendo-lhe: “Leia 
porque a informação está aí”. Muito menos adianta mandar abrir 
o livro didático e copiar o texto que lá está. Isso não é aula de 
leitura. A realização de cópia é mera atividade motora, não 
favorece o entendimento do texto. (RANGEL E ROJO, 2010 p. 
86). 

 

 Para Rangel e Rojo (2010), o processo da leitura dentro da sala de aula 

não pode se tornar uma obrigação ou simplesmente uma atividade de classe, 

mas, sim, desenvolver meios alternativos para tornar a leitura muito mais 

prazerosa e promotora do desenvolvimento intelectual do ser humano.  

O educador Paulo Freire (2003), ao falar da importância do ato de ler 

afirma que: 

 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 
posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 
leitura daquela. Linguagem e realidade se prendem 
dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por 
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sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto 
e o contexto. (FREIRE, 2003, p. 13).  

 

Para o pensador da educação contemporânea, a forma como 

arquitetamos primeiramente a leitura do mundo, as experiências vividas por cada 

indivíduo desde a infância, as primeiras observações ilustrativas de seu 

ambiente contribuem para um contexto estruturalizado de como esse leitor vai 

entender o texto. Portanto, o meio em que o ser humano se insere influencia na 

construção da leitura; o leitor constrói um entendimento particular de leitura do 

mundo de modo a interligar-se na adaptação feita em suas interpretações diante 

daquele contexto específico que lhe foi apresentado.  

Tornando essas reflexões sobre a formação do leitor mais abrangente, 

Castanheira, Maciel e Martins (2009) afirmam que:  

 

É importante que o professor, consciente de que o acesso ao 
mundo da escrita é em grande parte responsabilidade da escola, 
conceba a alfabetização e o letramento como fenômenos 
complexos e perceba que são múltiplas as possibilidades de uso 
da leitura e da escrita na sociedade.  (CASTANHEIRA, MACIEL 
e MARTINS, 2009 p. 15). 

 

A esse respeito, Maia (2007) afirma que: 

 

Muito já se falou e escreveu sobre a importância da leitura na 
vida do homem, sobre causas e consequências da carência ou 
da ausência de leitura numa sociedade letrada e cada vez mais 
exigente no que se refere ao desempenho linguístico do falante. 
Recentemente, a história da leitura no Brasil tem registrado 
inúmeras publicações que tratam da natureza do ato de ler tanto 
do ponto de vista individual como social. (MAIA 2007, p. 27). 

 

Fato é que, a despeito de tantas reflexões, pesquisas e publicações sobre 

o ato de leitura e a formação do leitor crítico no Brasil, precisamos ainda ter um 

olhar mais crítico do processo de aprendizado da leitura. 
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2.4.  Práticas de leitura cognitiva 

 

  Dentro de uma sociedade letrada, a leitura representa uma atividade de 

grande importância para a vida do aluno, pois é através dela que ele poderá 

interagir e compreender o mundo à sua volta.  Por meio da leitura também, ele 

será capaz de realizar atividades que contribuem para o seu crescimento, que 

permitirá que ele aja ativa e criticamente perante a sociedade.  

A leitura não pode ser compreendida sem se levar em consideração os 

fatores perceptivos, cognitivos, linguísticos e sociais, não somente da leitura, 

mas do pensamento e do aprendizado em geral. Assim, cabe ao professor 

procurar, da melhor maneira possível, buscar incentivar o hábito da leitura em 

sala de aula, usar estratégias adequadas aos alunos, pois a leitura é a chave de 

todo aprendizado.  

A leitura abre as portas do saber e pode revolucionar a educação se for 

trabalhada com a devida importância que deve ter. Conforme Foucambert 

(1994):  

[...] é preciso que os professores conheçam teoricamente a 
leitura e seu processo, que tenham uma ligação mais real e 
significativa com os alunos e pratiquem a leitura de textos 
diversificados com competência. (FOUCAMBERT, 1994, s/p) 

 

De acordo com Kleiman (1998), o ensino da leitura é um empreendimento 

de risco se não estiver fundamentado numa concepção teórica firme sobre os 

aspectos cognitivos envolvidos na compreensão de textos. A leitura é 

considerada um ato cognitivo na medida em que envolve processos cognitivos 

como reflexão sobre um conjunto de elementos, mas também é um ato social, 

entre dois sujeitos, isto é, entre leitor e autor que interagem entre si, a partir de 

seus objetivos e necessidades.  

Para Lajolo (1982, p. 59) ler é:  
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[...] a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, 
conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos 
para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor 
pretendia e dona da própria vontade, entregar-se a esta leitura. 
(LAJOLO 1982, p. 59 apud GERALDI, 2006, p. 91). 

 

Uma definição de leitura como um processo de representação que 

envolve a visão de mundo de cada indivíduo e que também nos leva a algumas 

reflexões: - O que é ler? – Para que ler? Como ler? A definição de leitura de 

Lajolo implica uma atividade complexa e prazerosa que envolve não só os 

conhecimentos semânticos, mas principalmente os conhecimentos culturais e 

ideológicos de uma pessoa; uma atividade de assimilação de conhecimento e 

reflexão que vai além de decodificar palavras, constitui uma interação entre leitor 

e texto. 

O estudo e o uso de estratégias de leitura são vistos como meios que 

desenvolvem habilidades leitoras de compreensão e interpretação a partir de 

narrativas significativas, sendo a leitura entendida como um processo de 

interação entre o leitor e o texto e objeto de utilização autônoma dos leitores. 

Ao refletir sobre estratégias de leitura algumas questões se impõem: De 

que espécie de leitores estamos tratando? Que tipos de procedimentos leitores 

são capazes de mobilizar? Que práticas e atividades devem ser selecionadas 

para que os alunos desenvolvam estas capacidades envolvidas no ato de ler? 

De acordo com Solé (1988), as práticas de leitura são as ferramentas 

necessárias para o desenvolvimento da leitura proficiente. Sua utilização permite 

compreender e interpretar de forma autônoma os textos lidos e pretende 

despertar o professor para a importância em desenvolver um trabalho efetivo no 

sentido da formação do leitor independente, crítico e reflexivo. 

Para Solé (1998): 

[...] poder ler, isto é, compreender e interpretar textos escritos de 
diversos tipos com diferentes intenções e objetivos contribui de 
forma decisiva para autonomia das pessoas, na medida em que 
a leitura é um instrumento necessário para que nos manejemos 
com certas garantias em uma sociedade letrada. (SOLÉ, 1998, 
p. 18) 
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A leitura é um processo que se movimenta entre o que se reconhece no 

texto e o que se expropria dele, revelando práticas dinâmicas de produção de 

sentido que possibilitam as várias condições de interação entre sujeito e 

linguagem, deve então, ser entendida como habilidade fundante do ser humano, 

como prática social e como ato de co-produção do texto. 

O sujeito faz uma leitura textual com todo seu ser e sua bagagem 

sociocultural, o leitor constitui-se, identifica-se e projeta-se no texto, aproxima-

se e distancia-se das ideias que o texto sugere, mescla às suas ideias, as 

saliências textuais que lhe sobressaem, o que lhe é permitido pela incompletude 

do texto, pelas lacunas deixadas pelo autor. 

Para aprender as práticas, o aluno deve integrá-las a uma atividade de 

leitura significativa, assim, é preciso articular situações de ensino de leitura em 

que se garanta sua aprendizagem significativa. Quando se trata de ensinar as 

práticas responsáveis pela compreensão, o aluno deve vivenciar e assistir ao 

que o professor faz quando ele mesmo se depara com a leitura ou com 

dificuldade de leitura. 

 Entendemos que é através do movimento entre teoria e prática em 

situações reais de leitura que o professor poderá com lucidez perceber a 

possibilidade concreta de acesso ao conhecimento e desta maneira 

transformam-se, tornam-se e formam-se leitores autônomos e competentes. 

Vivemos numa sociedade intersemiótica. Na contemporaneidade, 

vivemos imersos nos mais variados textos que exigem de nós uma interpretação 

e que tão logo são substituídos por outros: imagens, fotografias, letreiros, 

manchetes de jornais, placas de rua, sinais de trânsito, cartões de crédito, 

cheques, notas fiscais, documentos, rótulos, revistas, livros, entre outros. 

É função da escola, formadora de leitores, fornecer aos estudantes os 

instrumentos necessários para que esses utilizem a leitura no enfrentamento aos 

desafios da vida em sociedade e fazer uso do conhecimento adquirido para 

continuar aprendendo e se desenvolver ao longo da vida. 
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Estamos imersos numa sociedade intersemiótica e não lemos do mesmo 

jeito os mais diferentes textos que se nos apresentam. Assim, é função da escola 

fornecer, através da leitura, os instrumentos necessários para que os alunos 

consigam buscar, analisar, selecionar, relacionar, organizar as informações 

complexas do mundo contemporâneo e exercer a cidadania. 

Definição bastante oportuna de leitura é a de Geraldi (1997): 

A leitura é um processo dialógico cuja trama toma as pontas dos 
fios do bordado tecido para tecer sempre o mesmo e outro 
bordado, pois as mãos que agora tecem trazem e traçam outra 
história. (GERALDI, 1997, p. 166) 

 

De acordo com a visão de mundo de cada indivíduo a leitura tem um 

sentido diferente e servem para distintas interpretações dos mais variados 

textos. 

Diante do exposto sobre o conceito de leitura e o uso de práticas de leitura 

convém explicitar os questionamentos anteriores: - Para que ler? Sempre que 

se faz uma leitura o leitor tem uma intenção na leitura, isto é, ler para aprender, 

para tirar boas notas, para nos manter-se informado, ler por prazer, ler para 

adquirir conhecimento.  

Sendo assim, a leitura tem que ter um sentido para o leitor para que ela 

cumpra sua função social que é despertar no leitor o interesse e gosto de ler. 

Como ler? Vai depender do grau de conhecimento e interesse de cada leitor, ou 

seja, dependerá da concepção de sujeito, de texto e sentido que o leitor adote, 

pois cada indivíduo é único.  

Porém segundo Koch e Elias (2006) Estas perguntas: Para que ler? O que 

é ler? Como ler?. Poderão ser respondidas de diferentes modos, os quais 

revelarão uma concepção de leitura decorrente da concepção de sujeito, de 

língua, de texto e de sentido que se adote.  

A leitura é um processo interno, entretanto precisa ser ensinado e uma 

importante condição para que isso ocorra, ou seja, para o aluno aprender, é que 

ele veja e entenda como o professor faz para elaborar uma interpretação. Os 
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alunos precisam assistir a um processo de leitura que lhes possibilite ver 

estratégias de compreensão do texto em ação em uma situação significativa e 

funcional. 

O trabalho com a leitura em sala de aula é apresentado por Solé (1998) 

em três etapas de atividades com o texto: o antes, o durante e o depois da  

leitura. A autora chama a atenção para o fato de que a maior parte das atividades 

escolares é voltada para avaliar a compreensão da leitura dos alunos e não para 

o ensino de práticas que formem o leitor competente. Muitas crianças que são 

rotuladas ao apresentar dificuldades de aprendizagem teriam condições de 

atingir níveis adequados de leitura, se fossem ensinadas a ler de forma 

apropriada. 

Ainda segundo Solé (1998), constituem as práticas de compreensão 

leitora para antes da leitura:  

 

 Antecipação do tema ou ideia principal a partir de 
elementos paratextuais como título, subtítulo, exame de 
imagens, saliências gráficas, entre outros;  

 Levantamento do conhecimento prévio sobre o assunto; 
Expectativas em função do suporte;  

 Expectativas em função da formatação do gênero;  

 Expectativas em função do autor ou instituição 
responsável pela publicação; Atividades durante a leitura;  

 Confirmação, rejeição ou retificação das antecipações ou 
expectativas criadas antes da leitura;  

 Localização ou construção do tema ou da ideia principal;  

 Esclarecimentos de palavras desconhecidas a partir da 
inferência ou consulta do dicionário;  

 Formulação de conclusões implícitas no texto, com base 
em outras leituras, experiências de vida, crenças, valores;  

 Formulação de hipóteses a respeito da sequência do 
enredo; Identificação de palavras-chave;  

 Busca de informações complementares;  

 Construção do sentido global do texto;  

 Identificação das pistas que mostram a posição do autor;  

 Relação de novas informações ao conhecimento prévio;  

 Identificação de referências a outros textos;  

 Atividades para depois da leitura: Construção da síntese 
semântica do texto;  

 Utilização do registro escrito para melhor compreensão;  

 Troca de impressões a respeito do texto lido;  

 Relação de informações para tirar conclusões;  
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 Avaliação das informações ou opiniões emitidas no texto;  

 Avaliação crítica do texto, dentre outras. 

Fonte: Solé (1998). 

As práticas de leitura para antes, durante e depois da leitura pretendem 

desenvolver a prática na formação do leitor que, para alcançar determinado 

patamar de proficiência, deve dominar os processamentos básicos da leitura. 

O professor é aquele que leva o aluno a se apropriar do conhecimento. 

Ele transmite os conhecimentos científicos, clássicos, curriculares e o aluno 

apropria-se dos conhecimentos numa relação de interação com o professor, com 

os conteúdos, com os colegas e com os conhecimentos prévios que ele também 

traz. O conteúdo ativa o pensamento que amplia o desenvolvimento psicológico 

do aluno. O professor, então, constrói mentes que constroem mentes que 

evoluem e modificam o mundo. 

As práticas de compreensão e de interpretação representam a 

possibilidade de proporcionar meios de amadurecimento e autonomia para o 

leitor em formação, prioridade da prática pedagógica. Daí a preocupação com a 

construção do sentido do texto, com os procedimentos envolvidos nessa 

construção, com as práticas acionadas no processo de leitura e, principalmente, 

com a necessidade de o professor assumir uma nova postura nas aulas de 

Língua Portuguesa, atribuir a leitura um papel social como expõe os estudos de 

Cano, 2009; Geraldi; 2006; Kleiman, 1997; Solé 1998 entre outros: 

 

Entretanto, em níveis posteriores do ensino, continua o esforço 
do professor para tornar a aprendizagem mais eficiente, para 
tornar o leitor consciente de que cabe a ele aprender as 
intenções do autor e entrecruzá-las com seus conhecimentos 
prévios, de sorte que a compreensão se faça na relação do texto 
com o que o leitor espera do mundo e o que está em sua mente. 
(CANO, 2009, p, 67). 

 

           São muitas as funções sociais da leitura, e uma delas é de ler e entender 

diferentes tipologias textuais, principalmente os que circulam ao nosso redor 

como redes sociais, propagandas, receitas, bulas de remédios, curriculum etc. 
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            E a escola tem como principal tarefa o de formar os alunos para que 

consigam atingir o entendimento, compreensão de dar sentidos a estes textos. 

Então, para que isto ocorra com êxito, o aluno tem de conhecer e entender para 

que servem determinados textos e a finalidade de sua leitura. A teoria que vem 

contribuindo para este ensino nas escolas é a sociointeracionista.  

A teoria sociointeracionista consiste: em modelos teóricos nos quais o 

foco é ancorado numa dimensão social e tem a língua escrita como um objeto 

cultural com funções sociais diversas materializadas em textos com 

proficiências. CANO 2009, p. 33. Desta maneira, o aluno sente se mais 

estimulados à leitura, e a perceber o funcionamento da língua na vida cotidiana 

da sociedade em geral. 

Podemos considerar as tipologias textuais como comunicações textuais 

sociais que tem como objetivo sinalizar ao leitor de que tipo de leitura abordará, 

ou sendo, qual a intenção comunicativa de seu autor mediante aquele texto. Para 

atingir com êxito a compreensão e entendimentos de textos, o professor poderá 

trabalhar algumas práticas em sala de aula para que o aluno possa aprimorar 

durante sua experiência de leitura. Conforme Cano (2009): 

 

Para que isto ocorra com eficácia implica que o leitor aprenda a 
usar seus conhecimentos linguísticos, de mundo ou 
enciclopédicos por meio de sua cognição, pois estratégias são 
operações mentais destinadas a processar a informação visual 
(ou auditiva) de sorte a levar o leitor a construir os sentidos. 
(CANO, 2009, p. 52). 

 

Podemos dizer que este processo é interativo e compensatório, pois ao 

encontrar falhas durante o processamento da leitura outros conhecimentos tende 

a oferecer outros meios para a construção do sentido. Isto pode ocorrer porque 

a mente faz cálculos de sentidos para ser aplicado ao texto lido e às vezes pode 

se enganar a levar o leitor a compreensões impróprias. 

Assim como os conhecimentos dos alunos evoluem as tipologias textuais 

também podem se modificar requerendo novos modelos de práticas para 

contribuir em sua compreensão. Estudos apontam estratégias cognitivas e 
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estratégias metacognitivas. A cognitiva corresponde reações automáticas e 

inconsciente do leitor ao recorrer conhecimentos adquiridos ao longo de sua vida 

de estudos e leitura, estas estratégias nos permite completar as palavras por 

meio da dedução e prever o que vem a seguir no texto, porém, às vezes 

podemos nos surpreender. 

As estratégias metacongnitivas são àquelas que o leitor tem controle de 

forma consciente sobre ela e sobre o que está fazendo ou agindo de tal maneira. 

Elas são possíveis de ser controladas pelo aluno e de ser controladas pelo 

professor. Entendemos que levar ao aluno aos conhecimentos dos recursos que 

eles podem recorrer para o entendimento do texto é de grande relevância. 

Elencamos alguns destes recursos embasados em Kleiman (2000): 

 Predição ou prognóstico refere-se a antecipação do que está lendo, o leitor 
pode fazer um prognóstico por meio de folheamento das páginas, observação 
de títulos, layout, diagramação, imagens entre outros aspectos relevante à 
leitura. 

 Seleção refere-se ao refinamento do texto conforme o objetivo da leitura, se 
procede por exemplo por meio de índices, para encontrar somente o que nos 
interessa. Estes tipos de estratégias são usados ao elaborar um trabalho 
escolar, um TCC, uma dissertação ou tese, mas pode se usar quando não 
entendemos determinado assunto ao fazer uma releitura da seleção não 
compreendida.   

 Registro refere-se a anotações que o leitor possivelmente tenderá a fazer dos 
pontos relevante da leitura conforme seu objetivo para possível aplicação em 
outros momentos, seja ele um trabalho acadêmico, apresentações, discursos 
etc., porém é preciso ser atento às anotações das fontes. 

 Inferência refere-se a capacidade do leitor de deduzir significados de palavras 
desconhecidas e de completar informações implícitas no texto ao ativar seu 
conhecimento prévio por meio das marcas do autor. Esta estratégia facilita o 
leitor a fazer uma leitura das entrelinhas do texto. 

 Confirmação refere-se a busca de informações no texto para confirmar suas 
predições e inferências. 

 Correção refere-se ao ato de possíveis correções pelo leitor no sentido do 
texto ao encontrar outras informações mais apropriadas. 

Fonte: Kleiman (2000). 
 

  A leitura torna-se importante e necessária na vida das pessoas, para 

poder enxergar o mundo de forma mais clara e participativa. Por exemplo, ao ler 

um jornal, uma revista poder entender e acompanhar os acontecimentos de sua 

cidade e do mundo, seja eles políticos, esportivos, sociais, etc. Poder ler e 

entender um manual de um equipamento que acabara de comprar, ler e entender 

a composição de um remédio que irá ingerir. No campo profissional, já se inicia 
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na leitura dos dados para a elaboração de um curriculum, para operar máquinas 

do trabalho etc. 

      Uma pessoa alfabetizada tem mais chances de não viver em situações 

deploráveis da pobreza estrema como afirma esta autora: 

 

O esforço de vários movimentos sociais no sentido de formar cidadãos 
leitores funda-se no fato de que a fraca atividade de leitura entre pessoas 
supostamente alfabetizadas tem contribuído para torná-las mais frágeis 
mais suscetíveis a engodos. (CANO, 2009, p. 34). 

 

     A leitura nos permite um crescimento tanto profissional como intelectual, 

desde o início de nossas vidas ao aprender as primeiras letras, sílabas e 

palavras ao ensino sistematizados aos bancos da faculdade estamos em contato 

com o mundo dos textos. Desde os mais simples aos mais complexos. Isto nos 

torna pessoas melhores, ou deveria tornar, mais compreensível, mais inteirada 

dos assuntos que nos rodeia e menos ignorantes mediante os aprendizados que 

ela proporciona. 

      A leitura nos permite sonhar com um Brasil melhor, com menos pobreza, 

menos criminalidade e menos corrupção. Isto só é possível quando o leitor é 

ativo, não só lê, mas medita, faz reflexão mediante a leitura e atribui sentido a 

ela. 

No capítulo seguinte, apresentamos uma caracterização de elementos 

que compõem a pesquisa. Propomo-nos a discorrer sobre o ambiente de 

pesquisa, a estrutura física bem como a organização de pessoal. 
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CAPITULO III 

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE, DOS SUJEITOS E DO 

OBJETO 
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Considerações iniciais 

 

Neste capítulo apresentamos uma caracterização de elementos que 

compõem esta pesquisa. Descrevemos o ambiente de pesquisa, sua estrutura 

física e pessoal bem como a organização de pessoal; também fazemos um 

inventário dos alunos que frequentam a Educação de Jovens e Adultos. Ao final 

deste capítulo, colocamos em anexo o questionário de pesquisa sobre práticas 

de leitura referentes ao item 3.2. 

 

3.1. Caracterização do ambiente Unidade de Ensino da EJA 

 

Para elaborar esta pesquisa, empregamos procedimentos metodológicos 

de pesquisa qualiquantitativa. O material coletado passa por uma revisão 

minuciosa a fim de selecionar aqueles que descrevem com maior fidelidade 

possível. O que percebemos no ambiente da pesquisa é que eles revelem as 

concepções e práticas que constituem o ensino de leitura desenvolvido pelo 

professor em relação ao educando-leitor. Após a sistematização dos dados, 

pretendemos proceder à interpretação construindo bases comparativas entre as 

teorias a que nos filiamos e os dados encontrados.  

Para atingir os objetivos propostos, primeiramente montamos um quadro 

com o perfil das escolas pesquisadas, conforme dados do questionário abaixo. 

A tabulação dos dados com o número de alunos atendidos. Em seguida bem 

procedemos com a descrição e a análise comparativa dos dados.  

Abaixo, segue roteiro de dados coletados nas unidades de ensino a ser 

analisadas: 
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Unidade de Ensino – U.E.  A 

Quadro do perfil da U.E. A: Números de funcionários 

Professores 66 

Coordenadores 2 

Diretores 2 

Administrativos  15 

Totais de funcionários  85 

 

Tabulação dos dados com o números de alunos atendidos da U.E. A 

1º ao 5º anos 242 

6º ao 9º anos  299 

EJA 211 

Totais de alunos 752 

 

 Descrição da escola 

       Esta unidade de Ensino está situada numa zona periférica da cidade. 

Possui uma estrutura física de atuação recente com 14 anos de existência, por 

isso, é considerada a escola mais nova da rede de ensino atualmente. O prédio 

está assim dividido: 14 salas de aulas, 1 sala de recursos, quadra poliesportiva 

coberta e com arquibancadas, 4 banheiros coletivos para os alunos, 1 sala de 

professores com 2 banheiros, 1 sala de coordenação, 1 sala de secretaria, 1 sala 

de direção, 1 biblioteca, 1 sala de informática e 1 refeitório.  

 



p. 45 
 

Unidade de Ensino – U.E. B 

Quadro do perfil da U.E. B: Números de funcionários 

Professores 59 

Coordenadores 2 

Diretores 2 

Administrativos 28 

Totais de funcionários 91 

 

Tabulação dos dados com o números de alunos atendidos da U.E. B 

1º aos 5º anos 234 

6º aos 9º anos 299 

EJA 301 

Totais de alunos 834 

 

Descrição da escola 

       Esta unidade de Ensino está situada numa zona central da cidade. Possui 

uma estrutura física de um prédio reformado várias vezes. O prédio está assim 

dividido: 14 salas de aulas, 1 sala de recursos, quadra poliesportiva coberta e 

com arquibancadas, 2 banheiros coletivos para os alunos, 1 sala de professores 

com 2 banheiros, 1 sala de coordenação, 1 sala de secretaria, 1 sala de direção, 

1 biblioteca, 1 sala de informática, 1 laboratório de ciências, 1 anfiteatro e 1 

refeitório.  
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 Análise comparativa das U.E(s) A e B 

A maioria dos funcionários de ambas as escolas são concursados do 

quadro efetivo permanente, professores, coordenadores e diretores são 

concursados como professores distribuídos entre pedagogos, professores de 

áreas específicas ou especialistas, todos graduados, a maioria pós graduados e 

uma pequena parcela com titulação de mestres ou doutorandos, contando 

também com alguns contratados. 

      Para obtenção destes dados foram aplicados questionários aos 

coordenadores e diretores para a descrição das unidades de ensino envolvidas 

na pesquisa com o propósito de serem analisados como o objetivo de traçar um 

perfil das unidades de ensino e a inserção da EJA neste perfil. (Vide anexo 3.2.). 

 

3.2.  Caracterização dos sujeitos profissionais atuantes na EJA e suas 

práticas em práticas de leituras 

 

O questionário abaixo foi aplicado aos professores que ministram aulas 

na EJA nas unidades de ensino selecionadas para esta pesquisa e às equipes 

de gestão. O objetivo é traçar um perfil dos profissionais da EJA em que se 

obtenha informações quanto à formação desses professores atuantes na EJA e 

estratégias de leitura adotada pelos professores da EJA. Espera-se analisar e 

teorizar as informações obtidas que servirão como produto final da tese. 

 Foram entregues 20 questionários no mês de agosto de 2018 entre os 

professores da EJA, variando entre os profissionais que lecionam Língua 

Inglesa, Língua Portuguesa, Produção textual, História, Geografia, Matemática, 

Artes, Educação Física, Pedagogos, Equipe de Gestão e Sala de tecnologias. E 

foram coletados os seguintes procedimentos: 

 

 Análise dos procedimentos de leitura referentes ao anexo 3.2. 
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Treze colaboradores contribuíram com sugestões sobre o trabalho de 

estratégias de leitura em sala de aula. Seguem as contribuições abaixo: 

      É de grande importância que os textos trabalhados em sala de aula sejam 

dos mais variados gêneros, visto que muitos deles fazem parte do cotidiano dos 

alunos (músicas, receita, convite, propaganda, etc) e que seus temas ( assunto 

tratado) envolva a realidade de cada um, o dia a dia, coisas que eles gostam e 

que, automaticamente, se interessem mais. 

     Incentivar os educandos a ler noticiários, ou seja reportagens sobre todos os 

temas. Assistir noticiários e problematizar. 

     Roda de leitura na sala de aula; Projetos envolvendo contos de fada com o 

uso da tecnologia; Utilizar a tecnologia a favor do ensino aprendizagem, e 

também para estimular a leitura. 

     O fato do aluno não gostar de ler, muitas vezes, é decorrente de um acumulo 

de experiências em torno da leitura. Desta maneira, o foco não deve ser o nível 

de leitura, mas o encorajamento dos alunos para que tentem diferentes 

estratégias e encontrem seu caminho ideal. 

     Desenvolvimento de projetos; pesquisa de temas de interesse da turma 

instigando a leitura desses e de outros temas; estudo vocabular; escrita da leitura 

e reescrita do próprio texto. 

     Proporcionar momentos de leitura por prazer, pois esta deve ser uma maneira 

de acessar histórias e imaginar o mundo; O foco deve ser o encorajamento, ou 

seja, a primeira estratégia deve ser o encorajamento. 

     A escola deve providenciar ações conjuntas entre todas as disciplinas que 

contribuam na boa leitura dos alunos e que desperte o hábito contínuo de ler em 

toda a comunidade escolar. 

     Estabelecer finalidades para a leitura; Articular o ato de ler ao 

desenvolvimento de algumas habilidades. 



p. 48 
 

     A leitura, deve ser ainda mais incentivada pelos educadores, seja ele de 

qualquer disciplina. Acredito que envolver uma leitura prazerosa e contínua em 

sala de aula, como todos os dias escolher um educando para realizar uma leitura 

de livros sem intervenção do professor que seja da escolha do próprio aluno. 

Obtendo assim um hábito à leitura. 

     Utilização da leitura para apresentação de conceitos, regras de jogos e 

resolução de problemas. 

     Explorar a biblioteca escolar; cantinho literário; leitura compartilhada. 

3.3.  O desafio de professores de EJA 

     Entende-se que o ensino de Jovens e Adultos é uma modalidade da 

Educação Básica que possui suas próprias características: a heterogeneidade 

de seus frequentadores. Nesse sentido, o papel do professor em tempos atuais 

é de ser mais interativo, estabelecer mais diálogos e conhecer as verdadeiras 

necessidades dos educandos. A aprendizagem, por sua vez, requer a 

participação ativa de todos os envolvidos no processo de ensinar e de aprender. 

Aos alunos cabe interpretar, investigar, refletir, colaborar para afirmar o 

conhecimento como uma construção coletiva. (AOKI, 2013, p. 297) 

     O professor da contemporaneidade sabe que deve-se aproveitar os 

conhecimentos que os educandos já possuem (e no caso do ensino de EJA esse 

é um fator fundamental), contextualiza-los com os textos estudados para um 

aprendizado significativo. É salutar que o professor proponha ações coletivas 

que ressaltem recursos cognitivos, conhecimentos prévios e as relacione com as 

leituras estudadas em sala. Dessa maneira, a educação cumprirá seus objetivos 

de incluir e socializar sujeitos na sociedade de forma mais ativa. 

No próximo capítulo faremos as análises qualiquantitativa dos planos de 

ensino de leitura para a educação da EJA em Nova Andradina/MS. 
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CAPÍTULO IV: 

RELATOS QUALIQUANTITATIVAS DOS PLANOS  DE ENSINO 

DE LEITURA PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – 

EJA EM NOVA ANDRADINA/ MS 
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Considerações iniciais 

     

Este capítulo tem como finalidade apresentar relatos com os 

procedimentos de leitura quantificados dos planos de ensino e os resultados 

qualitativos parciais para responder a pergunta central dessa pesquisa sobre a 

formação do leitor da EJA do ensino fundamental.  

 Que práticas de leitura são ensinadas aos alunos matriculados na EJA 

no Ensino Fundamental de Nova Andradina/MS?  

Para tanto, demonstraremos primeiramente a metodologia utilizada na 

pesquisa aplicada na relação dos procedimentos de leitura adotados no 

município de Nova Andradina/MS. Em seguida, apresentaremos quadro obtido 

do questionário com os professores entrevistados. Essas informações referem-

se às respostas relativas às práticas de ensino de leitura mediante os 

questionários propostos aos profissionais da educação. Sua apresentação 

encontra-se no anexo 3.2. inserido no final do capítulo 3 desta pesquisa.  

Ao final, apresentaremos quadros quantitativos com análise dos 

procedimentos obtidos, primeiramente com a caracterização dos sujeitos em 

análise: o que os professores dizem, qual o perfil dos alunos e suas impressões 

sobre o ensino de leitura. 

Encerraremos a tese com os resultados finais obtidos e as referências 

bibliográficas. 

 

4.1.  Da metodologia para a análise dos procedimentos de leitura em Nova 

Andradina/MS. 

 

 Nossa escolha pela pesquisa de cunho qualiquantitativo, com coleta de 

dados por meio de questionários demonstra-se em sua finalidade por refletir 

sobre o uso ou não de estratégias de leitura. Do ponto de vista qualitativo, 
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segundo Fraser; Gondim (2004, p. 8-9), a pesquisa garante a representatividade 

dos significados ao permitir que o entrevistado sinta-se mais livre para construir 

seu discurso e apresentar seu ponto de vista. Conforme as autoras, a técnica da 

entrevista divide-se em “estrutura e objetivos”,  “o papel do entrevistador e dos 

entrevistados”, a “seleção dos entrevistados e a questão da representatividade 

amostral”. Quanto à estrutura e objetivos, nossa pesquisa ateve-se à modalidade 

mediada, que se refere aos questionários (FRASER; GONDIM, 2004, p. 5). 

 Para a materialização de nosso corpus, optamos pela pesquisa semi-

estruturada, ou seja, permitimos ao pesquisado, na amplitude de suas relações 

sociais, descrever especificamente seus anseios, medos, angústias, felicidades 

e infelicidades; porém, sem nos desviar de nosso objetivo final, intrínseco no 

roteiro das perguntas, que é compreender, por meio do discurso, a 

representação de sua prática enquanto professor formador de leitores. 

 Ressaltamos ainda a “confiança e o anonimato” comprometendo-nos a 

não mencionar nomes dos sujeitos pesquisados, nem a unidade de ensino a que 

pertencem. A pesquisa foi realizada no período compreendido entre Julho e 

Setembro de 2018 no município de Nova Andradina, estado de Mato Grosso do 

Sul e contou com a participação de 20 professores da EJA.  

Quanto ao caráter quantitativo, esta pesquisa intenta ser instrumento que 

engaje seus resultados a uma busca em prol da melhoria estatística dos níveis 

de leitura, especificamente no município abordado: Nova Andradina/MS. Ainda 

com relação a Estatística, Santos (2012) enuncia: 

Enaltecida por uns e odiada por outros, não há como negar a 
importância da Estatística para a tomada de decisões em vários 
campos do saber, principalmente na sociedade contemporânea, 
onde o acúmulo e a velocidade do processamento de 
informações se fazem cada vez mais notórios. Se bem utilizada, 
a Estatística pode ser uma aliada essencial para se 
compreender as causas e os efeitos/impactos dos fenômenos 
sociais em geral, bem como funcionar como memória de povos 
e nações, auxiliando diferentes sociedades na construção de 
seu próprio futuro, de sua própria história. (SANTOS, 2012. s/p.)9 

                                                           
9 FONTE: < https://www.professornews.com.br/index.php/component/content/article/96-artigos/6041-
pesquisas-cientificas-de-abordagem-qualiquantitativa-o-impasse-dos-intelectuais > acesso em 07 de jan. 
de 2020. 

https://www.professornews.com.br/index.php/component/content/article/96-artigos/6041-pesquisas-cientificas-de-abordagem-qualiquantitativa-o-impasse-dos-intelectuais
https://www.professornews.com.br/index.php/component/content/article/96-artigos/6041-pesquisas-cientificas-de-abordagem-qualiquantitativa-o-impasse-dos-intelectuais
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4.1.2.  Diretrizes curriculares nacionais para a EJA – PCNs e BNCC 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacional – PCNs – são documentos 

reguladores também conhecido como diretrizes para orientar os educadores por 

meio da normatização dos aspectos fundamentais do ensino brasileiro de cada 

disciplina e de cada período da escolarização obrigatória nos pais. Referem-se 

tanto ao ensino público quanto ao ensino privado. O objetivo dos PCNs é garantir 

uma igualdade de garantia de os educandos usufruírem dos conhecimentos 

necessários para o exercício da cidadania que podem ser adaptados às 

peculiaridades locais. Eles, portanto, se constituem numa referência de 

objetivos, conteúdos e didática de ensino em relação a grandiosidade do Brasil. 

A subdivisão de seus módulos concentra-se nos ensinos Fundamental e 

médio e nos temas transversais. Não há especificamente um material dentro dos 

PCNs para abordar a EJA. Encontramos, todavia, no portal do mec10 material 

relativo à EJA datado de 2002 e assinado pelo ministro Paulo Renato. Seu 

sumário se subdivide em duas partes: 1. Algumas características específicas da 

EJA e 2. Construção de uma proposta curricular para a EJA. 

No capítulo 1 do sumário, o material preocupa-se por seus itens em: 

delimitar a trajetória da educação de jovens e adultos; demonstrar os suportes 

legais dessa modalidade de ensino, bem como suas funções atreladas às 

recomendações internacionais. Apresenta igualmente as características do que 

consideram como o segundo segmento do ensino fundamental – quinta a oitava 

séries. Apresenta também item com perfil dos alunos, o perfil dos professores e 

as práticas pedagógicas subdividas nas disciplinas: Arte, Ciências Naturais, 

Educação Física, Geografia, História, Língua estrangeira. Língua Portuguesa e 

Matemática. 

No capítulo 2, o material apresenta a construção de uma proposta 

curricular para EJA que inclui resumidamente a identidade de um curso de EJA, 

a perspectiva de acolhimento como perspectiva de conhecimento do público-

                                                           
10 Fonte < http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja_livro_01.pdf>  

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja_livro_01.pdf
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alvo, a relação EJA e o mundo de trabalho e a sociedade do conhecimento. Na 

sequência, há as concepções norteadoras de um a proposta curricular. Esse item 

apresenta lições de Paulo Freire, a teoria socioconstrutivista, concepções de 

conhecimento, avaliação e contrato didático. Prossegue com o item organização 

curricular, o papel dos conteúdos da EJA, seleção de conteúdos e suas 

diferentes dimensões apresentando por fim uma concepção de leitura como uma 

responsabilidade a ser compartilhada. 

Para uma leitura de responsabilidade compartilhada supõe-se que haja 

por parte de todos os professores a responsabilidade em desenvolvimento da 

capacidade leitora do estudante. Nesse sentido, Um bom leitor deve refletir sobre 

os motivos que o levam a ler certo material e o que ele pretende fazer para atingir 

seus objetivos traçados. Ao considerarmos esses aspectos como essenciais, o 

processo da formação de leitor na EJA implica na ação dos professores em 

adequarem seus conteúdos ao interesse desse aluno,  

Ao partirmos de suas preferências temáticas, o processo de leitura passa 

a ser conduzido de forma mais dinâmica, de modo a propiciar ao educando não 

só para a leitura dos textos, mas também para uma leitura apoiada em 

conhecimento de vida, cotidiano, de mundo que o aluno dessa modalidade de 

ensino conhece muito bem.   

            Conforme Guedes (2012)11: 

 

Diante disso, antes de ser definido o texto a ser trabalhado, é 
imprescindível que sejam especificadas de forma clara os 
objetivos da leitura, pois só assim o leitor saberá o que buscar. 
Sabemos que são diversos os objetivos que norteiam o ato de 
ler e dentre eles, os mais frequentes são: ler para estudar, ler 
para se informar e ler por prazer; dentre esses, o mais praticado 
pelos alunos atendidos pela EJA que participaram da pesquisa 
é o primeiro, haja vista que eles leem apenas para fazer o dever 
solicitado pelo professor.  

 

 

                                                           
11 Fonte<  http://alb.com.br/arquivo-
morto/edicoes_anteriores/anais17/txtcompletos/sem02/COLE_4216.pdf > acesso em 18 de jan de 2020 
às 19h38 min 

http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais17/txtcompletos/sem02/COLE_4216.pdf
http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais17/txtcompletos/sem02/COLE_4216.pdf
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Os alunos dessa modalidade de ensino deveriam praticar a leitura nos 

moldes como sugere Kleiman (2002):  

(...) O mero passar de olhos pela linha não é leitura, pois leitura 
implica uma atividade de procura por parte do leitor, no seu 
passado, de lembranças e conhecimentos, daqueles que são 
relevantes para a compreensão de um texto que fornece pistas 
e sugere caminhos, mas certamente não explicita tudo o que 
seria possível explicitar. (KLEIMAN, 2002, p.27). 

 

  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n° 9394/96 prevê que 

um tipo especial de educação seja destinada a Jovens e Adultos que não tiveram 

acesso (ou não deram continuidade) aos estudos no ensino Fundamental e 

Médio, na faixa etária de 07 a 17 anos.  

  Em 2008, houve a Conferência Nacional da Educação Básica – CONAE 

- com a tentativa da inserção da EJA com o objetivo de consolidação de uma 

política específica para esse segmento incluindo na pauta a inclusão e qualidade 

social em relação às demais etapas e modalidades da Educação Básica. 

Destacaram-se nessa conferência os seguintes temas: necessidade de isonomia 

da EJA, em relação às demais etapas de formação da Educação Básica; a 

criação de um sistema nacional integrado para a EJA em relação à avaliação e 

monitoramento; formação permanente e específica para profissionais de 

educação com foco em EJA, destinação de verbas para estados e municípios 

especificamente para a atuação em EJA e contratação de professores para 

atuarem nesse segmento. 

 Em 2017 instituiu-se Base Nacional Curricular Comum – BNCC – definida 

como um documento normativo para as redes de ensino e suas instituições 

públicas e privadas, referência obrigatória para elaboração dos currículos 

escolares e propostas pedagógicas para o ensino infantil e ensino fundamental. 

Suas definições não são claras com relação a EJA e, por isso, há muitas 

controvérsias a serem definidas quanto a concepção e metodologia a serem 

definidas para este segmento educacional. Diversos fóruns se pronunciam a 

respeito. A exemplo temos o fórum mineiro12 que reivindica formas de construção 

                                                           
12 Fonte  ¸< http://forumeja.org.br/mg/node/1708 >  acesso em 18 de jan de 2020 às 20h10min. 

http://forumeja.org.br/mg/node/1708
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democrática com garantia de direito ao respeito e reconhecimento das 

diversidades presentes na EJA por meio dos Conaes.  

   

4.1.3. Das práticas utilizadas antes durante e depois da leitura 

 

      A primeira questão direcionada aos professores pesquisados diz respeito 

às estratégias de leitura por eles utilizadas. Convém destacar que o professor 

pesquisado poderia escolher, dentre as opções relacionadas, uma ou mais 

estratégias por ele adotadas. Dessa forma, obtivemos os seguintes 

procedimentos, conforme segue na tabela abaixo:  

 

Tabela 1. Da quantificação do número de professores que utilizam 

práticas em sala de aula com alunos da EJA 

№ da 

questão 

 
Das estratégias de leitura mencionadas abaixo, quais você usa 
em suas aulas para um melhor entendimento dos temas, textos 
sugeridos por você, enunciados de exercícios ou manual 
didático? (Por favor, assinale com um x a opção usada por você 
em sala de aula ou a opção que contenha afirmativa que você 
concorde) 
 

№ de 

professores  

1 Antecipo o tema e a ideia principal de elementos 
paratextuais como título, subtítulo, do exame de 
imagens, de saliências gráficas entre outros; 

19 

2 Levanto o conhecimento prévio sobre o assunto 
abordado em sala de aula; 

18 

3 Gero expectativas em função do suporte como: 
tabelas, gráficos, imagens etc, ou em função da 
formatação do gênero (literário, carta, piada, receita, 
bula de remédio, relato, notícia, relatório científico etc); 

16 

4 Gero expectativas em função do autor ou da instituição 
responsável pela publicação do texto lido; 

6 

5 Faço algumas atividades durante a leitura para uma 
melhor compreensão do assunto; 

15 
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6 Faço confirmação, rejeição ou retificação das 
antecipações ou expectativas criadas antes da leitura; 

8 

7 Faço localização ou construção do tema ou da ideia 
principal; 

18 

8 Faço esclarecimentos de palavras desconhecidas a 
partir da inferência ou consulta a dicionários; 

18 

9 Faço formulação de conclusões implícitas no texto, 
com base em outras leituras, experiências de vida, 
crenças, valores etc; 

11 

10 Faço formulação de hipótese a respeito da sequência 
do enredo; Identificação de palavras; 

10 

11 Busco informações complementares sobre o texto em 
estudo 

15 

12 Ajudo na constituição global do texto; 10 

13 Ofereço identificação das pistas que mostram a 
posição do autor; 

13 

14 Ofereço relação de novas informações ao 
conhecimento prévio do estudante; 

14 

15 Aponto identificação de referências a outros textos; 10 

16 Faço construção da síntese do texto como: 
comentários sobre o significado de palavras ou frases 
no texto; 

14 

17 Faço utilização do registro escrito para melhor 
compreensão da leitura em sala de aula; 

14 

18 Faço troca de impressões a respeito do texto lido; 10 

19 Faço relações de informações para tirar conclusão da 
leitura; 

11 

20 Faço avaliação das informações ou opiniões emitidas 
no texto; 

8 

21 Faço avaliação crítica do texto; 11 

 Fonte: adaptação mediante SOLÉ (1998). 
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Após a coleta de dados para a pesquisa, constata-se que muitos 

professores se utilizam de práticas de leitura e que seu uso é fundamental para 

a articulação das aulas diversificadas.  

Conforme dados expostos na tabela acima, observa-se que as práticas de 

leitura mais utilizadas pelos professores pesquisados correspondem as 1, 2, 7 e 

8, correspondentes a:  

 1. Antecipo o tema e a ideia principal de elementos paratextuais como 

título, subtítulo, do exame de imagens, de saliências gráficas entre 

outros; 

 2. Levanto o conhecimento prévio sobre o assunto abordado em sala 

de aula; 

 7. Faço localização ou construção do tema ou da ideia principal; 

 8. Faço esclarecimentos de palavras desconhecidas a partir da 

inferência ou consulta a dicionários.  

 

Entende-se por práticas as ações, métodos, planos que podem ser 

utilizados para se chegar a um objetivo desejado. Entende-se, 

consequentemente, que o ato e ler se constitui em uma tarefa que exige esforço, 

atenção e a mobilização de diversos tipos de conhecimentos; são ações ou 

técnicas que o leitor pode realizar para adquirir informações, buscar respostas, 

compreender determinado texto ou sanar possíveis dificuldades.  

Kleiman (1993, p. 50) divide as estratégias de leitura em dois grupos: 

cognitivas: que dizem respeito às ações que o leitor realiza de forma 

insconsciente; e as metacognitivas que dizem respeito às que o leitor tem 

controle consciente. Para Marini (2006, p. 343) [...] como o conhecimento e 

controle que a pessoa tem sobre sua própria cognição e atividades de 

aprendizagem. Para Guimarães (2011), práticas metacognitivas dizem respeito 

às ações que o leitor pode controlar e monitorar, a ponto de poder avaliar sua 

leitura e perceber se está compreendendo ou não o que está lendo. 

(GUIMARÃES, 2011).  



p. 58 
 

 Segundo Solé (1998), o alvo dos professores tem sido a verificação da 

compreensão e não o ensino de práticas que possibilitem ao estudante ser um 

leitor competente. Assim, as práticas de leitura são importantes para que o leitor, 

antes de iniciar a leitura, tenha objetivos esclarecidos, isto é, perceba/identifique 

o problema e busque formas de solucioná-lo. As práticas de leitura permitem 

também que o leitor adeque a sua ação de leitura para aquilo que se quer 

alcançar. Nesse caso, o professor atua como mediador do conhecimento, ao 

realizar atividades simples, nos diversos momentos da leitura, pode intervir 

sistematicamente de modo a promover compreensão do texto. 

Para Viana (2010), o docente pode agir/trabalhar com base nos três 

momentos da leitura: o antes, o durante e o após leitura. No caso da prática 8: 

Faço esclarecimentos de palavras desconhecidas a partir da inferência ou 

consulta a dicionários – a mesma se enquadra naquilo que Kleiman (1993, p. 50) 

chama de prática metacognitiva, pois o leitor tem controle consciente sobre sua 

própria cognição e atividades de aprendizagem e o mesmo pode controlar e 

monitorar, a ponto de poder avaliar sua leitura e perceber se compreende ou não 

o texto lido.  

Esta prática de leitura está direcionada para a leitura e compreensão do 

texto. Com o uso desta, o docente poderá suscitar o interesse pela leitura, e por 

consequência, colabora para a formação de leitores competentes. Ressalta-se 

que o uso de práticas no momento de leitura dentro de sala de aula não será 

desinteressante e/ou repetitivo. Pelo contrário, em cada aula, a leitura será 

trabalhada e explorada de forma dinâmica. Por exemplo, se hoje o professor 

trabalhou [...] esclarecimentos de palavras desconhecidas a partir da inferência 

ou consulta a dicionários, numa outra aula poderá trabalhar outra(s) prática(s).   

A prática de leitura em análise - Faço esclarecimentos de palavras 

desconhecidas a partir da inferência ou consulta a dicionários – também pode 

ser entendida como uma prática anterior à leitura, tendo em vista que o 

vocabulário se constitui como um conhecimento prévio; o ensino explícito do 

vocabulário é uma prática fundamental para o aumento da compreensão leitora. 

Desta forma, os educadores podem e precisam trabalhar de forma a ampliar o 
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vocabulário dos alunos, pois quanto mais palavras o estudante souber maior 

será a compreensão do que lê.  

A ativação das práticas de leitura implica, segundo Koch (2009), a 

mobilização de três grandes redes de conhecimento:  

 Conhecimento linguístico: corresponde ao conhecimento da 

gramática e do léxico, é responsável pela organização do material 

linguístico na superfície textual e pelas escolhas dos termos. A 

escolha dos elementos coesivos nos processos de reiteração, 

associação e conexão também fazem parte do conhecimento 

linguístico dos sujeitos. Esse conhecimento abrange desde o saber 

pronunciar português, passando pelo conhecimento de vocabulário 

e regras da língua, estendendo-se até as noções sobre o seu uso.  

 b) Conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo: 

compreende todas as informações arquivadas na memória dos 

sujeitos. São conhecimentos gerais sobre o mundo, bem como 

referentes às nossas vivências, além de eventos situados no 

espaço e no tempo. No momento do processamento textual, para 

haver compreensão, a parte do nosso conhecimento de mundo 

envolvida para a leitura do texto, deve ser ativada.  

 c) Conhecimento sociointeracional: envolve nosso 

entendimento sobre as formas de interação por meio da linguagem. 

Relaciona-se com a realização de certas ações por meio da 

linguagem. É essa rede de conhecimento que permitirá ao leitor 

interagir com textos de gêneros variados de acordo com o contexto 

e seus objetivos de leitura.  

Para Solé (1998), práticas leitoras: 

são procedimentos de caráter elevado, que envolvem a 
presença de objetivos a serem realizados, o planejamento das 
ações que se desencadeiam para atingi-los, assim como sua 
avaliação e possível mudança. (SOLÉ 1998, p. 69). 

 

Kleiman (2010) comenta que:  
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O mero passar de olhos pela linha não é leitura, pois leitura 
implica uma atividade de procura por parte do leitor, no seu 
passado, de lembranças e conhecimentos, daqueles que são 
relevantes para a compreensão de um texto que fornece pistas 
e sugere caminhos, mas que certamente não explicita tudo o que 
seria possível explicitar. (KLEIMAN, 2010, p. 27) 

 

Assim, para chegar ao entendimento de um texto, o leitor precisa colocar 

em ação todas as práticas necessárias para preencher os vazios, uma vez que 

a leitura é uma atividade de solução de problemas. Embasado em 

conhecimentos como os descritos acima, o leitor selecionará práticas de ordens 

cognitivas, sociointeracionais e textuais. 

Na tabela abaixo, dividimos as práticas de leitura utilizadas pelos 

professores em cognitivas e metacognitivas conforme proposto por Kleiman 

(1993) com o objetivo de analisar o perfil das ações desses professores: 

Tabela 2. Das qualificações das práticas utilizadas pelos professores da 

EJA  

1 Antecipo o tema e a ideia principal de elementos 
paratextuais como título, subtítulo, do exame de 
imagens, de saliências gráficas entre outros; 

19 Metacognitiva 

2 Levanto o conhecimento prévio sobre o assunto 
abordado em sala de aula; 

18 Metacognitiva 

3 Gero expectativas em função do suporte como: 
tabelas, gráficos, imagens etc, ou em função da 
formatação do gênero (literário, carta, piada, 
receita, bula de remédio, relato, notícia, relatório 
científico etc); 

17 Metacognitiva 

4 Gero expectativas em função do autor ou da 
instituição responsável pela publicação do texto 
lido; 

6 Metacognitiva 

5 Faço algumas atividades durante a leitura para 
uma melhor compreensão do assunto; 

15 Metacognitiva 

6 Faço confirmação, rejeição ou retificação das 
antecipações ou expectativas criadas antes da 
leitura; 

8 Metacognitiva 

7 Faço localização ou construção do tema ou da 
ideia principal; 

17 Metacognitiva 

8 Faço esclarecimentos de palavras 
desconhecidas a partir da inferência ou consulta 
a dicionários; 

18 Cognitiva 
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9 Faço formulação de conclusões implícitas no 
texto, com base em outras leituras, experiências 
de vida, crenças, valores etc; 

11 Metacognitiva 

10 Faço formulação de hipótese a respeito da 
sequência do enredo; Identificação de palavras; 

10 Metacognitiva 

11 Busco informações complementares sobre o 
texto em estudo; 

15 Metacognitiva 

12 Ajudo na constituição global do texto; 10 Metacognitiva 

13 Ofereço identificação das pistas que mostram a 
posição do autor; 

13 Metacognitiva 

14 Ofereço relação de novas informações ao 
conhecimento prévio do estudante; 

14 Metacognitiva 

15 Aponto identificação de referências a outros 
textos; 

10 Metacognitiva 

16 Faço construção da síntese do texto como: 
comentários sobre o significado de palavras ou 
frases no texto; 

14 Metacognitiva 

17 Faço utilização do registro escrito para melhor 
compreensão da leitura em sala de aula; 

14 Metacognitiva 

18 Faço troca de impressões a respeito do texto 
lido; 

10 Metacognitiva 

19 Faço relações de informações para tirar 
conclusão da leitura; 

11 Metacognitiva 

20 Faço avaliação das informações ou opiniões 
emitidas no texto; 

8 Metacognitiva 

21 Faço avaliação crítica do texto; 11 Metacognitiva 

Fonte: o autor (2020) 

 

As práticas de ordem cognitiva são referentes ao uso que o leitor faz do 

conhecimento que arquiva em sua memória. Tal uso dependerá dos objetivos 

traçados para a leitura, dos conhecimentos disponíveis no texto, bem como no 

contexto. Isso oportunizará o leitor reconstruir sentidos pertinentes ao projeto de 

dizer do autor ou, até mesmo, sentidos bem diferentes. Segundo Koch (2009), 

essas estratégias são referentes a cálculos mentais realizados pelos agentes de 

leitura, como é o caso das inferências, segundo as quais o leitor poderá, a partir 

de um dado contexto, criar novas informações a partir daquelas disponíveis no 

texto. Já que o texto não é explícito, as inferências constituem estratégias 

cognitivas.  
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As práticas metacognitivas conforme comentadas na pesquisa referem-

se: 

A metacognição é um construto recente na literatura psicológica. 
Em geral, tem sido definida como o conhecimento ou atividade 
cognitiva que toma como seu objeto a cognição ou que regula 
qualquer aspecto da iniciativa cognitiva. Ela é chamada de 
metacognição porque seu sentido essencial é a “cognição 
acerca da cognição”, ou seja, “pensar sobre o pensamento” 
(Flavell, Miller & Miller, 1999).13 

 

Como mencionada na p. 40 as estratégias metacongnitivas são àquelas 

que o leitor tem controle de forma consciente sobre ela e sobre o que está 

fazendo ou agindo de tal maneira. Elas são possíveis de ser controladas pelo 

aluno e de ser controladas pelo professor. 

 

4.1.4.  Análise dos procedimentos obtidos 

 

Como dito acima, conforme Kleiman (1993) as práticas de leitura são 

técnicas ou métodos que podem ser classificados em cognitivos e 

metacognitivos. Esta regulação faz com que o leitor perceba/identifique o 

problema e busque formas de solucioná-lo. Entretanto, para que isso ocorra, é 

importante que o leitor, antes de iniciar a leitura de um texto, tenha objetivos 

estabelecidos, pois de acordo com o objetivo, poderá escolher pela estratégia 

que mais se adequa àquilo que se quer alcançar (VIANA et al., 2010). É 

importante ressaltar que o professor, ao realizar atividades simples, nos diversos 

momentos da leitura, pode intervir sistematicamente com vista a facilitar a 

compreensão do texto.  

Assim, as práticas de leitura dirigidas para o ensino e compreensão do 

texto e que se referem ao antes da leitura são:  

                                                           
13 Fonte: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572006000200019 > 
acesso em 18 de jan de 2020. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572006000200019
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 1. Antecipo o tema e a ideia principal de elementos paratextuais 

como título, subtítulo, do exame de imagens, de saliências gráficas 

entre outros; 

 2. Levanto o conhecimento prévio sobre o assunto abordado em 

sala de aula; 

 4. Gero expectativas em função do autor ou da instituição 

responsável pela publicação do texto lido; 

 

 8. Faço esclarecimentos de palavras desconhecidas a partir da 

inferência ou consulta a dicionários; 

 13. Ofereço identificação das pistas que mostram a posição do 

autor; 

 15. Aponto identificação de referências a outros textos. 

As práticas de leitura dirigidas ao durante a leitura, ou seja, ao ensino e 

aprendizado do texto correspondem às:  

 3. Gero expectativas em função do suporte como: tabelas, gráficos, 

imagens etc, ou em função da formatação do gênero (literário, 

carta, piada, receita, bula de remédio, relato, notícia, relatório 

científico etc);   

 5. Faço algumas atividades durante a leitura para uma melhor 

compreensão do assunto; 

 6. Faço confirmação, rejeição ou retificação das antecipações ou 

expectativas criadas antes da leitura; 

 7. Faço localização ou construção do tema ou da ideia principal; 

 9. Faço formulação de conclusões implícitas no texto, com base em 

outras leituras, experiências de vida, crenças, valores etc; 

 10. Faço formulação de hipótese a respeito da sequência do 

enredo; Identificação de palavras; 

 11. Busco informações complementares sobre o texto em estudo; 

 12. Ajudo na constituição global do texto; 

 14. Ofereço relação de novas informações ao conhecimento prévio 

do estudante. 



p. 64 
 

As práticas de leitura que auxiliam no ensino da compreensão e que 

correspondem ao depois da leitura são as:  

 15. Aponto identificação de referências a outros textos;  

 16. Faço construção da síntese do texto como: comentários sobre 

o significado de palavras ou frases no texto; 

 17. Faço utilização do registro escrito para melhor compreensão da 

leitura em sala de aula; 

 18. Faço troca de impressões a respeito do texto lido; 

 19. Faço relações de informações para tirar conclusão da leitura;  

 20.  Faço avaliação das informações ou opiniões emitidas no texto; 

 21. Faço avaliação crítica do texto. 

Neste sentido, o professor deve oferecer várias oportunidades para que 

os estudantes possam aprimorar as práticas aprendidas em diversos textos que 

vão ficando gradativamente mais complexos e ir introduzindo novas estratégias 

(MARINI, 2006).  

 

4.1.4.1. Súmulas por práticas 

 

Para a prática 1 - Antecipação do tema, ideia principal de elementos 

paratextuais: título, subtítulo, exame de imagens, saliências gráficas e 

outros -, dezenove colaboradores assinalaram que executam essa prática, 

totalizando 90% dos entrevistados, enquanto 10% disseram que não trabalham 

com essa prática, um índice considerado alto, tendo em vista que o professor se 

constitui num mediador do conhecimento, num antecipador do sentido do texto, 

num incentivador na busca do resultado final da leitura. Esta prática de leitura 

está direcionada para a leitura e compreensão do texto. Com o uso dela o 

docente poderá suscitar o interesse pela leitura, e por consequência, formará 

leitores competentes.  
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Fonte: o autor (2020). 

 

A abordagem 1 se refere a apresentação do entrevistado. Assim, 

prosseguimos enumerando as práticas.  

 

Para a prática 2  - Levanto o conhecimento prévio sobre o assunto 

abordado em sala de aula.  

 

Fonte: o autor (2020). 

 

 Observa-se no gráfico acima que 90% dos entrevistados se utilizam dela, 

totalizando 18 professores, enquanto 10% assinalaram que não utilizam desta 

prática; o que corrobora com a amostragem do gráfico anterior. Vale lembrar que 

as práticas de leitura são importantes para que o leitor, antes de iniciar a leitura, 

tenha objetivos esclarecidos, isto é, perceba/identifique o problema e busque 

formas de solucioná-lo. As práticas de leitura permitem que o leitor adeque a sua 

ação de leitura para aquilo que se quer alcançar e o professor, como mediador 

90

10

Sim Não

90

10

Sim Não



p. 66 
 

do conhecimento, realizando atividades simples, nos diversos momentos da 

leitura, pode intervir sistematicamente facilitando a compreensão do texto. 

 Para a prática 3 – Geração de expectativas em função do suporte 

como: tabelas, gráficos, imagens etc., ou em função da formatação do 

gênero (literário, carta, piada, receita, bula de remédio, relato, notícia, 

relatório científico etc.) -  80% dos entrevistados disseram utilizar-se dela, o 

que equivale a 16 professores, enquanto que 20% não a utilizam, conforme 

segue representado no gráfico abaixo. 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 4 - Geração de expectativas em função do autor ou da 

instituição responsável pela publicação do texto lido – Seis colaboradores 

assinalaram essa opção, o equivalente a 30% dos pesquisados, enquanto 70% 

não a utilizam. Um grande número de professores acha que os elementos extra-

textuais não são importantes enquanto prática de leitura, conforme segue 

representado no gráfico a seguir: 

 

Fonte: o autor (2020). 
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Para a prática 5 - Fazer algumas atividades durante a leitura para uma 

melhor compreensão do assunto – 75%, o equivalente a 15 colaboradores, 

responderam que sim, utilizam dessa prática. 25% não se utilizam dela, o que 

constitui um grande problema no processo de formação de leitores, tendo em 

vista que a leitura é uma prática social e que a compreensão da leitura se dá na 

interação.  O gráfico abaixo ilustra essa realidade: 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 6 - Faço confirmação, rejeição ou retificação das 

antecipações ou expectativas criadas antes da leitura - observa-se que 

apenas 40% dos pesquisados responderam que sim, isto é, 8 colaboradores; 

enquanto que 60 % responderam que não fazem uso dessa prática. Um 

percentual realmente preocupante em se tratando de prática de leitura.  

 

Fonte: o autor (2020). 
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Para a prática 7 - Faço localização ou construção do tema ou da ideia 

principal -. Dezoito colaboradores responderam fazer uso dessa prática, 

totalizando 90% dos entrevistados. O professor possui diversas ferramentas 

para realizar intervenções na compreensão dos estudantes. Com o uso dessa 

prática dentro de sala, o docente poderá suscitar o interesse pela leitura e, por 

consequência, formará leitores competentes. Neste sentido, o professor deve 

oferecer várias oportunidades para que os estudantes possam praticar as 

práticas aprendidas em diversos textos que vão ficando gradativamente mais 

complexos e ir introduzindo novas estratégias (MARINI, 2006). 10% dos 

entrevistados responderam não usar dessa prática.  

 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 8 - Faço esclarecimentos de palavras desconhecidas 

a partir da inferência ou consulta a dicionários; tal como na prática 

comentada anteriormente, 90% dos professores utilizam-se dessa prática de 

leitura, o equivalente a 18 colaboradores. O vocabulário se constitui como 

conhecimento prévio à leitura, o ensino explícito do vocabulário é uma prática 

importante para o aumento da compreensão leitora. 10% dos professores 

pesquisados não aplicam ou não trabalham com esta prática Segue a 

amostragem representada no gráfico abaixo. 

 

90
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Sim Não
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Fonte: o autor (2020). 
 
 
 

Para a prática 9 - Faço formulação de conclusões implícitas no texto, 

com base em outras leituras, experiências de vida, crenças, valores etc -. 

Onze colaboradores afirmaram utilizar-se dessa prática, o que corresponde a 

55% dos entrevistados, enquanto que 45% indicaram não utilizar-se. Segundo 

Guimarães (2011), os temas da leitura também precisam ser considerados, pois 

dependendo do assunto, os discentes podem se sentir motivados ou não para 

lerem e, assim, se esforçarem ou não para compreenderem.  

 

Fonte: o autor (2020). 

 

 

Para a prática 10 - Faço formulação de hipótese a respeito da 

sequência do enredo; Identificação de palavras – 50% disseram usar dessa 

estratégia e 50% afirmaram não usar dessa estratégia de leitura. O gráfico 

apresentado a seguir ilustra essa realidade: 
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Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 11 - Busco informações complementares sobre o texto 

em estudo – é adotada por 75%, ou seja, 15 professores entrevistados num total 

de 20 e 25% (equivalente a 5 num total de 20) desses não a empregam. Veja o 

gráfico abaixo: 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 12 - Ajuda na constituição global do texto. Observa-se 

que neste item 50% dos entrevistados utilizam-se dessa estratégia enquanto 

outros 50% não a utilizam.  

 

Sim Não

75

25

Sim Não

5050

Sim Não
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Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 13  - Ofereço identificação das pistas que mostram a 

posição do autor -, 13 colaboradores, o equivalente a 65% disseram utilizar 

essa estratégia com seus alunos, enquanto que 7 dos entrevistados, o 

correspondente a 35 % não a utilizam. 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 14  - Ofereço relação de novas informações ao 

conhecimento prévio do estudante -  70% responderam que utilizam esta 

prática de leitura, enquanto os outros 30% não a utilizam.  

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 15  - Aponto identificação de referências a outros 

textos -, dez colaboradores assinalaram que se utilizam dessa prática de leitura 

Sim Não

70

30

Sim Não
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enquanto os outros dez afirmaram não utilizar, o que corresponde a 50% de cada 

alternativa, conforme ilustrado no gráfico abaixo: 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 16 - Faço construção da síntese do texto como: 

comentários sobre o significado de palavras ou frases no texto - Quatorze 

colaboradores assinalaram a opção sim, o equivalente a 70% dos entrevistados, 

enquanto os outros 30 %, ou seja, 6 entrevistados, responderam que não se 

utilizam dessa estratégia de leitura. 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 17  - Faço utilização do registro escrito para melhor 

compreensão da leitura em sala de aula – possui o mesmo quantitativo, isto 

é, quatorze colaboradores assinalaram a opção sim, o equivalente a 70% dos 

entrevistados, enquanto os outros 30 %, ou seja, 6 entrevistados, responderam 
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que não se utilizam dessa estratégia de leitura.  Talvez por se referir ao uso da 

escrita como prática de leitura. Segue a representação desse percentual: 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 18 - Faço troca de impressões a respeito do texto lido 

- dez colaboradores assinalaram que se utilizam dessa estratégia de leitura, 

conforme o gráfico abaixo ilustra. Esses dez colaboradores equivalem a 50%, 

enquanto aqueles que não se utilizam dessa prática também equivale a 50%. 

Sabendo que os textos são plurissignificativos, uma vez que os sujeitos 

têm conhecimentos prévios distintos, é necessário que o professor proponha 

discussões sobre as leituras feitas para que haja reflexão sobre a leitura, os 

alunos vão concordar, negar algumas leituras e, assim, a reflexão e a criticidade 

vão acontecendo (BRASIL, 2002). 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 19 - Faço relações de informações para tirar conclusão 

da leitura - onze colaboradores assinalaram sim para esta prática, o que 

Sim Não

Sim Não
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equivale a 55% percentual.  Os outros 45% assinalaram que não se utilizam 

dessa prática.  

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 20 - Faço avaliação das informações ou opiniões 

emitidas no texto -, oito colaboradores assinalaram que se utilizam dessa 

estratégia, isto é, oito entrevistados, o equivalente a 40%. Os outros 60%, ou 

seja, 12 entrevistados não se utilizam dessa estratégia de leitura, conforme 

dados arrolados no gráfico abaixo: 

 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 21 - Faço avaliação crítica do texto - Onze colaboradores 

responderam que sim e para a prática 22  - Concordo que usar estas 

estratégias de leitura é importante para que o estudante se desenvolva na 
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habilidade de compreensão leitora, dezesseis colaboradores assinalaram 

essa opção, o equivalente a 80% percentual, conforme gráfico abaixo: 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 23 - Concordo que trabalhar práticas de leitura em sala 

de aula é uma tarefa e responsabilidade de todos os professores da 

Unidade Escolar. Dezenove colaboradores assinalaram que sim, o equivalente 

a 95% dos entrevistados, enquanto 5% responderam que não concordam que 

trabalhar práticas de leitura em sala de aula seja uma tarefa e responsabilidade 

de todos os professores da Unidade Escolar 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 24 - Concordo que trabalhar práticas de leitura é um 

compromisso exclusivamente do professor de Língua Portuguesa ou de 

Produção Textual - nenhum colaborador assinalou essa opção. 
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Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 25 - Concorda que a habilidade leitora dos estudantes 

está em déficit? - Dezessete colaboradores assinalaram que sim, o 

equivalente 66%; os outros 34% acham que a habilidade leitora dos 

estudantes não está em déficit. 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 26 - Concorda que os estudantes leem e compreendem 

bem todos os tipos de textos trabalhados por seus professores na 

Unidade Escolar -  Dois colaboradores assinalaram que sim, o equivalente 

a 90% dos entrevistados. 10% responderam que não, conforme ilustra o 

gráfico a seguir: 

Sim Não

34

66

Sim Não
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Fonte: o autor (2020). 

 

 Para a prática 27 - Uso as - práticas de leitura quando estou 

lecionando por meio das tecnologias como: computadores, celulares, 

tablet e internet - (27). Treze colaboradores assinalaram que sim. Isto é, 

65% dos entrevistados. 35% responderam que não, conforme gráfico abaixo. 

 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 28 - Como profissional da educação, percebo incentivos 

à leitura nas Unidades de Ensino; quinze colaboradores assinalaram que sim, 

o equivalente a 75% dos entrevistados; 25% apontaram que não, conforme 

registra o gráfico abaixo; 
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Fonte: o autor (2020). 

 

Para a prática 29 - Como profissional da educação, não percebo 

nenhum incentivo à leitura nas Unidades de Ensino -  apenas dois 

colaboradores assinalaram a opção sim, o equivalente a 90%. Os outros 10% 

afirmam não perceberem nenhum incentivo à leitura nas Unidades de Ensino, 

conforme registra o gráfico a seguir: 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

O levantamento desses procedimentos acima obtidos pelos gráficos 

apresentados permitem-nos afirmar com o estudo realizado  que o ensino de 

leitura desenvolvido pelos professores envolvidos necessitam ser ajustados para 

melhor atender aos sujeito da EJA para que eles possam atuar, 

significativamente, como um leitor social, construindo sentidos para os textos 

com que tem contato na escola e, por consequência, em seu meio cultural. Não 

é nosso objetivo, porém, culpar o professor pela ausência de práticas que 

oportunizem ao aluno aprender por meio da leitura. Apesar das limitações 

sinalizadas pelos professores acima, entendemos que o ensino de leitura 

empreendido busca, dentro de suas limitações teóricas e/ou práticas, aproximar 

o aluno da leitura, embora pouco apontem meios para assumir a postura de um 

leitor autônomo. 

 A seguir, analisamos as concepções e práticas de leitura nas falas dos 

professores envolvidos na pesquisa. 
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4.2. Concepções e práticas no ensino de leitura: o que os professores 

dizem 

 Nesse tópico analisamos as concepções e práticas dos professores. 

Solicitamos aos entrevistados que dessem outras contribuições escrevendo 

outras atividades   que julgassem importantes para se trabalhar práticas de 

leitura em sala de aula. Onze colaboradores contribuíram com sugestões sobre 

o trabalho de práticas de leitura em sala de aula, totalizando 55% dos 

entrevistados, conforme segue gráfico abaixo: 

 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Os comentários serão enumerados sequencialmente, denominados por 

Professor 1 e assim sucessivamente, como forma de omitir os nomes dos 

envolvidos. Assim, segue a análise. 

 Professor 1 - É de grande importância que os textos trabalhados em sala 

de aula sejam dos mais “variados gêneros”, visto que muitos deles fazem 

parte do cotidiano dos alunos (músicas, receita, convite, propaganda, etc.) 

e que seus temas (assunto tratado) envolvam a realidade de cada um, o 

dia a dia, coisas que eles gostam e que, automaticamente, se interessem 

mais. 
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 O Professor 1 não descreve como encaminha os alunos no acesso à 

prática de compreensão leitora. Todavia, descreve sua concepção enquanto 

mediador da leitura, de forma atualizada e contextualizada. Essa indicação 

consiste no trabalho com as tipologias textuais prevista nas práticas de leitura 

estabelecidas pela Proposta Curricular do 2º segmento de EJA.  

O professor afirma que diversifica as orientações propostas, a fim de 

aproximar os alunos da leitura e fazerem reconhecê-las nos contextos que se 

inserem. Para isso, faz uso de tipologias como músicas, receita, convite, 

propaganda, etc. Quando relata que seus temas envolvam a realidade de cada 

um, o dia a dia, coisas que eles gostam e que, automaticamente, se interessem 

mais, adequa-se aos PCN.  

 Professor 2 - Incentivar os educandos a ler noticiários, isto é, reportagens 

sobre todos os temas. Assistir a noticiários e problematizar. 

Importante destacar a aproximação do aluno com o mundo do qual faz 

parte. O Professor 2, ao dizer: incentivar os educandos a ler noticiários, isto é, 

reportagens sobre todos os temas, tem uma concepção de leitura como exercício 

da cidadania, capaz de ultrapassar os limites pontuais de um texto e incorporá-

lo no seu universo de conhecimento de forma a introduzi-lo  ao aprimoramento 

da compreensão de seu mundo e de seu semelhante.  

Observa-se também na fala do Professor 2 a expressão [...]  assistir a 

noticiários [...], uma atitude ativa diante da mídia. Oportuno, também, é dar voz 

aos alunos para eles manifestarem as suas opiniões, logo o uso do verbo [...] 

problematizar, habitua os alunos a se tornarem leitores autônomos, aqueles que, 

segundo os PCN, são capazes de interrogar-se sobre a própria compreensão, 

mantendo relação entre o que leu e sua bagagem de conhecimentos. Mais uma 

vez lembramos que não se constrói um leitor autônomo sem um professor 

mediador (SOLÉ, 1998). A Proposta Curricular do 2º segmento de EJA trata da 

necessidade de o professor propor discussões sobre as leituras realizadas a fim 

de abrir reflexões e despertar criticidade. Logo, parece-nos que o Professor 2 

descreve uma conduta de práticas que a encaminham para a leitura crítica do 

mundo. 
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 Professor 3 - Roda de leitura na sala de aula; projetos envolvendo contos 

de fada com o uso da tecnologia; Utilizar a tecnologia a favor do ensino 

aprendizagem, e também para estimular a leitura. 

Ao afirmar que utiliza roda de leitura na sala de aula; Projetos envolvendo 

contos de fada com o uso da tecnologia [...]; o Professor 3 dá-nos  a entender 

que entende as atividades de leitura como desencadeadora de desejo e prazer. 

Em seu enunciado, ele evidencia a importância de seleção de atividades para 

[...] estimular a leitura.  

Tal postura mantém concordância com Kleiman (2007) ao citar Bellenger 

(1978), no qual pondera que a leitura se baseia no desejo, cuja experiência com 

o texto pode transformar as experiências de vida. Diante dessa colocação, 

entendemos que o Professor 3 trata a leitura como atividade criadora de sentido 

e que, se mediada, pode encaminhar o aluno para estratégias de ordem 

cognitiva, como o acesso a conhecimentos prévios. Solé (1998) caracteriza essa 

atividade como estímulo a expor o que os alunos conhecem do tema.  

 Professor 4 - O fato do aluno não gostar de ler, muitas vezes, é 

decorrente de um acúmulo de experiências em torno da leitura. Desta 

maneira, o foco não deve ser o nível de leitura, mas o encorajamento dos 

alunos para que tentem diferentes práticas e encontrem seu caminho 

ideal. 

O que particulariza o ensino na EJA é que, como todos os outros públicos, 

a instituição deve valorizar seus interesses, conhecimentos e expectativas, em 

torno da mobilização de conhecimentos que surjam da vida dos envolvidos. O 

ensino na EJA deve estar organizado para a formação de sujeitos históricos, o 

que implica em utilização de práticas reais e significativas. Disso decorre a 

necessidade de o professor conhecer e entender o espaço e as vivências de EJA 

para a eleição de uma metodologia adequada. Na Proposta Curricular de EJA 

do 2º segmento vem expresso que o ensino de língua deve: 

 [...] fortalecer a voz dos muitos jovens e adultos que retornam à 
escola para que possam romper os silenciamentos impostos 
pelos perversos processos de exclusão do próprio sistema 
escolar [...].(BRASIL, 2002, p. 12). 
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Assim, ao afirmar que o fato do aluno não gostar de ler, muitas vezes, é 

decorrente de um acumulo de experiências em torno da leitura [...], o professor 

4 denuncia um sistema de exclusão na prática de leitura na escola e acrescenta 

que [...] o foco não deve ser o nível de leitura, mas o encorajamento dos alunos 

para que tentem diferentes estratégias e encontrem seu caminho ideal. 

 Professor 5 - Desenvolvimento de projetos; pesquisa de temas de 

interesse da turma instigando a leitura desses e de outros temas; estudo 

vocabular; escrita da leitura e reescrita do próprio texto. 

 O Professor 5 entende que o texto deve ser tomado como unidade de 

ensino e, a partir dele, vários estudos podem ser feitos, inclusive, o gramatical e 

o vocabular. Confirmamos a prioridade da afirmação a partir dos PCN:  

Quando se toma o texto como unidade de ensino, os aspectos a 
serem tematizados não se referem somente à dimensão 
gramatical. Há conteúdos relacionados às dimensões 
pragmática e semântica da linguagem, que por serem inerentes 
à própria atividade discursiva, precisam, na escola, ser tratados 
de maneira articulada e simultânea no desenvolvimento das 
práticas de produção e recepção de textos. (BRASIL, 1998, p. 
78).  

 

A partir das considerações tanto dos PCNs quanto do professor 5, fica 

entendido que o ensino de língua não tem funcionalidade se desarticulado das 

práticas de linguagem, da mesma forma que o ensino de gramática, haja vista 

que a constituição do texto é uma constituição gramatical.  

 

 Professor 6 - Proporcionar momentos de leitura por prazer, pois esta 

deve ser uma maneira de acessar histórias e imaginar o mundo; o foco 

deve ser o encorajamento, ou seja, a primeira estratégia deve ser o 

encorajamento. 

O reforço positivo por parte dos professores ajuda a suscitar/ estimular o 

desejo por ler. Segundo Viana et al. (2010, p. 6), a motivação e o interesse por 
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ler são fatores essenciais para se desenvolver a leitura e formar um leitor 

competente. Ressalta-se ainda que quanto mais o estudante lê, menos 

dificuldade terá para compreender (VIANA et al., 2010). Quanto mais ele se 

depara com diversas tipologias textuais, mais ferramentas terá para sanar 

possíveis dificuldades.  

 

 Professor 7 - A escola deve providenciar ações conjuntas entre todas as 

disciplinas que contribuam na boa leitura dos alunos e que desperte o 

hábito contínuo de ler em toda a comunidade escolar. 

O ensino de práticas de leitura precisa estar atrelado ao ensino de todas 

as outras disciplinas, uma vez que todas se utilizam de textos escritos em suas 

atividades. Sendo assim, é necessário que o professor, independente da área 

que ministre, se preocupe com a compreensão de seus estudantes e não apenas 

com seu conteúdo específico. 

Para Marini (2006), o professor precisa promover momentos de trabalho 

em grupo e com a comunidade para que os estudantes realizem perguntas sobre 

o texto uns aos outros; debatam as ideias centrais do texto; emitam juízos de 

valor acerca de determinado argumento e percebam relações de causa e efeito. 

Segundo a autora, esses momentos de trocas com os pares são muito 

importantes para o exercício da compreensão e fixação. Além do mais, é 

necessário que o estudante da EJA seja estimulado a falar e a expor suas ideias, 

já que muitas vezes, por não possuírem grau de escolaridade, são excluídos dos 

processos. 

 

 Professor 8 - Estabelecer finalidades para a leitura; articular o ato de ler 

ao desenvolvimento de algumas habilidades. 

Desse modo, os professores podem auxiliar no desenvolvimento da 

habilidade leitora dos estudantes, inclusive incentivando-os em cada pequeno 

progresso que apresentarem, tendo em vista que a maioria possui idade mais 

elevada e se sente incapaz de aprender. Os docentes podem escolher práticas 
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adequadas ao tipo de aula, conteúdo a fim de trabalhar com objetivos da 

superação de dificuldades apresentadas pelos educandos. Podem ainda criar, 

com os estudantes, formas de solucionar os próprios problemas.  

 Professor 9 - A leitura deve ser ainda mais incentivada pelos educadores, 

seja ele de qualquer disciplina. Acredito que envolver uma leitura 

prazerosa e contínua em sala de aula, como todos os dias escolher um 

educando para realizar uma leitura de livros sem intervenção do professor 

que seja da escolha do próprio aluno. Obtendo assim um hábito à leitura. 

O professor [...] seja ele de qualquer disciplina [...] possui diversas 

ferramentas para realizar intervenções na compreensão dos estudantes. Com o 

uso de algumas práticas dentro de sala, o docente pode suscitar o interesse pela 

leitura, e, por consequência, formar leitores competentes. É importante ressaltar 

que, ao utilizar essas ferramentas, o momento de leitura dentro de sala de aula 

não se torna desinteressante e repetitivo. Objetiva-se que em cada aula, a leitura 

seja trabalhada e explorada de forma diferente. Por exemplo, [...] como todos os 

dias escolher um educando para realizar uma leitura de livros sem intervenção 

do professor que seja da escolha do próprio aluno [...] e, num outro momento, o 

professor trabalha os títulos dos textos solicitando aos estudantes que façam 

suas previsões, tais como, no dia seguinte iremos confrontar o material lido com 

suas imagens ou com figuras externas. 

 Professor 10 - Utilização da leitura para apresentação de conceitos, 

regras de jogos e resolução de problemas. 

Bortoni-Ricardo; Machado; Castanheira (2010) afirmam que: 

 

 [...] todo professor é por definição um agente de letramento e 
todo professor precisa familiarizar-se com metodologias 
voltadas para as estratégias facilitadoras da compreensão 
leitora. (BORTONI-RICARDO; MACHADO; CASTANHEIRA 
2010, p. 16). 
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Se o professor tem a necessária formação como agente de letramento, ou 

seja, aquele que promove de forma efetiva as práticas de leitura e de escrita 

tornando-as relevantes para a formação de cidadãos que, por meio da língua, 

(inter) agem na recepção e produção de textos orais e escritos, de forma 

dialógica e contextualizada, esse professor é um agente de letramento. Com 

base nas leituras e munido dessas características, o professor conduzirá os 

alunos para a compreensão e construção de sentidos. 

 Professor 11 - Explorar a biblioteca escolar; cantinho literário; leitura 

compartilhada. 

De acordo com Viana et al (2010, p.11), os professores podem mostrar 

aos estudantes que eles podem: (c) procurar ajuda fora do texto, ou seja, busca 

por pessoas, livros, sites, outros textos (GIASSON, 2000 apud VIANA et al., 

2010). Ler obras literárias os alunos podem comparar a vida real com a vida 

fictícia, assim como as características de cada ser, de cada época de cada lugar. 

E com o hábito de ler poderá obter autonomia para escolher sua própria leitura 

e ler com satisfação, e expandir seus conhecimentos em vários sentidos, tanto 

linguísticos como enciclopédicos e de mundo, pois é por meio da leitura que 

podemos nos permitir viajar e conhecer vários lugares e várias culturas. 

 

    4.3. Caracterização dos alunos da EJA 

Com o objetivo de obtermos dados para a nossa pesquisa, procedemos à 

aplicação do questionário. Os procedimentos serão tabulados e analisados 

posteriormente com o objetivo de traçar um perfil dos sujeitos alunos da EJA. 

(Vide anexo 4.2.). 

Foram aplicados 25 questionários no mês de outubro de 2018 entre os 

alunos da EJA das unidades de ensino A e B, obtendo os seguintes resultados: 

 Participaram colaboradores domésticas, do lar, faxineiras, 

sacoleiras, vendedoras ambulantes, cuidadora de idosas, 

soldadores automotivos, desossadores de frigoríficos, garçons, 
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motoristas e estudantes conforme as ocupações e profissões dos 

alunos entrevistados; 

 Dezesseis colaboradores são do sexo feminino e dez do sexo 

masculino; 

  Oito colaboradores são casados, onze solteiros e seis 

assinalaram outros. 

  Questão 1 - Participaram: um colaborador da fase I, três da fase 

II, dezesseis da fase III e dezesseis da fase IV; 

  Questão 2 - Nove colaboradores têm idade de 15 a 20 anos, um 

colaborador tem idade de 21 a 26 anos, dois colaboradores têm 

idades de 27 a 32 anos, três colaboradores têm idade de 33 a 38 

anos, quatro colaboradores têm idade de 39 a 44 anos e seis 

colaboradores têm mais de 45 anos; 

 Questão 3 - Oito colaboradores se casaram cedo e não puderam 

estudar; três colaboradores mudaram-se para outras localidades 

ou para fazendas e lá não existiam escolas e não puderam estudar 

quando eram mais novos; seis colaboradores pararam de estudar 

quando eram mais novos para poder trabalhar e sustentar a família 

e oito colaboradores assinalaram que foi por outros motivos que 

pararam de estudar quando eram mais novos; 

 Questão 4 - Dez colaboradores gostam de ler; dois colaboradores 

não gostam de ler e treze colaboradores gostam de ler às vezes; 

 Questão 5 - Seis colaboradores têm hábitos de ler; sete não têm 

hábitos de ler e doze às vezes têm hábitos de ler; 

 Questão 6 - Dois colaboradores costumam ir em bibliotecas ou 

emprestar livros para ler em casa; vinte e dois colaboradores não 

têm costume em ir em bibliotecas ou emprestar livros para ler em 

casa e um colaborador ás vezes costuma ir em bibliotecas ou 

emprestar livros para ler em casa; 

 Questão 7 - Das leituras de preferências dos colaboradores três 

assinalaram jornais de papel; três jornais eletrônicos, seis revistas 

de papel; três revistas eletrônicas; três blogs; oito livros de 

romances; três horóscopos; oito receitas de bolos; cinco bulas de 
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remédios; dez bíblias; cinco piadas; um cartas; dois propagandas; 

dez conteúdo da internet e três preferem outros tipos de leituras 

que não estão relacionadas aqui; 

 Questão 8 - Os colaboradores escreveram que preferem para ler, 

além dos relacionados acima, nomes de mercadorias; nomes de 

remédios; nomes de cremes de beleza; quadrinhos e gibis; 

 Questão 9 - Onze colaboradores entendem o que leem; dois não 

entendem o que leem; doze às vezes entendem o que leem;  

 Questão 10 - Nove colaboradores observam o tema ou a ideia 

principal do texto; quatro colaboradores observam o título e o 

subtítulo do texto; dois colaboradores observam se existem 

algumas imagens ou saliências gráficas no texto; três 

colaboradores observam o autor ou fonte responsável pelo texto; 

cinco colaboradores tenta fazer uma ligação com os 

conhecimentos prévio que tem como o conhecimento 

enciclopédico, o conhecimento de mundo, o conhecimento 

linguístico, crenças, valores etc; seis colaboradores faz consultas 

a dicionários ou internet e quatro colaboradores anota algumas 

dúvidas para perguntar aos professores; 

 Questão 11 -     Os colaboradores deram outras sugestões de 

estratégias de leitura que eles podem usar para entender melhor 

um texto como: ler em voz alta; ler várias vezes; ler lentamente 

observando a pontuação; procurar os significados das palavras em 

dicionários ou internet; observar as “cenas que interpreta o texto 

tipo teatro”, ler os prefácios das obras para saber qual o tipo de 

leitura; ler com muita calma; estudar bastante o texto; fazer grupos 

com os colegas para discutir o assunto do texto; procurar ajuda de 

colegas de sala; 

 Questão 12 - Os colaboradores deram as seguintes opiniões: os 

professores deveriam ler mais vezes com os alunos; ler mais 

devagar com os alunos; ler mais tirinhas e charges com os alunos; 

os professores deveriam trabalhar com vídeos aulas para os alunos 

aprenderem melhor o inglês; os professores deveriam trabalhar 
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usando a internet; os professores deveriam dar livros para os 

alunos lerem; debater o assunto do livro e cobrar resumos valendo 

nota; o professor deveria dar pesquisa on line para os alunos; os 

professores deveria trabalhar leitura atrativa pela internet; 

deveriam incentivar dando livros sobre o assunto estudado em sala 

e valendo nota para quem provar conhecer o assunto; poderiam 

oferecer leituras em grupos, oferecer mais livros para leitura. 

 Questão 13 - Os colaboradores acham importante uma pessoa 

entender o que lê para: entender o assunto lido; para se comunicar 

melhor com as pessoas; para entender o assunto tratado; para dar 

significado a leitura; para imaginar o que está escrito; para 

aprender mais com a história; para ajudar no dia a dia; para ter um 

raciocínio melhor e responder as perguntas; para as perguntas 

ficarem mais fáceis; para buscar o conhecimento; para entender 

mais as coisas; entender o que está nos textos, histórias, livros etc.; 

entender e dar sentido a leitura. 

 

 

 

4.3.1- Súmula das informações obtidas da pesquisa com os alunos 

 

Um total de 68% dos entrevistados são do sexo feminino e 32% do sexo 

masculino, conforme ilustração gráfica abaixo:      

  

68

32

Feminino Masculino
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Fonte: o autor (2020). 

 

 

     32% desses entrevistados são casados, 44% são solteiros e 24 % 

responderam a opção “outros”, conforme se visualiza no gráfico abaixo: 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

 

 Esses colaboradores estão assim distribuídos na seriação da EJA: Na 

fase 1 estão 3,7%; na fase 2 estão 11,1%, enquanto que na fase 3 e fase 4 estão 

59,2% 

 

                                                Fonte: o autor (2020). 
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     Quanto à idade, nove colaboradores, isto é, 30% têm idade de 15 a 20 anos; 

3,7% dos colaboradores tem idade de 21 a 26 anos; 7,4% dos colaboradores 

têm idades de 27 a 32 anos, 11% têm idade de 33 a 38 anos, 14,8% têm idade 

de 39 a 44 anos e 22,2% dos colaboradores têm mais de 45 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Com relação aos discentes, a faixa etária dos estudantes está entre 15 e 

50 anos, mas a parte mais numerosa se concentra depois dos 30 anos. Quanto 

ao sexo, a maioria dos educandos é mulher. Essas pessoas, com conhecimentos 

constituídos nas experiências vividas, retornam para escola pelos mais variados 

motivos. Esse retorno traz consigo diversas aspirações e projetos pessoais que 

foram interrompidos no passado. Essas pessoas querem poder gozar da 

cidadania e alcançar lugares mais altos onde só a educação formal poderá levá-

los.  

Quando questionados sobre a interrupção dos estudos na vida, obtemos 

os seguintes dados: 3) O que fez você parar de estudar quando era mais novo? 

30

3,7

7,411,1

14,8

22,2

15/20 anos 21/26 anos 27/32 anos

33/38 anos 39/44 anos mais de 45
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Fonte: o autor (2020). 

 

     Oito dos colaboradores se casou cedo e não puderam estudar quando era 

mais novo, isto equivale a 29,6% dos entrevistados; três colaboradores, ou seja, 

11,1% se mudaram para fazendas e lá não existia escolas e não puderam 

estudar quando eram mais novos; seis colaboradores pararam de estudar 

quando eram mais novos para trabalhar e sustentar a família, o que totaliza 

22,2% os demais colaboradores -  assinalaram que foi por outros motivos que 

pararam de estudar quando eram mais novos, isto é, 1,2%. 

Perguntados sobre o hábito de leitura, dez colaboradores gostam de ler, 

o que totaliza 37,3% dos entrevistados; dois colaboradores, isto é, 7,4%  não 

gostam de ler e treze colaboradores, um contingente de 48,1% gostam de ler às 

vezes, conforme gráfico que segue. 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

29,6
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22,2

1,2
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37,3
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 Outro questionamento foi se o discente tem hábito de ler, ou seja, se lê 

constantemente.  Desses, 22,2% (6) colaboradores têm hábitos de ler; 25,9% 

(sete) não têm hábitos de ler e doze, ou seja 44,4% às vezes têm hábitos de ler 

conforme ilustra o gráfico abaixo: 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Questionados se costumam ir a bibliotecas ou tomarem emprestados 

livros para ler em casa, 7,4% responderam que costumam ir a bibliotecas ou 

tomarem emprestados livros para ler em casa; enquanto 81,4% dos 

colaboradores não têm costume em ir a bibliotecas ou tomarem emprestados 

livros para ler em casa e 7,4% ás vezes costuma ir a bibliotecas ou tomarem 

emprestados livros para ler em casa, conforme exposto abaixo: 

 

Fonte: o autor (2020). 

 

Quando interrogados se - Geralmente você entende os textos que lê?  

-  obtivemos os seguintes dados no gráfico: 

22,2

25,9

44,4
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Não
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Fonte: o autor (2020). 

 

     Onze colaboradores entendem o que leem, perfazendo um percentual de 

40,7% dos entrevistados; dois não entende o que leem, isto é, 7,4% e  doze às 

vezes entende o que leem, o que representa 44,4% dos pesquisados. 

 Ainda, em consonância com a pergunta anterior, foi questionado - Quais 

práticas de leitura você usa para poder entender melhor um texto? – e, 

dentre as opções relacionamos: Observo o tema ou a ideia principal do texto; 

Observo o título e o subtítulo do texto; Observo se existem algumas imagens ou 

saliências gráficas no texto; Observo o autor ou fonte responsável pelo texto; 

Tento fazer uma ligação com os conhecimentos prévio que tenho como o 

conhecimento enciclopédico, o conhecimento de mundo, o conhecimento 

linguístico, crenças, valores etc; Faço consultas a dicionários ou internet; Anoto 

algumas dúvidas para perguntar aos professores. Nove colaboradores observam 

o tema ou a ideia principal do texto; quatro colaboradores observam o título e o 

subtítulo do texto; dois colaboradores observam se existem algumas imagens ou 

saliências gráficas no texto; três colaboradores observam o autor ou fonte 

responsável pelo texto; cinco colaboradores tenta fazer uma ligação com os 

conhecimentos prévios que tem como o conhecimento enciclopédico, o 

conhecimento de mundo, o conhecimento linguístico, crenças, valores etc.; seis 

colaboradores faz consultas a dicionários ou internet e quatro colaboradores 

anotam algumas dúvidas para perguntar aos professores. 

 Solicitados que - Escreva outras sugestões de práticas de leitura que 

você pode usar para poder entender melhor um texto - Os colaboradores 

deram outras sugestões de práticas de leitura que eles podem utilizar para 

40,7

7,4

44,4

Sim Não Às vezes
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entender melhor um texto como: ler em voz alta; ler várias vezes; ler lentamente 

observando a pontuação; procurar os significados das palavras em dicionários 

ou internet; observar as “cenas que interpreta o texto tipo teatro”; ler os prefácios 

das obras para saber qual o tipo de leitura; ler com muita calma; estudar bastante 

o texto; fazer grupos com os colegas para discutir o assunto do texto; procurar a 

ajuda de alunos de sala. 

 Ainda foi oportunizada a questão - Na sua opinião, como os 

professores poderiam trabalhar a leitura na escola? -      Os colaboradores 

deram as seguintes opiniões: os professores deveriam ler mais vezes com os 

alunos; Ler mais devagar com os alunos; ler mais tirinhas e charges com os 

alunos; os professores deveriam trabalhar com vídeos aulas para os alunos 

aprenderem melhor o inglês; os professores deveriam trabalhar usando a 

internet; os professores deveriam dar livros para os alunos lerem, debater o 

assunto do livro e cobrar resumos valendo nota; o professor deveria dar pesquisa 

on-line para os alunos; os professores deveriam trabalhar leitura atrativa pela 

internet; deveriam incentivar dando livros sobre o assunto estudado em sala e 

valendo nota para quem provar conhecer o assunto; poderiam oferecer leituras 

em grupos, oferecer mais livros para leitura. 

A aprendizagem significativa está fundamentada na compreensão. 

Compreensão do mundo, das imagens, dos números, dos textos, dos gráficos, 

dos gestos, das letras. Os estudantes precisam ser capazes de compreender 

situações-problemas, pequenos e grandes textos, placas, bilhetes, 

propagandas, fichas cadastrais, contas de água e luz, documentos importantes, 

etc. Para tal, precisamos de um trabalho dentro de sala que forme leitores 

competentes, isto é, que compreendam o mundo. 

Por último, perguntamos - Você acha importante uma pessoa entender 

o que lê? Comente -.       Os colaboradores acham importante uma pessoa 

entender o que lê para: entender o assunto lido; para se comunicar melhor com 

as pessoas; para entender o assunto tratado; para dar significado a leitura; para 

imaginar o que está escrito; para aprender mais com a história; para ajudar no 

dia a dia; para ter um raciocínio melhor e responder as perguntas; para as 

perguntas ficarem mais fáceis; para buscar o conhecimento; para entender mais 
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as coisas; entender o que está nos textos, histórias, livros etc; entender e dar 

sentido a leitura. 
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RESULTADOS FINAIS 

Este estudo enfocou-se, por meio de abordagem quantiqualitativa, na 

resposta da seguinte pergunta:  

 Que práticas de leitura são ensinadas aos alunos matriculados na EJA no 

Ensino Fundamental de Nova Andradina/MS?  

Ante as informações colhidas e avaliadas em nossas pesquisas pudemos 

primeiramente observar que os alunos de EJA estão sujeitos a diversas 

atividades que estimulam a compreensão leitora por meio das práticas utilizadas 

pelos professores entrevistados. Essas práticas tentam a seu modo amenizar as 

dificuldades desse segmento escolar em relação à defasagem de leitura 

encontrada em seu percurso, pois possibilitam aos educandos compreensão, 

interpretação e reflexão sobre os temas abordados. Todavia sabemos que ainda 

são insuficientes para abarcar níveis mais complexos de criticidade de práticas 

leitoras. 

Sabemos de antemão, como segundo elemento de nossa análise, que por 

ser uma questão relevante, principalmente na vida escolar, a leitura para os 

alunos da EJA configura-se como um problema de grande repercussão, pois 

apesar de esses alunos serem alfabetizados não significa que eles tenham 

contato constante e experiência efetiva com a leitura. E esse segundo fato não 

foi desconsiderado em nossas análises. Questões de cunho secundários à 

questão problematizadora adentraram nossa problemática tais como: qual o 

nível de compreensão de leitura desses alunos? Quais as dificuldades na 

interpretação da leitura que estes alunos têm e as dificuldades na interpretação 

dessas leituras? 

Ante essa complexidade, tentamos por meio da metodologia escolhida 

trazer respostas pautadas em gráficos, números e teorias linguísticas a respeito 

da leitura que nos pudessem dar uma visão global da situação: uma visão 

estatística e igualmente teórico-linguística da situação que se encontra o 

município de Nova Andradina/MS. 
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Os gráficos auxiliaram-nos a pautar os pensamentos dos teóricos da 

leitura aos procedimentos utilizados.  Dessa forma buscamos em Solé (1998) 

que afirma que, ao ensinar práticas de compreensão leitora, entre os alunos deve 

predominar a construção e o uso de procedimentos de tipo geral, que possam 

ser transferidos, sem maiores dificuldades, para situações de leitura múltiplas e 

variadas. Assim, o professor pode contribuir para alargar a competência leitora 

exercitando estratégias de leitura, como:  

 O professor deve levar os alunos a checar as hipóteses construídas 

preliminarmente a fim de julgar a validade. Como um trabalho de 

construção, essas hipóteses podem ser reformuladas.  

 O professor deve esclarecer o que pretende com as atividades de leitura 

lançadas aos alunos, pois para toda leitura tem-se um objetivo, que é fator 

responsável para a eleição de um procedimento para a leitura.  

 No decorrer do processamento leitor, os sujeitos constroem sínteses 

mentais objetivando compreender o texto, o que se torna inviável para um 

leitor não-proficiente. Assim, o professor pode realizar leituras 

colaborativas para incluir esses leitores no processo de significação. O 

professor faz a leitura, pausadamente, em voz alta, acompanhada de 

questionamentos, intervenções constantes para estimular o aluno a, 

dentre outras, elaborar hipóteses; confirmá-las ou refutá-las; identificar 

novas hipóteses e justificá-las com base no sentido já atribuído e em pistas 

linguísticas presentes na superfície; verificar a relação entre os textos 

(intertextualidade), etc. Esse trabalho se torna ainda mais importante com 

textos variados e assuntos desconhecidos pelo leitor.  

 O professor precisa estimular o aluno a realizar paráfrases dos textos lidos, 

pois isso vai proporcionar uma verificação do entendimento que o aluno 

teve sobre o texto, além de aproximá-lo do código escrito.  

 O professor deve realizar conexões entre o teor do texto lido com outros 

que já conhecem (propagandas, filmes, músicas, etc.). É importante, 

também, que o professor favoreça a expansão dos contextos sócio 

cognitivos dos alunos levando outros textos que tratem do mesmo assunto.  
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 Sabendo que os textos são plurissignificativos, uma vez que os sujeitos 

têm conhecimentos prévios distintos, é necessário que o professor 

proponha discussões sobre as leituras feitas para que haja reflexão sobre 

a leitura, os alunos vão concordar, negar algumas leituras e, assim, a 

reflexão e a criticidade vão acontecer.  

 O professor precisa tornar as fontes de informação acessíveis ao aluno, 

pois elas facilitarão na leitura dos textos. O leitor precisa manter domínio 

sobre o que está lendo e, para isso, precisa verificar sua compreensão, a 

qual pode ser dificultada por meio de algum termo que pode ser irrelevante 

diante do universo textual, capaz de desfazer o enigma; mas, em alguns 

momentos, precisa recorrer a outras fontes, ação que pode ser facilitada 

pelo professor.  

Em Nova Andradina/MS avaliamos conforme tabela 1 do item 4.1.3., 

quanto a quantificação do número de professores que utilizam práticas em sala 

de aula com alunos da EJA que: a antecipação do tema, sua ideia principal por 

meio de elementos paratextuais faz parte de 19 professores (do total de  

entrevistados) seguidas das práticas de levantamento do conhecimento prévios 

sobre o assunto abordado em aula, localização ou construção do tema ou ideia 

principal, esclarecimentos de palavras desconhecidas a partir de inferência ou 

consultas a dicionários; com 18 professores no total. 

Tais práticas, dentre as mais utilizadas, são consideradas basilares para 

a construção de um clima favorável à leitura, tendo em vista a preparação prévia 

da sala para o tema e a compreensão dele por meio da resolução de dúvidas 

quanto a palavras desconhecidas. 

Dezesseis entrevistados afirmam gerar na sala expectativas em função 

dos suportes visuais tais como tabelas, gráficos e imagens em função da 

formatação do gênero. Essa prática é de suma importância ao avaliarmos a 

sociedade atual como centrada nos aspectos visuais das mensagens veiculadas 

pelas diversas mídias. Nesse sentido, há um estímulo menor ao desejado para 

essa prática ao considerarmos a totalidade dos entrevistados. 
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As intervenções durante a leitura para uma melhor compreensão da 

leitura fazem parte da prática de quinze professores, seguida pela busca de 

informações complementares sobre o texto em estudo. Consideramos haver 

necessidade de maior intervenção dos professores nesse sentido, apesar de ser 

um número razoável ante o número de entrevistados. Ao tratarmos de alunos da 

EJA, qualquer prática que auxilie na redução da defasagem de aprendizado é 

muito produtiva para a ampliação de conhecimento do mundo e experiências de 

vida desses estudantes que já atuam no mundo do trabalho e demais segmentos 

sociais.   

Oferecer relação de novas informações ao conhecimento prévio 

demonstrado pelo estudante; construir síntese do texto por meio de comentários 

sobre o significado de palavras e frases do texto; utilizar registro escrito para 

melhor compreensão da leitura feita em sala de aula são ações que 

gradativamente decrescem em relação às expectativas iniciais de leitura, pois 

apenas quatorze dos entrevistados as utilizam em sala de aula. Apesar de se 

constituir em um índice razoável ante o número de professores entrevistados a 

ausência dessas práticas pelos demais professores implica em 

comprometimento provável no nível de compreensão que diminui à medida que 

deixam de ser utilizados em aula pelos demais professores.  

Em linha decrescente temos a utilização de treze entrevistados no 

oferecimento de pistas que indiquem o posicionamento do autor enquanto onze 

dos professores entrevistados fazem uso das seguintes práticas: formulação de 

conclusões implícitas no texto com base em outras leituras, experiências de vida, 

crenças e valores; relações entre informações para retirada de conclusões da 

leitura feita. E dez dos entrevistados que se valem das seguintes práticas: 

formulação de hipóteses a respeito da sequência do enredo e identificação das 

palavras; ajuda na constituição global do texto; apontamento da identificação da 

ligação com outros textos e troca de impressões a respeito do texto lido. 

Nesse sentido, se ensinar a ler é possibilitar acesso a bens culturais, os 

alunos, em especial os da EJA, precisam ser seduzidos e, a respeito desse 

universo que está entranhado no ato de ler, Antunes (2009, p. 201) lança 

questionamentos: A quem compete desenvolver o gosto pela busca de 
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informação que está nos livros? A quem compete despertar o interesse pelas 

particularidades da escrita? E, responde: formar leitores, desenvolver 

competências em leitura e escrita é uma tarefa que a escola tem que priorizar e 

não pode sequer protelar. Fica entendido que, ao incluir a escola, a figura do 

professor está inclusa no processo.  

Na visão dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), o 

ensino e a aprendizagem processam-se através de três variáveis: o aluno, o 

objeto de ensino e aprendizagem (o conhecimento) e a mediação do professor. 

O documento esclarece, ainda, que:  

Ao professor cabe planejar, implementar e dirigir as atividades 

didáticas, com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar o 

esforço de ação e reflexão do aluno, procurando garantir 

aprendizagem efetiva. Cabe também assumir o papel de 

informante e de interlocutor privilegiado, que tematiza aspectos 

prioritários em função das necessidades dos alunos e de suas 

possibilidades de aprendizagem. (BRASIL, 1998, p. 22). 

 

 A atividade de mediação realizada pelo professor é fundamental no 

processo, pois é ele o organizador de ações e o orientador das atividades, até 

que o aluno consiga maturidade leitora. No trabalho com a leitura de textos 

escritos, não se pode perder de vista o compromisso da escola com a formação 

do aluno para o exercício pleno da cidadania.  

Ao voltarmos aos resultados, temos os índices menores nas seguintes 

práticas: as práticas menos utilizadas estão com índices de oito para: fazer 

confirmação, rejeição ou retificação das antecipações e/ou expectativas criadas 

antes da leitura; fazer avaliação das opiniões emitidas no texto e seis professores 

para gerar expectativas em função do autor ou da instituição responsável pela 

publicação do texto lido. Essas são questões fundamentais para a formação do 

senso crítico, pois são práticas que implicam em posicionamento de 

conhecimento de mundo para a tomada de decisões.  

Ao considerarmos o pensamento de Kleiman (2008) avaliamos que o 

professor precisa criar condições para que o aluno interaja com o texto de forma 

global. Talvez, assim, essas condições possibilitam o engajamento do aluno com 
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o processo de compreensão. Um processo de ativação prévia de conhecimentos 

precisa ser feito para que um objetivo à leitura seja percebido e as práticas 

leitoras, lançadas. Tal interferência do professor traz ao leitor condições de 

eleger recursos adequados para chegar a uma compreensão do texto. Assim, 

entende-se que é função do professor dirigir o aluno à construção dessas 

estratégias, bem como proporcionar horizontes de sentidos possíveis por meio 

não percebidos pelo leitor, o que é proporcionado em um ambiente de 

contextualização.  

Em Nova Andradina/MS avaliamos conforme tabela 1 do item 4.1.3., 

quanto as qualificações das práticas utilizadas pelos professores da EJA estão 

basicamente voltadas as práticas metacognitivas embora prevaleçam as 

discrepâncias em relação ao uso dessas quanto ao número de professores como 

já avaliado na tabela número 1 do item 4.1.2. Conforme Marini (2006): 

Grande ênfase vem sendo dada ao uso da metacognição na 
leitura por diversos fatores. Dentre eles, destaca-se o fato que a 
metacognição enfatiza a participação ativa do leitor na análise 
da tarefa e o uso de estratégias metacognitivas de leitura. 
Verifica-se por meio dos estudos que os leitores pouco hábeis 
raramente usam estratégias metacognitivas de leitura para 
auxiliar à compreensão. Isso se deve ao fato de não conhecê-
las ou não saber como usá-las quando encontram dificuldades 
na compreensão daquilo que estão lendo. Já os leitores 
habilidosos usam com frequência uma variedade de estratégias 
de acordo com a complexidade do texto a ser lido. Por outro 
lado, os leitores iniciantes frequentemente fazem confusão 
sobre que direção seguir ou o que fazer quando encontram 
dificuldades no texto (Duke & Pearson, 2002; Joly & Paula, 2005; 
Kopke, 1997)14 

 

As práticas metacognitivas, portanto, apesar de serem as mais utilizadas 

conforme se vê na tabela 2 ainda devem ser melhor exploradas, tendo em vista 

se debruçarem sobre a própria cognição, enquanto construto do saber que se 

adquire tendo noção desse respectivo saber, seja sua expressão pela 

comunicação verbal oral e/ou escrita e leitura quanto aquisição da linguagem. 

                                                           
14 Fonte: Marini (2006) < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
85572006000200019 > acesso em 18 de jan de 2020. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572006000200019
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572006000200019
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Quanto a pesquisa obtida com os alunos temos diversos segmentos de 

análise: 68% tratam-se de pessoas do sexo feminino, com variação de estado 

civil entre solteiro (a)s – 44% - e casado(a)s – 32%.  Desses colaboradores 

59,2% estão nas fases finais da EJA com faixa etária que varia entre 30 a 45 

anos totalizando uma maior porcentagem entre os matriculados. 

Os motivos para o retorno aos estudos variam entre sonhos interrompidos 

por casamento (29,6%), trabalho (22,2%), mudanças (11,1%) dentre outros 

(1,2%). Todos os colaboradores anseiam por melhora da condição de cidadão e 

vida das quais tiveram de abdicar. 

A relação com a leitura se subdivide entre os que leem (37,3%) e os que 

as vezes leem (48, 1%) em relação os que não leem (7,4%). O hábito de leitura 

varia entre os 22,2% que possuem hábito de ler, 25,9 que não o possuem e 

44,4% leitores esporádicos.  

Dessas informações temos basicamente um público feminino já adulto 

que anseia melhoria na qualidade de vida que abdicaram dos estudos por 

trabalho e/ou casamento que apresentam quadro de interesse de leitura porém 

de forma esporádica. Tais condições trazem à tona informações que 

possivelmente servem para demonstrar que tipologias textuais podem ser o 

ponto de partida para a leitura e aprimoramento das práticas desse público-alvo. 

Essas questões servem aos docentes como instrumento de seleção de texto 

para abertura de caminhos para a captação do gosto e continuidade de leituras 

que podem aproximar o público. A utilização da biblioteca escolar se prefigura 

em outra forma de captação de leitores tendo em vista que 81,4% dos 

colaboradores não têm costume de ir a bibliotecas.   

Metacognitiva e cognitivamente as informações obtidas precisam ser 

trabalhadas, pois 44,4% dos colaboradores dizem às vezes compreender o que 

leram em relação a 40,7% que afirmam compreender e 7,4% não 

compreenderem. Estas informações evidenciam o quanto as práticas de leitura 

metacognitivas precisam ser ambientadas com mais vigor nas salas de aula do  

município de Nova Andradina/MS. 
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Nosso resultado final aponta para questões e medidas necessárias para 

a obtenção de melhorias nos índices bem como nas práticas de leitura adotadas 

pelos professores mediante as pesquisas aplicadas. 

 Os cursos destinados à Educação de Jovens e Adultos devem 

oferecer a quem os procura tanto a possibilidade de desenvolver 

as competências necessárias para a aprendizagem dos conteúdos 

escolares, quanto à de aumentar sua consciência em relação ao 

estar no mundo, ampliando a capacidade de participação social no 

exercício da cidadania. 

 Em se tratar de ensino e aprendizagem da leitura na EJA, é 

indispensável oportunizar aos educandos a compreensão de que a 

linguagem orienta o discurso no sentido de determinadas 

conclusões — com exclusão de outras —, sendo, portanto, uma 

forma de ação sobre o mundo dotada de intencionalidade, 

veiculadora de ideologia. Para Koch (1987), se a nossa 

preocupação é garantir que homens e mulheres, jovens e adultos, 

não continuem afastados do direito de ler criticamente, teremos 

que viabilizar uma práxis pedagógica significando que o querer 

dizer representa sempre um querer fazer. 

 As características do público alvo precisam ser consideradas no 

momento da elaboração do período de leitura e compreensão. 

Desse modo, os professores poderão auxiliar no desenvolvimento 

da habilidade leitora dos estudantes, inclusive incentivando-os em 

cada pequeno progresso que apresentarem, já que a maioria 

possui idade mais elevada e se sente incapaz de aprender. Os 

docentes podem escolher estratégias adequadas ao tipo de aula, 

conteúdo, texto e trabalhar para superar as dificuldades 

apresentadas pelos educandos. Podem ainda criar, com os 

estudantes, formas de solucionar os próprios problemas. Enfim, 

existem muitas ferramentas úteis que o educador pode utilizar para 

formar leitores que compreendem tanto textos, como o mundo que 

os cercam como a tecnologia. 
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Os resultados em sua totalidade apontam para a adoção das práticas 

metacognitivas utilizadas conforme coletamos em questionários. Não intentamos 

dizer que apenas essas medidas são as únicas e que apenas elas servem para 

a resolução dos problemas. Afinal, enquanto professores sabemos ser a sala de 

aula um ambiente vivo, repleto de desafios que em sua maioria nos proporciona 

mudanças de rumos e planos para além dos índices numéricos obtidos. Por isso, 

esse material se coloca a serviço de outras inúmeras pesquisas que se 

debruçarem para seu tema com o objetivo de ser um dentre os muitos que 

ansiamos vir a ser. 
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ANEXO DO ITEM 3.2. 

Questionário de pesquisa sobre práticas de leitura 

(Ronyvaldo de Souza, PUC-SP) 

Nome do Colaborador (opcional) _____________________________________ 

Unidade de Ensino ________________________________________________ 

Disciplina ____________________________e ano escolar ________________ 

 

Das estratégias de leitura mencionadas abaixo, quais você usa em suas aulas 

para um melhor entendimento dos temas, textos sugeridos por você, 

enunciados de exercícios ou manual didático? 

     Por favor, assinale com um x a opção usada por você em sala de aula ou a 

opção que contenha afirmativa que você concorde. 

(1) Antecipo o tema e a ideia principal de elementos paratextuais como título, 
subtítulo, do exame de imagens, de saliências gráficas entre outros;  

 Quinze colaboradores assinalaram essa opção 
 

(2) Levanto o conhecimento prévio sobre o assunto abordado em sala de 
aula;  

 Dezoito colaboradores assinalaram essa opção 
 

(3) Gero expectativas em função do suporte como: tabelas, gráficos, imagens 
etc, ou em função da formatação do gênero (literário, carta, piada, receita, 
bula de remédio, relato, notícia, relatório científico etc);  

 Dezesseis colaboradores assinalaram essa opção 
 

(4) Gero expectativas em função do autor ou da instituição responsável pela 
publicação do texto lido;  

 Seis colaboradores assinalaram essa opção 
 

(5) Faço algumas atividades durante a leitura para uma melhor compreensão 
do assunto;  

 Quinze colaboradores assinalaram essa opção 
 

(6) Faço confirmação, rejeição ou retificação das antecipações ou 
expectativas criadas antes da leitura;  

 Oito colaboradores assinalaram essa opção 
 

(7) Faço localização ou construção do tema ou da ideia principal;  
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 Dezoito colaboradores assinalaram essa opção 
 

(8) Faço esclarecimentos de palavras desconhecidas a partir da inferência ou 
consulta a dicionários;  

 Dezoito colaboradores assinalaram essa opção 
 

(9) Faço formulação de conclusões implícitas no texto, com base em outras 
leituras, experiências de vida, crenças, valores etc;  

 Onze colaboradores assinalaram essa opção 
 

(10) Faço formulação de hipótese a respeito da sequência do enredo; 
Identificação de palavras;  

 Dez colaboradores assinalaram essa opção 
 

(11) Busco informações complementares sobre o texto em estudo;  

 Quinze colaboradores assinalaram essa opção 
 

(12) Ajudo na constituição global do texto;  

 Dez assinalaram essa opção 
 

(13) Ofereço identificação das pistas que mostram a posição do autor;  

 Treze colaboradores assinalaram essa opção 
 

(14) Ofereço relação de novas informações ao conhecimento prévio do 
estudante;  

 Quatorze colaboradores assinalaram essa opção 
 

(15) Aponto identificação de referências a outros textos;  

 Dez colaboradores assinalaram essa opção 
 

(16) Faço construção da síntese do texto como: comentários sobre o 
significado de palavras ou frases no texto;  

 Quatorze colaboradores assinalaram essa opção 
(17) Faço utilização do registro escrito para melhor compreensão da leitura 
em sala de aula;  

 Quatorze colaboradores assinalaram essa opção 
 

(18) Faço troca de impressões a respeito do texto lido;  

 Dez colaboradores assinalaram essa opção 
 

(19) Faço relações de informações para tirar conclusão da leitura;  

 Onze colaboradores assinalaram essa opção 
 

(20) Faço avaliação das informações ou opiniões emitidas no texto;  

 Oito colaboradores assinalaram essa opção 
 

(21) Faço avaliação crítica do texto;  

 Onze colaboradores assinalaram essa opção 
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(22) Concordo que usar estas estratégias de leitura, assinaladas, é 
importante para que o estudante se desenvolva na habilidade de 
compreensão leitora;  

 Dezesseis colaboradores assinalaram essa opção 
 

23) Concordo que trabalhar estratégias de leitura em sala de aula é uma 
tarefa e responsabilidade de todos os professores da Unidade Escolar;  

 Dezenove colaboradores assinalaram essa opção 
 

(24) Concordo que trabalhar estratégias de leitura é um compromisso 
exclusivamente do professor de Língua Portuguesa ou de Produção Textual;  

 Nenhum colaborador assinalou essa opção 
 

(25) Concordo que a habilidade leitora dos estudantes está em déficit;  

 Dezessete colaboradores assinalaram essa opção 
 

(26) Concordo que os estudantes leem e compreendem bem todos os tipos 
de textos trabalhados por seus professores na Unidade Escolar;  

 Dois colaboradores assinalaram essa opção 
 

(27) Uso as estratégias de leitura assinaladas também quando estou 
lecionando por meio das tecnologias como: computadores, celulares, tablet 
e internet;  

 Treze colaboradores assinalaram essa opção 
 

(28) Como profissional da educação, percebo incentivos à leitura nas 
Unidades de Ensino;  

 Quinze colaboradores assinalaram essa opção 
 

(29) Como profissional da educação, não percebo nenhum incentivo à leitura 
nas Unidades de Ensino;  

 Dois colaboradores assinalaram essa opção 
 

30) Agora, por favor, dê outras contribuições escrevendo outras atividades     
que julga importante para se trabalhar estratégias de leitura em sala de aula. 
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ANEXO DO ITEM 4.2. 

 QUESTIONÁRIO DE PESQUISA SOBRE ESTRATÉGIAS DE LEITURA  

(Ronyvaldo de Souza PUC-SP) 

Nome do colaborador (opcional)____________________________________ 

Unidade de Ensino_______________________________________________ 

Profissão:______________________________________________________ 

Sexo:                       (   )feminino                    (  )masculino 

   

Estado civil:              (  ) casado           (  ) solteiro            (  ) outros 

1) Ano Escolar:     (  )fase I         (  )fase II      (  )fase III    (  )fase IV 

2) Idade:          (  )15 a 20 anos         (  )21 a 26 anos         (  )27 a 32 anos                              

(  )33 a 38 anos         (  )39 a 44 anos         (   )mais de 45 anos 

3) O que fez você parar de estudar quando era mais novo? 

(  ) Se casou muito cedo 

(  ) Se mudou para fazendas e lá não existia escolas 

(  ) Para trabalhar e sustentar a família 

(  ) Outros motivos. Por favor escreva o motivo __________________________ 

4) Você gosta de ler?          (  ) sim        (  ) não            (  ) às vezes 

5) Você tem hábito de ler, ou seja, você lê constantemente? 

(  )sim                             (  )não                    (  )às vezes  

6) Costuma ir em bibliotecas ou emprestar livros para ler em casa? 

(  )sim                              (  )não                   (  )às vezes 
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7) Destas opções abaixo, quais você prefere para ler? Pode assinalar 

mais de uma opção. 

(  ) jornais de papel                 (  ) revista de papel        (  ) jornais eletrônicos 

(  ) revistas eletrônicas            (  ) blogs                        (  ) livros de romances                

(  ) horóscopo                          (  ) receita de bolo         (  ) bulas de remédios 

(  ) bíblia                                  (  ) piadas                      (  ) cartas 

(   ) propagandas                     (  ) conteúdos da internet     

(   ) outros tipos de leitura  

8) Se você prefere outros tipos de leitura, escreva quais.  

Os colaboradores escreveram que preferem para ler, além dos relacionados 

acima, nomes de mercadorias; nomes de remédios; nomes de cremes de beleza; 

quadrinhos e gibis. 

9) Geralmente você entende os textos que lê?    

 (  )sim                (  )não            (  )às vezes 

10)  Práticas de leitura você usa para poder entender melhor um texto? 

(  ) Observo o tema ou a ideia principal do texto 

(  ) Observo o título e o subtítulo do texto 

(  ) Observo se existem algumas imagens ou saliências gráficas no texto 

(  ) Observo o autor ou fonte responsável pelo texto 

(  ) Tento fazer uma ligação com os conhecimentos prévio que tenho como o 

conhecimento enciclopédico, o conhecimento de mundo, o conhecimento 

linguístico, crenças, valores etc 

(  ) Faço consultas a dicionários ou internet 
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(  ) Anoto algumas dúvidas para perguntar aos professores 

11)  Escreva outras sugestões de estratégias de leitura que você pode 

usar para poder entender melhor um texto. 

12)  Na sua opinião, como os professores poderiam trabalhar a leitura 

na escola? 

13)  Você acha importante uma pessoa entender o que lê? Comente. 
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