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RESUMO

A presente pesquisa surgiu da necessidade de respostas a inquietações vivenciadas logo após
o funcionamento do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba –IFPB / Campus de Cajazeiras, no ano
letivo 2007, em sintonia com o estabelecido no Decreto nº 5.840, de 13/07/2006. Essas
inquietações eram desabafos de docentes afirmando não saberem como proceder diante das
dificuldades, por parte dos estudantes, para o entendimento dos seus conteúdos, atribuindo
uma boa parte dessa situação crítica a falta de intimidade entre esses alunos e a leitura. Nesse
sentido, surgiu essa pesquisa com o objetivo maior de analisar as práticas de leitura
vivenciadas pelos discentes do PROEJA, de modo a entender a sua formação de sujeito-leitor.
O trabalho fundamenta-se nas concepções de leitura delineadas por Kleiman (1996), Silva
(1995), Orlandi (1996), Soares (2001), Freire (1994) e Foucambert (1989), autores que
apresentam princípios básicos e elementares no processo de compreensão dos mecanismos de
leitura e de escrita. A observação foi realizada em uma turma do PROEJA, da Escola Técnica
de Saúde de Cajazeiras, da Universidade Federal de Campina Grande, nos meses de dezembro
de 2009 e março de 2010. A turma é composta de 20 alunos jovens e adultos e foram
escolhidos, por intermédio de sorteio, oito deles para a entrevista. Os procedimentos
metodológicos foram encaminhados na perspectiva da pesquisa qualitativa, a qual em
descrição e análise nos oferecem maior proximidade com o objeto de estudo; entrevistas na
modalidade semi-estruturada e o método de análise de dados, seguindo as análises das falas
dos entrevistados, garantindo, desse modo, a organização sistemática das transcrições das
entrevistas, acompanhado do seu entendimento somado às discussões teóricas a respeito de
leitura. Constatou-se, em linhas gerais, que os alunos têm tendências para a leitura,
principalmente no que tange a romance, história em quadrinho e jornal. Só que a escola, como
é limitada aos conteúdos inseridos no livro didático, não atinge, na maior parte dos casos, à
sensibilidade leitora do discente.

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos. Leitura. Sujeito-Leitor.

ABSTRACT

This research has emerged as a requirement to answer experienced uneasiness thereupon
working of Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, at Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba –IFPB / Campus de Cajazeiras, regarding the year 2007,
according to the stablishments of Enactment nº 5.840, from 13/07/2006. These concerns were
outbursts of teachers who affirmed they were not able to proceed faced with the difficulties,
on students’ side, to the comprehension of the contents, much of this critical situation is
attributed to the absence of intimacy between students and reading. In this regard our research
arose aiming at analyzing reading practices experienced by PROEJA students as a way to
understand their formation as a subject-reader. Our work is based on Kleiman (1996), Silva
(1995), Orlandi (1996), Soares (2001), Freire (1994) and Foucambert’ (1989) reading
conceptions, theorists whose works are centered on basic and elementary principles about the
grasp of reading and writing mechanisms. The observation was carried out in a PROEJA
classroom, at da Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras, Universidade Federal de Campina
Grande, in December 2009 and March 2010. The group was made up of 20 young and adult
students and they were chosen by draw, eight of them to an interview. Methodological
procedures were conducted on a qualitative research, which in description and analysis offers
us a better approach to research subject; semi-structured interviews and data analysis method,
following the investigation of interviewees’ speech, ensuring, in this way, a systematic
organization of interviews transcripts, followed by their awareness allied with theoretical
discussions about reading. We verified, broadly, students mainly tend to read novels, comics
and newspapers. School environment is limited to textbook contents, which do not reach, in
most cases, student’s reading sensitivity.

KEYWORDS: Young and Adult Education. Reading. Subject-reader.
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1 UMA INTRODUÇÃO AO OBJETO DE ESTUDO

Fazer este trabalho foi algo prazeroso e enriquecedor. A temática identifica muito com
a minha história de vida estudantil e profissional. Envereda por um profundo sentimento
humano. São sentimentos de descobertas, conquistas, alegrias, lutas e saudades.
Descobertas, porque tinha sede de compreender, de forma sistemática, os espaços e
conquistas dessa modalidade de ensino ao longo do tempo; alegria, pelo fato de me ater a
baluartes da educação brasileira que desvendaram um novo olhar para esse nível educacional;
lutas, por ter a sensibilidade de perceber que após este trabalho, espero ser mais um a somar
na defesa de uma educação mais humana e cidadã para esses jovens e adultos. Por fim,
saudades. E por que essa palavra? A resposta é simples: por recordar, no decorrer das leituras
reflexivas sobre educação popular, fatos que deixaram marcas no meu passado profissional,
como é o caso do período em que lecionei na Escola Estadual de 1º Grau de Cachoeira dos
índios, Paraíba e no Centro de Estudos Supletivo Monsenhor Vicente Freitas, de Cajazeiras,
em 1988 e em 1994, respectivamente. Tratava-se de uma clientela, em sua maioria, de filhos
de trabalhadores rurais movidos pelos sentimentos de carinho, respeito e vontade de aprender
para serem “gente na vida”, como bem enfatizavam em nossas conversações.
Essa expressão “gente na vida” fez-me recordar o meu tempo de estudante. Foi uma
trajetória em que se passou o tempo todo na cidade de Cajazeiras, terra onde nasci. Tratou-se
de um período movido por uma profunda dedicação na esperança de conquistar um bom
emprego. Para essa fase, o registro que eu quero destacar é a época em que era aluno
universitário, do Curso de Licenciatura Plena em Letras, da UFCG / Campus Cajazeiras. Isso
me enobrece (no bom sentido da palavra), pois sendo filho de pais sem muitas condições
financeira fui o único entre oito irmãos (um ausente), a atravessar as portas de uma
universidade. Foi um período em que vivenciei um dos momentos mais efervescentes e
dinâmico de minha vida, uma vez que não me limitei apenas aos conteúdos, mas me envolvi
às lutas e reivindicações do movimento estudantil, que sempre incorporavam ao conjunto das
lutas sociais mais amplas, assim como às lutas travadas pelo movimento docente. Nesse
ínterim, integrei a Diretoria do Diretório Acadêmico estudantil – DA.

12

Passada essa fase, ingressei nas fileiras de um portador de curso superior
desempregado. Era o ano de 1987. Como era uma raridade o surgimento de concurso público
na região, passei, então, a produzir cartas de solicitação de emprego para o Presidente da
República assim como a políticos da região polarizada por Cajazeiras. As missivas eram
assinadas por minha mãe que movida por um sentimento maternal, também se encarregava de
rezar todas as noites para Santa Rita, no intuito da santa atender ao nosso apelo.
Com a Proclamação da Constituição de 1988, o estado da Paraíba realizou um
concurso público para professor. Consegui aprovação e passei a lecionar na Escola Estadual
de 1º Grau de Cachoeira dos Índios, já citada. A clientela, em sua maioria composta tanto de
filhos de trabalhadores rurais como de servidores municipais, sensibilizou-me pelos gestos de
carinho, valorização e vontade de aprender. Foi passando por essa experiência que percebi a
grandeza da alma desses pequenos/grandes aprendizes.
Essa convivência foi passageira. Nove meses depois, consegui ser removido para
Cajazeiras, mais precisamente para a 9ª Região de Ensino, oportunidade em que vivenciei
experiências importantíssimas no campo educacional, que contribuíram para uma melhor
apreensão acerca da estrutura política, administrativa, financeira e de legislação, das escolas
estaduais. Exerci funções como Supervisor Escolar, Tesoureiro e Inspetor Escolar. Saindo da
9ª Região, fui removido para o Centro de Estudos supletivo Monsenhor Vicente Freitas,
localizado no município de Cajazeiras. Mais uma vez, deparei-me com alunos onde o carinho
e o respeito enterneciam-me.
No ano de 1991, estava de volta às salas de aula da UFPB – Campus de Cajazeiras.
Dessa vez, como aluno do Curso de Especialização em Metodologia do Ensino. Confesso que
esse curso me fez repensar a minha prática docente e o meu modo de atuar, enquanto
formador de opiniões.
Em dezembro de 1994, consegui aprovação no Concurso Público para Professor de
Ensino de 1º e 2º Graus, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba –
IFPB / Campus Cajazeiras. Enquanto aguardava a nomeação, submeti-me a um Concurso
Público para Professor Substituto de Língua Portuguesa Instrumental, da UFCG – Campus de
Cajazeiras, tendo conseguido aprovação. Período que se reverteu em uma prática docente
curta, em nível superior, pois em setembro de 1995, estava assumindo a função de Professor,
do IFPB / Campus Cajazeiras.
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Confesso que passei a vivenciar um novo contexto sistemático de ensino. Isso gerou
experiências que me trouxeram (e trazem) crescimento intelectual e pessoal. Exerci diversas
funções administrativas, fato que me credenciou a assumir, interinamente, o cargo de Diretor
entre julho de 2006 a julho de 2007. Considero uma das ações de destaque, logo de início, a
implantação do PROEJA.
Deixando a Direção, fui convidado a assumir a disciplina Português e Literatura
Brasileira nas turmas do acima citado programa. Esse novo desafio impulsionou-me a lançar
um olhar reflexivo sobre a área da educação de jovens e adultos, despertando o interesse em
me aproximar ainda mais dessa nova modalidade de ensino que estava se infiltrando nas
dependências físicas do IFPB – Campus Cajazeiras e de averiguar a efetividade das propostas
advindas do governo federal.
Coincidentemente, um ano depois, veio a oportunidade de elaborar um projeto de
pesquisa com vistas a aprovação neste mestrado, através de um acordo interistitucional
firmado entre o PPGE – UFPB e o IFPB, com vistas à qualificação do corpo docente e
técnico-administrativo desta Instituição, em nível de pós-graduação stricto sensu. Surgiu,
então, a ideia de realizar um trabalho intitulado Práticas de Leitura na Educação de Jovens
e Adultos: (re) pensando compreensões e possibilidades para a Escola Técnica de Saúde
de Cajazeiras – ETSC, cuja intenção inicial era tentar sensibilizar o discente do PROEJA
para a importância da leitura com vistas ao crescimento no que tange as atividades escolares
bem como no processo de compreensão da realidade. Tal ideia decorria, principalmente, das
constatações vivenciadas como professor de Educação de Jovens e Adultos junto ao IFPB.

1.1 ADENTRANDO AO OBJETO DE ESTUDO

O IFPB – Campus de Cajazeiras passou a oferecer, em convênio com a Prefeitura
Municipal de Cajazeiras, um projeto de curso inserido no PROEJA, cujo início foi registrado
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no ano letivo de 2007. A princípio ele se chamava Curso Integrado de Qualificação em
Operação de Microcomputadores, na Modalidade EJA1, com duração de dois anos.
No período da formação do referido Curso, foi preocupação dos professores e
pedagogos do IFPB – Campus de Cajazeiras, elaborarem um curso integrado a uma formação
profissional que possibilitasse aos educandos uma melhor compreensão do mundo e nele atuar
na busca de melhoria da própria condição de vida.
De antemão, sabía-se dos desafios que seriam enfrentados, dentre eles: a) lidar com
um público de jovens e adultos marcado pela “desesperança”, com escolaridade descontínua;
b) alunos portadores de uma escolarização precária, sem o hábito da leitura e da escrita. Em
vista disso, os docentes manifestaram o desejo de evidenciar, perante suas próprias
experiências educativas, uma prática pedagógica mais realista, consultiva e perceptiva, no
sentido de que esses discentes pudessem ser capazes de mudar sua maneira de ser, de se
comportar e de transformar seu olhar com o mundo. Uma prática sensível à realidade de cada
um desses jovens e adultos que vivenciam o mundo adulto do trabalho, com responsabilidades
familiares e sociais, com valores éticos e morais formados a partir da experiência de vida e do
ambiente em que estão inseridos. Essa atitude visava assegurar uma aprendizagem de
conhecimentos básicos indispensáveis aos interesses e às necessidades desse novo público.
Apesar dos esforços de todos os envolvidos em promover aprendizagens pedagógicas
voltadas para a educação de jovens e adultos numa perspectiva crítico-criativa, o que se
constatou em reuniões e em conversas informais, foram depoimentos de profissionais 2, que
lecionam nessa área de ensino, atestando literalmente, não saberem como agir diante do
fracasso de suas aulas, e que uma boa parte desse insucesso ocorria em virtude da inexistência
de uma prática de leitura dos alunos.

1

Atualmente o Curso oferecido é o Curso Técnico Integrado de Nível Médio em Desenho de
Construção Civil, na modalidade EJA, com duração de três anos. O convênio com a prefeitura de
Cajazeiras continua. Ele garante o acesso, por meio de processo seletivo simplificado, dos alunos
egressos do Ensino Fundamental Noturno – EJA, do Sistema Municipal de Ensino.
2

Esses desabafos eram direcionados exclusivamente a mim, pelo fato de ser o professor de língua
portuguesa da turma. Só que procurava fazê-los entender que a leitura não é uma atividade específica
de uma determinada área do saber, mas de um conjunto de saberes das diferentes áreas do
conhecimento.
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Esses desabafos dos professores demonstram o nível de preocupação da categoria no
tocante a oferecer um ensino que recaia em uma aprendizagem voltada para o
desenvolvimento pessoal do discente, assim como na realização de qualquer tarefa e decisão,
com otimismo e autoconfiança.
De acordo com esses professores que também trabalham no ensino médio regular do
IFPB/Campus de Cajazeiras, as experiências de leitura vivenciadas pelos alunos do referido
nível de ensino é igualmente preocupante. Percebe-se, em uma parcela significativa desses
estudantes certa falta de intimidade com a leitura.
São alunos que, ao ingressarem no Instituto por intermédio de um processo seletivo
que é a exigência necessária, em se comparando com a clientela do PROEJA, têm o privilégio
de dispor de mais tempo para se dedicarem aos conhecimentos vistos em sala de aula, pois a
grande maioria não necessita trabalhar. O histórico escolar deles diz respeito ao período
regular de estudo. Eles podem frequentar, em turno oposto, Núcleos de Aprendizagem, cujo
objetivo é retrabalhar, continuamente, as competências não adquiridas em sala de aula. Esses
núcleos são voltados para todos os alunos, inclusive os do PROEJA. Estes também se
submetem a um teste de seleção para serem admitidos no Instituto. É uma produção textual.
A questão da leitura não é exclusividade somente do IFPB – Campus Cajazeiras,
mas reflete o fracasso da educação, hoje, no Brasil, que em detrimento de inúmeros fatores,
tem o problema da leitura como tônica principal.

São recorrentes, dentro e fora das

instituições educacionais, ecos de inconformismo com os resultados advindos da prática
escolar de leitura. Isso incide não apenas na EJA ou no ensino médio, mas em todos os níveis
de ensino.
Sobre essa questão, o SAEB e o PISA divulgaram, no ano de 2003, resultados de duas
avaliações das habilidades de leitura de crianças e jovens brasileiros. O SAEB é coordenado
pelo INEP. Seus levantamentos de dados são realizados a cada dois anos, em uma amostra
probabilística representativa dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. São pesquisados
aproximadamente 700 municípios, 3.000 escolas públicas e privadas, 25.000 professores,
3.000 diretores e 220.000 alunos do ensino fundamental e médio. O resultado da análise
permite acompanhar a evolução do desempenho dos estudantes e dos diversos fatores ligados
à qualidade do ensino, de modo que possibilite a definição de ações voltadas para a correção
das distorções identificadas. Já o PISA tem o objetivo de produzir indicadores internacionais
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sobre a efetividade dos sistemas educacionais, avaliando o desempenho de alunos na faixa de
15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria
dos países. Os dados finais do SAEB e PISA foram preocupantes:
A conclusão é uma só e assustadora. Um número expressivo de estudantes
não aprende a ler na escola brasileira. Essa escola produz um grande
contingente de analfabetos ou de analfabetos funcionais – quer dizer, pessoas
que, embora dominem as habilidades básicas do ler e do escrever, não são
capazes de utilizar a escrita na leitura e na produção de textos na vida
cotidiana ou na escola, para satisfazer às exigências do aprendizado.
(BATISTA In: CARVALHO & MENDONÇA, 2006, p. 15).

Considerando tais constatações somadas às preocupações dos educadores que
lecionam no PROEJA do IFPB – Campus Cajazeiras, cabe, perguntar: 1) a prática de leitura
vivenciada pelos alunos do PROEJA mantém estreita ressonância com as atividades escolares
desenvolvidas no Campus de Cajazeiras? 2) Os gêneros textuais adotados para as aulas do
PROEJA correspondem aos interesses de leitura dos discentes? Que concepções de leitura
podem ser depreendidas dos discursos de alunos e professores do PROEJA?
Estas preocupações impulsionaram a elaboração desta proposta de pesquisa cuja
intenção é investigar as práticas de leitura vivenciadas nas aulas do PROEJA, analisando as
possibilidades dessas práticas contribuírem para entender a formação do sujeito-leitor. Por
uma questão de neutralidade, o meu orientador sugeriu que a pesquisa fosse realizada em
outra escola que oferecesse turma de PROEJA. Acatei a sugestão. Assim sendo, a
investigação foi efetivada na Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras - ETSC.

1.2 CONCEPÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO PROEJA

O cenário das políticas públicas voltadas para a educação de jovens e adultos, nos
níveis fundamental e médio, tem se caracterizado por ações tímidas e frágeis por parte dos
governos federal, estadual e municipal, em se comparando com o estabelecido nos termos da
Constituição Federal de 1988, mais precisamente no Art. 208, incisos I e II, em que
determinam:
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I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria;
II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio.
(Brasil. Constituição Federal, p. 138, 1988).

O texto da Carta Magna deixa evidente a obrigatoriedade e a garantia do Estado em
promover o acesso escolar àqueles que não tiveram oportunidade de conclusão de seus
estudos na faixa etária regular3.
Além da Constituição Federal de 1988, a preocupação com essa nova modalidade de
ensino é vista também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96),
nas pressões sociais, fruto dos eventos de âmbito nacional e internacional, como a Declaração
de Educação Básica para Todos – crianças, jovens e adultos, de Jomtien, na Tailândia, em
1990, e na V CONFINTEA4 , ocorrida no ano de 1997, em Hamburgo, Alemanha, em que se
firmou a Declaração de Hamburgo e a Agenda para o Futuro.
Temos que levar em conta, por outro lado, os novos paradigmas comportamentais que
a sociedade contemporânea vem incorporando, a exemplo da sociedade do conhecimento,
substantivamente no complexo quadro econômico, afetando parcelas significativas da
população trabalhadora, considerada como a de menor grau de instrução5. O Estado, por sua
vez, está sendo forçado a instaurar programas e projetos na dimensão de perenidade, com
vistas a melhorar o nível de escolaridade de um contingente de jovens e adultos. Esta situação
os coloca entre os excluídos da sociedade e do mundo do trabalho.
Nesse sentido, Pochmann (2004, p.397) declara:
Assim, em pleno limiar da sociedade do conhecimento, o Brasil precisa
abandonar a concepção conservadora e ultrapassada do trabalho como
obrigação pela sobrevivência para reconstituir uma nova transição do
sistema escolar para o mundo do trabalho.

Diante desse contexto e da perspectiva concreta de ser a educação o caminho capaz de
contribuir para a construção de uma nova sociedade fundada na igualdade política, econômica

3

Alunos com trajetórias escolares contínuas, que iniciam na educação infantil e concluem o ensino médio
geralmente por volta do final da adolescência.
4

Conferência Internacional de Educação de Adultos.
Menor grau de instrução em relação ao nível de escolaridade, uma vez que é extremamente significativo em
relação à visão de mundo e de conhecimentos já adquiridos ao longo de história de vida.
5
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e social, o Estado sente a necessidade de instaurar políticas públicas educacionais voltadas
para jovens e adultos, de modo que tenham a dimensão de perenidade, ou seja, que sejam
políticas fortes, alicerçadas pela continuidade, mesmo quando vierem a ocorrer as mudanças
de governo.
Nessa perspectiva, surge o PROEJA, originário do Decreto Lei nº 5.478, de 24 de
junho de 2005, tendo sido denominado nessa primeira versão de Programa de Integração da
Educação de Jovens e Adultos, sendo revogado pela promulgação do Decreto nº 5.840, de 13
de julho de 2006, passando a denominação para Programa Nacional de Integração da
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens a
Adultos.
A publicação de um novo decreto em um intervalo de apenas um ano, ocorreu em
razão de muitas críticas ao Programa, entre elas a restrição da carga horária máxima de 1600
horas, das quais, no mínimo 1200 horas destinadas à formação geral e 200 à habilitação
profissional técnica de nível médio.
Dentre as críticas, destacamos as de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 1098):
Observamos algumas incoerências na disposição sobre as cargas horárias
que, a nosso ver, incorrem em deslizes éticos, políticos e pedagógicos.
Primeiramente, não há por que defini-las como máximas. A redução da carga
horária de cursos na modalidade EJA com relação aos mínimos
estabelecidos em lei para a educação regular não deve ser uma imposição,
mas sim uma possibilidade. O sentido de tal possibilidade está no
pressuposto de que os estudantes da EJA são sujeitos de conhecimentos, com
experiências educativas formais ou não, que lhes proporcionaram
aprendizagens a se constituírem como pontos de partida para novas
aprendizagens quando retornam à educação formal.

Com o novo decreto publicado em 2006, a situação da carga horária sofre alteração,
passando para o mínimo de 2400 horas. Outras mudanças também ocorreram, entre elas, a de
que o Programa passou a ser instituído no âmbito federal e não mais no limite das instituições
federais de educação tecnológica.
Este programa surge, então, com o propósito de construir um país menos desigual, em
termos de escolaridade, no sentido de que a maioria da população, desfavorecida
economicamente e colocada à margem da sociedade, possa ser capaz de alcançar reais
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oportunidades educativas para superação das suas dificuldades, tais como a econômica, a falta
de um lugar próprio e empregos de remuneração muito baixa.

1.2.1 PROEJA: uma formação cidadã

Existe um evento de envergadura internacional na modalidade de educação de adultos
denominado CONFINTEA, que exerce influências significativas sobre os rumos desse nível
de ensino, em todo o mundo.
O evento estimula a participação dos atores governamentais mais a sociedade civil
organizada e busca somar os documentos nacionais que os países apresentam

com as

discussões que ocorrem durante a conferência, tendo como conclusão um documento final,
sendo uma de suas finalidades pressionar, por intermédio de fóruns e reuniões oficiais,
governos federais no sentido de garantir o direito à educação para adultos através de projetos
e mecanismos que possibilitem o aprendizado de maneira igualitária.
Ao longo dos anos, já foram realizadas seis confinteas, sendo a primeira em 1949, na
Dinamarca; a segunda no Canadá, em 1960; a terceira em 1972, no Japão. A quarta e quinta
edições aconteceram em Paris (França), em 1985 e Hamburgo (Alemanha), no ano de 1997. A
última conferência realizou-se no Brasil, mais precisamente em Belém, no estado do Pará, em
dezembro do ano passado.
Destacamos, nesta dissertação, a V CONFINTEA por ter posto em marcha um intenso
movimento de preparação mundial, com certa antecedência, no que tange à educação de
adulto para o século XXI. Um dos itens do documento final desse evento, que foi a
Declaração de Hamburgo, destaca a importância da EJA como uma das chaves para as
aspirações de cidadania, do século atual.
Diante desse ponto de vista, a Declaração de Hamburgo, ao compreender a EJA mais
que um direito, mas como a “chave para o século XXI”, considera que a educação pode ser
capaz de mudar o cidadão em um agente pensante, participativo e transformador de sua
realidade. Assim:
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A educação de adultos, dentro desse contexto, torna-se mais que um
direito: é a chave para o século XXI; é tanto conseqüência do
exercício da cidadania como condição para uma plena participação na
sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento em favor do
desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da
igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e
científico, além de ser um requisito fundamental para a construção de
um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz
baseada na justiça. A educação de adultos pode modelar a identidade
do cidadão e dar um significado à sua vida. (Declaração de Hamburgo
sobre Educação de Adultos/V Conferência Internacional sobre
Educação de Jovens e Adultos (V CONFITEA)6

Passada a V CONFINTEA desencadearam-se, em nível de Brasil, encontros e fóruns
nacionais a respeito de EJA, nos quais foram discutidas as políticas públicas de educação e os
governos da escala federal, estadual e municipal foram pressionados no sentido de garantirem
a obrigatoriedade e gratuidade da educação de jovens e adultos pouco escolarizada, conforme
estabelecido no Art. 208, da Constituição Federal.
Considerando esse aspecto, o Conselho Nacional de Educação estabeleceu as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB
nº 1, de 05/07/2000): “[...] são, obrigatoriamente, observados na oferta e na estrutura dos
componentes curriculares de ensino fundamental e médio, os cursos formativos de EJA.”
Três anos depois, o MEC lançou o Programa BRASIL ALFABETIZADO7, e, no ano
de 2005, o governo Lula estabelece, no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica, o PROEJA.
Quanto à criação deste último, há dois entendimentos a serem considerados. O
primeiro é o de que existe um agravante no tocante a sociedade brasileira que não conseguiu
reduzir as desigualdades socioeconômicas e os trabalhadores, em sua maioria, é obrigada a
buscar no trabalho de suas crianças uma alternativa para a composição de renda mínima.
Desse modo, uma parcela dessas crianças não consegue conciliar emprego e estudo, vindo a
optar pela interrupção do ensino fundamental na faixa etária regular; outras, nem sequer se
V CONFINTEA – jul. 1997, p. 1. Disponível em:
http://www.cefetop.edu.br/codajoia/cursos/.../vconfintea.../file. Acesso em 20.03.10).
6

7

Informações a respeito desse programa no site www.mec.gov.br.
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dão ao prazer de entrarem em uma sala de aula. Resultado: na idade juvenil ou adulta,
sentindo a falta da escolaridade em suas vidas e acreditando que por intermédio de um
aprendizado escolar possa ser a chave para um emprego melhor, com muito esforço e
dificuldades começam a frequentar cursos de EJA.
Concluindo o curso, essa categoria de sujeitos continua com dificuldades de adquirir
um trabalho, já que o mercado de trabalho, em sua maioria, exige um conhecimento técnico
em alguma área, como a de informática, contabilidade, construção civil, mecânica, etc., e a
modalidade EJA não caracteriza uma profissão.
O governo federal, desse modo, em resposta a esse problema social, bem como a um
número muito pequeno de jovens de classes populares entre os acatados pela rede pública de
educação profissional, instituiu o PROEJA, modalidade de ensino que contempla o ensino
médio integrado a uma profissionalização, voltado exclusivamente para essa grande parte da
população desfavorecida econômica, social e culturalmente.
A iniciativa pode ser considerada válida, muito embora outrora outros governos
também promoveram políticas educacionais destinadas especificamente a essa população de
jovens e adultos, mas não conseguiram ser sólidas ao ponto de caminhar paralelamente às
constantes transformações que a sociedade nos impõe.
O outro entendimento diz respeito aos padrões de relações internacionais estabelecidos
pelo processo de globalização da economia, em que as políticas educacionais, principalmente
os investimentos, passaram a ser formulados pelas agências internacionais, gestoras do
capitalismo, como exemplo o Banco Mundial. A esse respeito Azevedo (2007, p.84) enfatiza:
[...] as políticas do Banco Mundial são denominadas “políticas sociais
focadas”, ou seja, as políticas compensatórias destinadas aos segmentos que
sobrevivem na fronteira marginal da economia de mercado. No caso da
educação para a América Latina, a recomendação ou a focalização é a
prioridade para o Ensino Primário, traduzido na idéia de satisfação das
necessidades básicas em educação para a maioria da população,
considerando aqueles segmentos que não estão aptos a comprar o serviço
educacional no mercado. Implantada como componente da política geral de
ajuste estrutural, tem como objetivo avaliar a pobreza, mas sem deixar de
minimizar os gastos públicos.

Percebe-se o foco central da política do Banco Mundial no ensino primário, como
forma de garantir a uma massa de trabalhadores uma formação mínima, insuficiente ao
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enfrentamento desse novo contexto de trabalho, que ainda de acordo com Azevedo (2007,
p.83):
[...] [rompe] a linearidade entre o aumento da produção e a expansão do
mercado de trabalho, introduzindo a flexibilização da contratação associada
ao trabalho temporário, ao subemprego, ao trabalho autônomo, precarizando
as relações de trabalho e, ao mesmo tempo, ampliando de forma crescente o
desemprego estrutural.

Só que a perspectiva do PROEJA como uma política de integração de educação
profissional técnica de nível médio e o ensino médio da modalidade EJA não se limita apenas
a tentativa de incluir o cidadão no mundo do trabalho, nas modernas tecnologias, mas
pressupõe assumir a formação do cidadão, como sentencia o documento a seguir:

[...] o que realmente se pretende é a formação humana, no seu sentido lato,
com acesso ao universo de saberes e conhecimentos científicos e
tecnológicos produzidos historicamente pela humanidade, integrada a uma
formação profissional que permita compreender o mundo, compreender-se
no mundo e nele atuar na busca de melhoria das próprias condições de vida e
da construção de uma sociedade socialmente justa. A perspectiva precisa ser,
portanto, de formação na vida e para a vida e não apenas de qualificação do
mercado ou para ele. (PROEJA – MEC - Documento Base, 2007, p. 13).

São ideias avançadas em se comparando com outras políticas governamentais como a
do ensino supletivo que beneficia àqueles que recorrem a ele para fins de conclusão do ensino
médio, mas não se traduz em uma profissão técnica de nível médio. O PROEJA enfatiza a
formação humana e contempla o aumento da escolaridade de jovens e adultos no sentido de
que eles sejam capazes de enfrentar os desafios da sociedade do conhecimento e do mundo
do trabalho, de desenvolver sua criatividade e seu pensamento autônomo e crítico, para que
eles possam “compreender-se no mundo e nele” participar ativamente na construção de um
mundo melhor.
Por esse pressuposto, a formação humana contribui, entre outros aspectos, para o
enriquecimento científico e tecnológico, assim como para as condições necessárias, visando o
efetivo exercício da cidadania.
Nessa mesma linha de raciocínio, Gonçalves declara:
A constatação que ganha cada vez mais evidência é a de que, em um mundo
marcado por avanços tecnológicos em constante reinvenção, por problemas e
desafios de alcance ampliado, por jogos de grandes interesses econômicos, é
preciso lutar por uma aglutinação de forças contra as formas de dominação
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social e contra interesses particulares. Sendo assim, as tarefas da educação
nessas novas fronteiras cobram uma compreensão aprofundada do
inacabamento humano social e ao mesmo tempo do fortalecimento de
espaços agregadores dos interesses públicos. (GONÇALVES, 2009, texto
não dado a público).

Para o autor, fica evidente a educação como um mecanismo vivo no despertar crítico
do cidadão, perante a realidade em que está inserido.
Um dado interessante a esclarecer é o de que os sujeitos alunos envolvidos nesse
processo, ou seja, os jovens e adultos, não terão garantia de emprego ou de melhoria material
de vida, como proclama a expectativa de muitos. Entretanto, o Programa, de acordo com o seu
embasamento teórico, pode abrir possibilidades para alcançar esses objetivos, além de
enriquecer os referenciais culturais, sociais, históricos, sem falar da ampliação da leitura de
mundo do discente, no sentido freireano (FREIRE, 1994, p. 11), em que é desenvolvida pela
convivência em sociedade, que favorece o pensar sobre ela e o desenvolvimento de uma
posição crítica e própria.
Aliás, ao longo da história educacional brasileira o cenário sempre foi de tentativas
teóricas no sentido de promover a melhoria da situação educacional do jovem e do adulto.
Uma das revelações foi o educador Paulo Freire. Historiando, um pouco, encontramos em
Moura (2004, p. 27), afirmando que o seu envolvimento, ainda tímido, praticamente surgiu
quando liderou um grupo de educadores pernambucanos na defesa de uma educação de
adultos que estimulasse à colaboração, a decisão, a participação e a responsabilidade social e
política.
Essas ideias estavam inseridas no relatório intitulado “A Educação de Adultos e as
Populações Marginais: o Problema dos Mocambos”. O documento foi apresentado no II
Congresso Nacional de Educação de Adultos, no ano de 1958.
As teses de Freire nortearam as discussões do Congresso. Polêmicas não faltaram. De
um lado, os congressistas que defendiam uma educação neutra, alienante e universalizante
para os adultos. Do outro, os que comungavam da proposta freireana, isto é, de uma
“educação essencialmente radicada no cotidiano político-existencial dos alfabetizandos e
alfabetizandas”. (MOURA, 2004, p. 28).
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A trajetória de Freire no campo da educação de adultos tem sua gênese assinalada nos
finais dos anos de 1950, prolongando-se até 1964, quando teve suas proposições e práticas
interrompidas, em nível de Brasil, em virtude do cenário da ditadura militar, que o exilou.
Nesse período, o país vivia uma verdadeira efervescência nesse campo bem como no da
alfabetização e Freire, em suas teses, explicitava o respeito ao conhecimento popular, ao
senso comum do trabalhador, aos problemas vivenciados pelo trabalhador e pela sua
comunidade, como pontos fundamentais para essa modalidade de ensino.
Nessa perspectiva Moura (2004, p.28) assinala:
Enquanto o país estava nas mãos de um governo populista, ele [Paulo
Freire] pôde disseminar suas idéias, inclusive pondo-as a partir do trabalho
desenvolvido pelo Plano Nacional de Alfabetização, do qual foi o
coordenador, bem como através das assessorias que prestava às experiências
de alfabetização de adultos desenvolvidas pelos movimentos populares.

Assim, Freire desenvolveu o método da alfabetização voltada para adultos tendo como
pontapé inicial a realidade dos sujeitos e como metodologia o diálogo com vistas a
conscientização da realidade desses sujeitos.

1.2.2 PROEJA: uma perspectiva de mais envolvimento social

É interessante ter uma noção dos sujeitos que estão na mira do Programa de Educação
de Jovens e Adultos, já que esse foi criado com a intenção de ofertar cursos de integração da
educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio na modalidade EJA, de forma
que o produto final seja uma formação essencialmente integral8.
Nesse aspecto, é fundamental recorrer aos números, indicadores que irão fortalecer o
sentido e a necessidade de se transformar em um programa perene, independente das
mudanças de governo, uma vez que por intermédio desses diagnósticos é permitido retratar a
realidade social de um país.

8

A formação integral proporciona a formação científica, humanística e tecnológica, possibilitando, ao educando,
os fundamentos efetivos para a sua participação política, social, cultural, econômica, mundo do trabalho e
continuidade de estudos.
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No Encontro Regional de Educação de Jovens e Adultos9, ocorrido no dia 23 de abril
de 2008, em Salvador – BA, foi apresentado, através de gráficos, o IDH – Índice de
Desenvolvimento Humano10, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, que considera a dimensão do desenvolvimento de uma localidade
o resultado da combinação de análises educacionais, renda e de longevidade da população.
O propósito básico do índice, que tem como bases a questão da saúde, conhecimento
e padrão de vida, foram detectados a partir de estudos realizados com a participação da
UNESCO e do Banco Mundial, que apresentam desvantagens quando partem para avaliar as
populações rural e indígena. O Brasil, por exemplo, mais precisamente o norte e o nordeste,
em matéria de desenvolvimento, são áreas extremamente precárias. Vejamos o gráfico a
seguir, em que mostra a região nordeste, em se comparando com as demais regiões
brasileiras, caracterizada como a que possui o IDH mais baixo, 0,68, bem abaixo até mesmo
do índice nacional que é 0,76, conforme apresentado no gráfico a seguir:

9

Esse Encontro teve o caráter preparatório para a VI CONFINTEA.

10

A referência do IDH para análise é a escala de zero a um. Nesse sentido, quanto mais um país se aproximar do
número um, melhor as suas condições de desenvolvimento humano.
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Percebe-se que depois do Nordeste, a outra região que se encontra com o IDH bastante
distante de se expressar em uma referência marcada pelo desenvolvimento humano e pelo
crescimento econômico, é a Norte. Considerando esse fato, cabe ao governo lançar um olhar
mais detido para a educação, sensibilizar-se de que é a educação “um dos fatores
fundamentais do crescimento econômico e do desenvolvimento social e essencial para
melhorar o bem-estar dos indivíduos”. (PALUDO, 2001, p. 159).
Nessa concepção, a taxa de analfabetismo da população brasileira, principalmente dos
15 anos ou mais, de acordo com o gráfico abaixo, clama por admissão de políticas públicas
que permitam a inclusão social desses jovens e adultos que não tiveram acesso à escola na
faixa etária denominada regular. São segmentos da sociedade que se encontram impedidos de
participar da vida democrática e do mercado de trabalho, com dignidade, do país, como se
apresenta no gráfico seguinte:

Os números acima evidenciam um desafio colocado à população brasileira: a busca de
novas políticas de inclusão social direcionadas para jovens e adultos que venham suprir as
suas necessidades no mundo do trabalho e nas relações humanas, já que neste contexto da
sociedade do conhecimento, os requisitos educacionais do emprego ampliaram-se.
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O governo, por uma decisão política, desenvolveu ações educativas em diferentes
frentes, com o intuito de contemplar às classes menos favorecidas o direito de possuir o
ensino médio integrado a uma profissão e a oportunidade de continuação nos estudos. É nessa
perspectiva que surge o PROEJA, que se estabelece, entre outras diretrizes: I – formação
inicial e continuada de trabalhadores; II – educação técnica de nível médio. (BRASIL, 2006).
Este programa, então, pretende atender a demanda de jovens e adultos trabalhadores
brasileiros com 18 anos e mais, que concluíram apenas o ensino fundamental na modalidade
EJA ou em forma de suplência, e que diante das condições históricas do atual processo de
globalização econômica, esses segmentos sociais, participando do PROEJA, possam adquirir
reais oportunidades educativas, de modo que possam alcançar um emprego melhor e uma vida
mais digna, contribuindo, favoravelmente, para um Brasil menos desigual.
Certo é que a política de integração da educação profissional com a educação de
jovens e adultos, traduzida pelo PROEJA, ainda tem muitos desafios a superar. Uma das suas
perspectivas que é o de propor a integração da educação de jovens e adultos para o mundo do
trabalho, assim como de assegurar que esses alunos sujeitos sejam capazes de conectar as
dimensões dos saberes aprendidos às condições necessárias ao efetivo exercício da cidadania,
depende de compromissos fortes de profissionais envolvidos no processo e de políticas
orçamentárias para garantir a perenidade do programa.
Trata-se de uma política em que vem favorecer uma clientela pouco escolarizada e, ao
adentrar no cenário da rede federal de educação profissional e tecnológica, em tese ela é vista
de forma diferente. Pelo menos, em matéria de IFPB / Campus Cajazeiras, o compromisso
inicial seria de promover um tratamento de valorização aos saberes prévios e à imaginação da
nova clientela; entretanto, com o passar dos dias, os docentes continuaram utilizando as
técnicas já conhecidas do ensino regular: provas, exigência no saber, na frequência, na
participação e o acúmulo de conteúdos como se fossem turmas de “cursinho”. Tal
compromisso também era o assumido no Projeto Pedagógico da Escola Técnica de Saúde de
Cajazeiras, lócus da nossa pesquisa.
A ideia governamental de implantar o PROEJA no âmbito da rede federal de educação
profissional e tecnológica e em outras instituições educacionais, a exemplo da escola Técnica
de saúde de Cajazeiras e em outros estabelecimentos da rede estadual de ensino da Paraíba e
de outros estados, deve-se ao fato dessa rede, historicamente, atuar como referência na
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constituição da formação integral da sua clientela, preparando-a para a vida, além das amplas
condições de continuar os estudos na educação superior.
Só que o governo, ao estabelecer essa modalidade de ensino, esqueceu que o corpo de
professores da referida rede não tem formação para atuar no campo específico da EJA. Tratase de uma inovação educacional; nesse sentido, teria que ter acontecido cursos de capacitação
para os docentes que iriam trabalhar nesse nível de ensino.
Em termos de aplicação de capitais por parte do governo, há investimentos
significativos no sentido de consolidar a política do PROEJA. Segundo Silva, “Os números
estimados para o PROEJA preveem investimentos da ordem de R$ 558 milhões no período de
2007 a 2011”.
Uma parte desse dinheiro é destinada a capacitação de professores, gestores e
pedagogos; outra, a benefícios, nas instituições da Rede Federal, para os alunos dessa
modalidade de ensino. Esses benefícios aparecem em forma de bolsa, refeição antes do início
das aulas e atendimento médico-odontológico.
Entretanto, esses recursos revelados não são suficientes para identificar as reais
necessidades no tocante ao funcionamento dessa modalidade de ensino nas instituições
federais de educação profissional e tecnológica, pois são investimentos destinados com prazos
determinados e os governos mudam. A política desse Programa como uma política pública
educacional consistente e definitivamente perene, firma-se, também, pelo entendimento de
que a educação é um direito de todos. Nesse sentido, o jovem e o adulto também têm direito à
educação. Ela pode ser o caminho capaz de contribuir para a inserção, desses sujeitos, no
mundo do trabalho, promovendo, desse modo, a sua melhoria de vida e a sua auto-estima pela
elevação da escolaridade.
Os atores envolvidos diretamente nesse processo: docentes, família, pedagogos, alunos
e gestores, devem ter um olhar comprometido na construção coletiva desse projeto social. É
essa, portanto, a tônica que impulsiona a presente investigação.
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1.3 O DESENHO DA DISSERTAÇÃO

Este trabalho dissertativo está organizado em cinco capítulos, que se relacionam e se
complementam.
A Introdução, aqui apresentada, é o primeiro e faz o detalhamento, em linhas gerais,
do PROEJA, que é a modalidade de ensino em que o nosso objeto de estudo está voltado.
O segundo capítulo discorre sobre o caminho metodológico adotado nesta dissertação,
sobre a caracterização da Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras - PB, cenário maior da
pesquisa, culminando com a descrição dos sujeitos que irão se envolver neste trabalho.
O capítulo terceiro é intitulado Marcas de Leitura na Educação de Jovens e
Adultos, em que é apresentado um referencial teórico fundamentado nas concepções de
leitura delineadas por Kleiman (1996), Silva (1995), Orlandi (1996), Soares (2001) e Freire
(1994), autores que oferecem suportes teóricos capazes de favorecer a compreensão dos
mecanismos pelos quais se processam as práticas de leitura.
O quarto capítulo é reservado para os depoimentos dos sujeitos da pesquisa, colhidos
por intermédio de entrevistas na modalidade semi-estruturada e para a análise de conteúdo
presente no discurso dos alunos entrevistados, de modo que sejam capazes de fornecer
indícios para as respostas do problema desta pesquisa.
Por fim, são apresentadas considerações sobre o estudo realizado e apresentadas
possibilidades que possam ser estimuladas práticas diversas de leitura junto ao aluno do
PROEJA, na ETSC, assim como podendo ser extensivo a outros contextos formadores dessa
modalidade de ensino, como instituições da esfera federal, estadual e municipal.
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2 SOBRE O PERCURSO METODOLÓGICO ADOTADO

Este capítulo apresenta a metodologia de pesquisa utilizada para a elaboração deste
estudo, assim como o contexto da pesquisa e os sujeitos colaboradores para a realização das
entrevistas. Em seguida, são apresentados os procedimentos usados para a coleta e análise de
dados.

2.1 A ESCOLHA DA METODOLOGIA

Esta pesquisa se encaminha na perspectiva da pesquisa qualitativa, por se tratar de um
tipo de abordagem que “envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do
pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa
em retratar a perspectiva dos participantes”. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p.13).
A análise do material coletado na pesquisa foi realizada com bases nos princípios da
Análise de Conteúdo, na perspectiva de Laurence Bardin que, de acordo com o seu
entendimento, é concebida como:
Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas matérias.
(BARDIN, 1979, p.42).

Seguindo as considerações de Bardin (1979, p. 89), a operacionalização do método foi
definida em três etapas:
1. Pré-análise – refere-se ao contato inicial, de maneira assistemática com o
material objeto de análise.
2. A exploração do material – nesta fase, o material objeto de análise será
explorado sistematicamente.
3. Tratamento dos resultados obtidos e interpretação – compõe-se de
interpretação, inferências e conclusões sobre o material analisado.
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A Análise de Conteúdo diz respeita a uma atividade essencialmente interpretativa. É
uma técnica de investigação e objetiva promover uma observação mais atenta dos significados
de um texto (escrito ou oral), vindo em seguida o procedimento das análises.
No entendimento de Chizzotti (2001, p.98):

Análise de conteúdo é um método de tratamento e análise de informações,
colhidas por meio de técnicas de coleta de dados, consubstanciadas em um
documento. A técnica se aplica à análise de textos escritos ou de qualquer
comunicação (oral, visual, gestual) reduzida a um texto ou documento.

Trata-se, portanto, de uma análise em que se busca compreender, de maneira crítica, o
significado profundo de um texto escrito ou de uma comunicação e essas significações podem
estar explícitas ou implícitas.
Buscamos desenvolver a pesquisa voltada para a leitura no contexto escolar de EJA,
particularmente a turma do PROEJA da ETSC, tendo em vista que se trata de uma
modalidade de ensino cuja formação do leitor ainda ocorre de maneira deficitária, e em alguns
casos não ultrapassa o velho conceito de alfabetização, privilegiando apenas o aprendizado de
letras e sílabas.
Alguns caminhos metodológicos foram fundamentais nesse nosso processo de busca.
Entre eles, o levantamento bibliográfico que serviu de suporte às reflexões sobre leitura e
PROEJA – eixos centrais do nosso estudo. Essa fase foi contínua e representou um momento
de muita importância para abalizar as apreensões sobre práticas de leitura e EJA. Também
encontramos essa temática em referências interessantes que consultamos por intermédio da
Internet e de teses e dissertações do próprio PPGE, da UFPB.
Utilizamos uma postura exploratória para conhecer melhor a ETSC, explicitando o
motivo de nossas idas sistemáticas à escola, bem como o objetivo de nosso estudo. Com o
interesse de agilizar o nosso trabalho, logo nas primeiras visitas conseguimos, por intermédio
da Secretaria, o documento que foi aprovado pelo Conselho Técnico Administrativo da
escola, para fins de funcionar a turma do PROEJA.
Quanto às entrevistas, o instrumento utilizado foi o gravador, sendo comunicado
antecipadamente aos entrevistados, sem nenhuma restrição de uso. A escolha ocorreu da
seguinte forma: oito alunos da única turma do PROEJA, selecionados de forma voluntária.
Ficou a critério de cada um se dispor às indagações. A faixa de idade oscilou entre 19 e 35
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anos. Coincidentemente todos nasceram em Cajazeiras. Sete residem em bairros periféricos
da cidade e apenas um no centro. Sete trabalham durante o dia e um está desempregado. Por
uma questão de privacidade no que tange aos dados, foram usados nomes fictícios,
obedecendo a sequência das entrevistas. Nesse sentido, temos Bruna, como primeira
entrevistada; Bianca, a segunda; Mirtor, a terceira; o quarto entrevistado denominei-o de
Marcelo; o quinto, Geraldo; Fatinha foi a sexta interrogada; Marta e Mirtes, sétima e oitava,
respectivamente.
As entrevistas11 foram divididas em duas etapas: a primeira em dezembro de 2009,
com dois discentes, Bruna e Bianca. Essa entrevista foi realizada em caráter de pré-teste, para
fins de sentirmos a clareza e a pertinência das questões e das modificações a serem
introduzidas. A segunda aconteceu no mês de março de 2010, com os outros seis alunos.
O pré-teste foi bastante importante, pois as respostas das duas primeiras entrevistadas
causaram surpresa nas colocações firmes a respeito dos seus pontos de vista sobre leitura,
assim como com relação ao prazer que o ato de ler lhes proporcionava. Nesse sentido, senti
necessidade no sentido de promover ajustes para as entrevistas vindouras.
Nesta pesquisa, então, cujo objetivo geral é analisar as práticas de leitura vivenciadas
pelos alunos do PROEJA, na ETSC e sua contribuição para a formação do sujeito-leitor, o
principal propósito é, enquanto pesquisador, questionar os alunos entrevistados12 a respeito do
que é leitura para eles e do sentido que esta representa em suas vidas.
Por ser uma questão norteadora da pesquisa a análise das práticas de leitura
vivenciadas pelos alunos que serão entrevistados, pode contribuir para entender como se dá a
formação de sujeito-leitor, além de me orientar pelo objetivo geral da dissertação que é o de
analisar as práticas de leitura vivenciadas pelos alunos do PROEJA, na ETSC e sua
contribuição para a formação de sujeito-leitor, procurei trilhar pelos seguintes objetivos
específicos:

11

O apêndice 2 consta o modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

12

O roteiro da entrevista encontra-se no apêndice 1.
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·

Compreender aspectos das concepções e práticas de leitura que norteiam o
processo ensino e aprendizagem em uma sala de aula do Ensino Médio, na
modalidade EJA;

·

Investigar que concepções e modos de leituras dão suporte à prática
pedagógica na formação do leitor e os fatores que influenciam os
encaminhamentos didáticos adotados;

·

Conhecer os aspectos determinantes das práticas de leituras de diferentes
gêneros textuais que circulam no processo de ensino aprendizagem na
formação do leitor, estabelecendo relação entre teoria e prática.

A partir desses objetivos, apontamos, a seguir, questões relevantes que nortearam a
pesquisa:
·

Que concepções e práticas pedagógicas sobre leitura estão presentes na sala de
aula?

·

Que gêneros textuais circulam na sala de aula?

·

O livro didático norteia o processo de desenvolvimento da leitura e do
letramento?

·

Qual o papel do professor para o desenvolvimento do letramento na EJA?

2.2 O CENÁRIO DA PESQUISA

Esta pesquisa foi realizada na Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras, localizada na
rua Sérgio Moreira de Figueiredo, s/n, zona norte de Cajazeiras, Paraíba, mais precisamente
no bairro “Casas Populares”. A escola integra a Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica e é vinculada ao Centro de Formação de Professores – CFP, da Universidade
Federal de Campina Grande – UFCG. Tem como instituições parceiras o Hospital Regional
de Cajazeiras e a Prefeitura Municipal de Cajazeiras, por intermédio das Unidades Básicas de
Saúde e o Hospital Infantil, além do Abrigo Luca Zom.
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Foto da ETSC – Acervo particular

Os alunos que frequentam a Escola são provenientes de Cajazeiras e de cidades
circunvizinhas, como São José de Piranhas, São João do Rio do Peixe, Cachoeira dos Índios,
Bom Jesus, Sousa, Marizópolis, Santa Helena, Triunfo, assim como de cidades pertencentes a
outros estados como Icó, Lavras da Mangabeira e Ipaumirim, no Ceará, e Luiz Gomes e
Paraná, municípios do estado do Rio Grande do Norte.
A ETSC tem sua origem assinalada no Curso Técnico de Enfermagem autorizado pelo
Conselho Estadual de Educação da Paraíba, em janeiro de 1975, passando a funcionar, a
princípio, no Colégio Diocesano Padre Rolim, de Cajazeiras. No ano de 1980, o Curso
Técnico de Enfermagem foi incorporado à Universidade Federal da Paraíba com
funcionamento nas dependências do Centro de Formação de Professores. Em 1996 foi criada
a Escola Técnica de Enfermagem “Maria Letícia Botelho”, com aprovação pelo Conselho
Universitário da Universidade Federal da Paraíba. Em agosto de 2004, ocorreu a aprovação de
sua atual terminologia: Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras.
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A ETSC é uma Instituição autônoma didático-administrativa e financeiramente e o seu
Projeto Pedagógico, elaborado no ano de 2000, obedece às Diretrizes Curriculares Nacionais.
De acordo com o “Projeto: Profissionalização da Educação de Jovens e Adultos –
PROEJA – Curso de Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico de Enfermagem (Nov.
2007)”:
o objetivo geral da Escola é promover a construção de conhecimentos
científicos e tecnológicos, de forma a desenvolver competências e
habilidades específicas necessárias à formação do Técnico e sua inserção no
mercado de trabalho, bem como o desenvolvimento da Educação Básica,
segundo os valores e as competências básicas, conteúdos e formas de
tratamento, previstos em conformidade com os Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Médio.

Além das finalidades acima, a Escola possui os seguintes objetivos específicos:
a) promover o processo ensino-aprendizagem, na busca de formar um
profissional capaz de identificar situações novas, de auto-organizar-se, de
tomar decisões, de interferir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe
multiprofissional, sem desconsiderar as questões éticas; [b) proporcionar ao
aluno a apropriação das bases científicas e tecnológicas, indispensáveis à
aquisição de competências e habilidades dentro de um modelo novo de
atenção voltado para a qualidade de vida, atualizado e sintonizado com as
novas tecnologias; c) estabelecer parceria com outros setores da economia e
da sociedade que têm relevância no estado de saúde da população,
favorecendo, assim, aprimoramento de técnicas de trabalho requeridas no
processo de produção;
d) proporcionar uma educação para a cidadania
permeada em uma nova visão de mundo que possa contribuir para sua
sistematização, abrangendo a solidariedade humana, a
participação
responsável e solidária; e) promover a compreensão das ciências como
construções humanas, entendendo como elas se desenvolvem por
acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o
desenvolvimento científico com a transformação da sociedade.

Sua estrutura administrativa compõe-se de Direção, Coordenação Pedagógica do
Curso Técnico de Enfermagem, Coordenação Pedagógica do Ensino Médio, Coordenação do
Estágio, Coordenação de Bolsas, Coordenação de Pesquisa e Extensão, Laboratório de
Informática, Laboratório de Enfermagem, Sala de Leitura e Posto de Assistência Primária à
Saúde que presta um serviço de qualidade à comunidade adjacente, com sala de vacina dentro
dos padrões exigidos, gabinete dentário devidamente equipado, atendimento médico das
segundas-feiras às sextas-feiras e proporciona campo de estágio para os alunos do Curso
Técnico em Enfermagem da Escola.
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2.2.1 A implantação do PROEJA na ETSC

O PROEJA foi implantado na ETSC de acordo com os Decretos 5.154 de 23/07/2004,
5.478 de 24/06/2005 e 5.840 de 13/07/2006, com vistas a promover a ampliação do grau de
escolarização de uma boa parcela de jovens e adultos de Cajazeiras e cidades circunvizinhas
que não possuem o Ensino Médio, assegurando, para essa população pouco escolarizada, a
sua inclusão educacional e profissional do cidadão, além de oportunizar a aquisição de
emprego no âmbito da saúde, uma vez que o PROEJA implantado na ETSC oferece o ensino
médio, paralelo a formação técnico profissional na área de saúde.
O município de Cajazeiras, em matéria de educação, possui uma estrutura educacional
considerada regular. De acordo com o Censo Demográfico 2000 do IBGE, a população
municipal é composta de 54.715 habitantes, sendo que 77% dos habitantes residem na área
urbana e apenas 23% na zona rural. Desse total de habitantes, 74,96% representam a
população alfabetizada do município. O Sistema Municipal de Ensino é composto de 35
(trinta e cinco) instituições escolares, sendo dezesseis urbanas e dezenove rurais, oferecendo
educação infantil, ensino fundamental de 1º e 2º segmentos e a Educação de Jovens e Adultos.
A taxa de analfabetismo infantil no município de Cajazeiras é de 11,4%. Já com
relação a população com 15 anos de idade ou mais, a zona rural tem uma taxa de 40%.
Somando esses indivíduos com os da zona urbana, o número de analfabetismo atinge as
marcas dos 27%. Sobre o nível de escolaridade, as pessoas chegam em média a completar a 4ª
série do Ensino Fundamental. (IEST, 2002, p. 10. apud CEFET – PB / UNED – Cajazeiras,
out. 2006).
Ainda com relação à referência acima, a EJA, nos últimos anos em Cajazeiras,
também tem apresentado uma expansão em virtude de programas de alfabetização de jovens e
adultos como o BB Educar, Brasil Alfabetizado, Educação Solidária e Fazendo Escola.
O setor de estatística da Secretaria de Educação do Município em questão forneceu, no
ano de 2006, os seguintes dados: foram matriculados na EJA 1.425 (Mil quatrocentos e vinte
e cinco) alunos, incluindo a zona urbana e a rural. Desse total, 794 (setecentos e noventa e
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quatro) no primeiro segmento (1ª a 4ª séries) e 631 (seiscentos e trinta e um) estudantes no
segundo segmento (5ª a 8ª séries). (CEFET – PB / UNED – Cajazeiras, out. 2006).
No tocante aos dados de matrícula do ensino médio - modalidade PROEJA, o
IFPB/Campus Cajazeiras matriculou 73 (setenta e três) alunos em 200913 e a ETSC registrou
um total de 43 (quarenta e três) matrículas no ano de 200814. De acordo com a Secretaria da
Coordenação Administrativa da ETSC, não foram oferecidas turmas de PROEJA em 2009
devido não existir professores suficientes para atender a uma nova turma da referida
modalidade.

O município de Cajazeiras conta com quatro colégios da rede privada e vinte e

quatro escolas públicas estaduais que atendem até o ensino médio. Possui três faculdades,
onde são ofertados os Cursos de Pedagogia, Direito, Filosofia, Enfermagem, Fisioterapia e
Serviço Social. Desfruta, também, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia,
em que oferece o Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, Técnico Subsequente, PROEJA
e o Tecnológico, além do Centro de Formação de Professores, onde funcionam os Cursos
Superiores voltados para a formação docente, o de Medicina, Enfermagem de nível superior e
o de Enfermagem, de nível técnico.
Considerando que o município de Cajazeiras, nos últimos anos, recebeu influências de
crescimento não só nos setores comercial, industrial e de serviço, mas também na área da
educação e saúde com a implantação dos cursos de medicina, enfermagem e de fisioterapia, a
ETSC, tendo em vista a sua temática central que é a formação técnica em enfermagem
integrada ao ensino médio, resolveu inovar, em termos pedagógicos, a sua concepção de
ensino médio e técnico, passando a oferecer, em consonância com o Decreto nº 5.840, de 13
de julho de 2006, o PROEJA, com vistas a uma formação integrada da educação profissional
ao ensino médio, oferecendo novas oportunidades educativas para jovens e adultos que não
tiveram continuidade de estudos na idade regular, bem como oferecendo ocasiões favoráveis
de um emprego melhor.

13

Fonte: Coordenação de Controle Acadêmico do IFPB/Campus Cajazeiras.

14

Fonte: Secretaria da Coordenação Administrativa da ETSC.
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2.2.1.1 Objetivos do Curso

Segundo o “Projeto: Profissionalização da Educação de Jovens e Adultos –PROEJA
– Curso de Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico de Enfermagem (Nov. 2007)” os
seguintes objetivos:
Em linhas gerais, propõe-se a oferecer aos jovens e adultos que não tiveram
oportunidade de acesso ou de continuidade de estudo no Ensino Médio, na idade regular,
possibilidades de realização e conclusão de um curso profissionalizante integrado.
De modo específico, o PROEJA da ETSC objetiva:
·

Proporcionar aos jovens e adultos excluídos do processo educacional regular a
oportunidade de concluírem o Curso de Ensino Médio integrado ao Curso
Técnico em Enfermagem.

·

Preparar esses cidadãos para inclusão no mercado de trabalho, melhorando a
qualidade de vida dos mesmos.

·

Promover o desenvolvimento regional nas áreas de educação e saúde.

·

Melhorar a assistência de saúde da população, a partir do perfil epidemiológico
regional.

2.2.1.2 Requisitos de acesso e de conclusão do Curso

O ingresso no PROEJA da ETSC ocorre mediante processo seletivo e classificatório
previsto em edital, previamente elaborado pela Coordenação do Curso e Direção da Escola. O
interessado deve apresentar certificado de conclusão do Ensino Fundamental e contar com a
idade mínima de 18 anos.
Um detalhe a esclarecer: esta escola não firmou nenhum convênio com a Prefeitura
Municipal de Cajazeiras ou outro órgão público. Isso se deu porque fica a critério de cada
instituição que lida com o PROEJA, selecionar vínculo ou não com outro órgão de natureza
pública.
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O Curso tem duração de três anos. Durante esse período, serão ofertadas, conforme o
Projeto do PROEJA, as competências e habilidades de formação geral, com destaque para a
cidadania, a formação ética, o pensamento crítico, como também a preparação básica para o
trabalho e uma qualificação profissional na área de saúde, de modo que o aluno, ao final, seja
capaz de adquirir o seu diploma de Técnico em Enfermagem.

2.2.1.3 A Organização Pedagógica

O documento “Projeto: Profissionalização da Educação de Jovens e Adultos –
PROEJA – Curso de Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico de Enfermagem (Nov.
2007)”, expressa, na íntegra, que a organização pedagógico-curricular da Educação de Jovens
e Adultos deve considerar os saberes adquiridos na informalidade das suas vivências e do
mundo do trabalho. Os conteúdos específicos de cada disciplina deverão estar articulados à
realidade, considerando sua dimensão sócio-histórica, vinculada ao mundo do trabalho, à
ciência, às novas tecnologias, dentre outros.
O currículo na Educação de Jovens e Adultos, no mencionado projeto, não deve ser
entendido, como na pedagogia tradicional que fragmenta o processo de conhecimento e
favorece a hierarquização nas matérias escolares, mas como uma forma de organização
abrangente, de modo que os conteúdos culturais relevantes sejam articulados à realidade, onde
o educando se encontra viabilizando um processo integrador dos diferentes saberes, a partir da
contribuição das diferentes áreas/disciplinas do conhecimento.
Nessa perspectiva, o currículo do PROEJA da ETSC inclui o desenvolvimento de
conteúdos e formas de tratamento metodológico que buscam chegar às finalidades da
educação de jovens e adultos, traduzindo a compreensão de que jovens e adultos não são
atrasados em seu processo de formação, mas são sujeitos sócio-histórico-culturais, como
conhecimentos e experiências acumuladas, com tempo próprio de formação e aprendizagem.
A proposta pedagógica aplicada no curso de Educação de Jovens e Adultos, de forma
integrada, seguirá a mesma linha metodológica da ETSC/UFCG.
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2.2.1.4 Procedimentos metodológicos e avaliativos das aulas

De acordo com o projeto, as aulas serão ministradas seguindo os princípios da
interdisciplinaridade e da metodologia problematizadora, resgatando os conhecimentos das
áreas propostas e focando temas da realidade vivenciada.
Já com relação a avaliação, o documento afirma que será dada de forma contínua,
considerando aspectos qualitativos e quantitativos da aprendizagem, e, ainda, considerando as
individualidades, habilidades e competências dos educandos.
A matriz curricular expressa a seguir ajuda-nos a melhor compreensão desses
aspectos:

2.2.1.5 Matriz Curricular do PROEJA15

EXATAS

ESPECIFICAÇÃO
Ciências da Natureza e suas
Tecnologias

HUMANAS

Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias

Ciências Humanas e suas
Tecnologias

ÁREAS DE
CONHECIMENTO
Matemática

I

II

II

IV

40

40

40

40

CARGA
HORÁRIA
160

Física
Química
Biologia

40
40
40

40
40
40

40
40
40

40
40
40

160
160
160

Língua Portuguesa

60

60

60

60

240

Língua Estrangeira

-

-

40

-

40

Artes

40

-

-

-

40

História
Geografia
Filosofia
Sociologia

40
-

40
40
-

40
-

40
40

80
80
40
40

CARGA HORÁRIA PARCIAL

15

300 300 300 300

1.200

Fonte: Projeto: Profissionalização da Educação de Jovens e Adultos – PROEJA – Curso de Ensino Médio
Integrado ao Curso Técnico de Enfermagem (Nov. 2007).
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Assistência à Saúde do Adulto, da Mulher, do
Idoso, da Criança e do Adolescente.
Bases do
Trabalho em
Enfermagem

Assistência
de
Enfermagem
ao Paciente
Grave

QUALIFICAÇÃO

Comum

ÁREAS

DISCIPLINAS
(Componentes Curriculares)
Saúde Coletiva
Anatomia e Fisiologia Humana
Psicologia Aplicada à Saúde
Noções de Primeiros Socorros
Noções de Microbiologia, Parasitologia e
Imunologia
Introdução à Informática
Português Instrumental
Inglês Instrumental
Segurança do Trabalho
SUBTOTAL
História da Enfermagem e Legislação
Fundamentos de Enfermagem
Enfermagem em Saúde Coletiva
Nutrição e Dietoterapia Aplicada à Enfermagem
Enfermagem em Intercorrências Clínicas
Enfermagem em Intercorrências Cirúrgicas
Enfermagem em Saúde Mental
Enfermagem em Saúde da Criança e do
Adolescente.
Enfermagem em Saúde da Mulher
Enfermagem em Saúde do Idoso
Gerontologia
Introdução à Farmacologia
Matemática Aplicada à Enfermagem
Pesquisa Aplicada à Enfermagem
SUBTOTAL
Enfermagem em Cardiologia

TP*

ES*

Total Parcial

45
75
30
30
30

-

-

45
75
30
30
30

30
30
30
15
315
45
45
45
30
45
60
45
45

15
15
60
15
15
45
15

100
60
60
60
45
60

30
30
30
30
330
45
205
120
30
120
165
90
120

45
30
30
30
30
30
555
30

15
15
180
-

60
45
490
30

120
75
30
30
45
30
1.225
60

Enfermagem em Emergência e UTI

45

30

60

135

Bioética Aplicada à Enfermagem

30

-

-

30

Noções de Administração em Unidade de
Enfermagem

30

-

20

135
1.005

30
225
3.030

110
600

SUBTOTAL
CARGA HORÁRIA PARCIAL
CARGA HORÁRIA TOTAL

T*

50

275
1.830

2.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA

O Curso de Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico de Enfermagem, na modalidade
EJA, tem o mesmo tratamento em relação ao Curso Regular ofertado na ETSC. O requisito de
acesso dos dois ocorre mediante processo seletivo e classificatório, sendo as vagas
preenchidas da maior para a menor média dos candidatos, dentro do limite oferecido.
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O PROEJA é composto de 20 horas semanais, sendo 12 horas destinadas à formação
geral e 08 à qualificação profissional. O turno de funcionamento das aulas é o noturno. Ele é
integrado em cinco semestres e, na conclusão, o aluno recebe o diploma de Curso Técnico em
Enfermagem.
O aluno tem direito a um estágio supervisionado que ocorre por intermédio de
parcerias com o Hospital Regional de Cajazeiras, Hospital Infantil de Cajazeiras, Policlínica,
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Programa Saúde da Família – PSFs, Programa de
Atenção Primária à Saúde – PAPS e Lar dos Idosos. São as mesmas parcerias direcionadas
para as turmas regulares.
A ETSC dispõe para o aluno de uma Sala de Leitura com um acervo de
aproximadamente 879 livros de diversos gêneros. O horário de funcionamento é de segunda a
sexta-feira, das 7h30min às 22h. Nessa sala, os alunos são capazes de ampliar o conhecimento
e o processo ensino aprendizagem por meio da pesquisa.

Foto 2 - Sala de leitura da ETSC (Acervo Particular)
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A escola dispõe, ainda, de um laboratório de informática, onde o aluno, além das
aulas práticas de informática, pode efetuar pesquisa (estando a sala desocupada), por
intermédio da internet.
Os sujeitos da pesquisa são alunos da turma única do PROEJA, da ETSC. Essa turma
iniciou o ano letivo em março de 2008, com um total de 43 matrículas. Atualmente esse
universo é composto de 20 estudantes. O restante dos alunos foi ficando reprovado nas
disciplinas; outros não se identificaram com o Curso e, nesse sentido, uns abandonaram sem
explicação e os demais solicitaram transferência para o Ensino Supletivo Monsenhor Vicente
Freitas, de Cajazeiras. Há, também, os que não conseguiram conciliar o horário das aulas com
o do trabalho, optando por este último.
Comparando o percentual que restaram de alunos do PROEJA, ou seja, 20 estudantes,
em relação aos discentes das turmas regulares que estão atualmente estudando na ETSC, que
é de 265, representa aproximadamente 7,6%.

Foto 3 - Sala de aula da turma do PROEJA da ETSC (Acervo Particular)
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2.4 PROCEDIMENTOS DE PRODUÇÃO DE DADOS

Para a coleta de dados, adotamos entrevistas na modalidade semi-estruturada, tendo
em vista a sua flexibilidade com relação ao surgimento de outras perguntas acerca dos temas
colocados pelos entrevistados. A elaboração das perguntas é feita “a partir de um esquema
básico, porém não aplicada rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias
adaptações”. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 34).

2.4.1 O Universo da Pesquisa

O corpus desta pesquisa foi constituído por alunos do PROEJA, da ETSC, composto
de 20 discentes, de um universo inicial de 43 matriculados. O processo de seleção de amostra
para ser analisado constitui-se de 08 (oito) alunos do PROEJA, da ETSC. Esses estudantes
fazem parte da turma única do PROEJA, que já se encontra na 3ª série.
Os dados coletados para esta proposta de trabalho foram as falas desses oito alunos do
PROEJA, da ETSC, registradas por intermédio de gravação. Adotamos o procedimento da
análise, apreensão e captação no tocante às evocações desses sujeitos quanto as dificuldades
concernente às práticas de leitura.
Dentro desse processo, optei em trabalhar com a expressão verbal (oral), com as
mensagens extraídas das falas dos alunos do PROEJA, na ETSC que expressam um
significado e um sentido. São manifestações vistas como temáticas indispensáveis para poder
se chegar a uma compreensão do problema ligado à pesquisa, ou seja, de possível falta de
intimidade dos referidos discentes no que tange à leitura
Nesse sentido, a abordagem metodológica feita por intermédio da análise dos
entrevistados é perfeitamente possível e viável. Sua análise extrapola as mensagens contidas
nas palavras desses interlocutores.
Essas análises tiveram sua organização a partir dos seguintes eixos temáticos:
curiosidade, perspectiva de futuro, o gosto e o prazer pela leitura e a importância da escrita.
A contribuição dos entrevistados no que diz respeito a expressar as suas vivências a
cerca de leitura foi, sem dúvida, muito pertinente. Por meio dessas falas, conseguimos ter
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acesso às dimensões mais subjetivas do que a leitura e a escrita representavam para eles,
assim como saber como estas se materializavam nas suas vidas.
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3 SOBRE OS PARADIGMAS E PRÁTICAS DA LEITURA NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Neste segmento do trabalho apresentamos um esboço do que pretendemos desenvolver
sobre os fundamentos teóricos da leitura na Educação de Jovens e Adultos, na perspectiva de
aprofundamento em etapa posterior à qualificação, principalmente ouvidas as sugestões dos
examinadores desta versão preliminar do trabalho em questão.
A prática da leitura contribui, decisivamente, para a ampliação de outras janelas para o
mundo, para o alcance de novos níveis de informação, para o exercício da fantasia e da
imaginação, para a compreensão da relação fala/escrita e para o desenvolvimento da
capacidade de aprender.
Segundo Goulart, “Aprender a ler e a escrever demanda conhecer, não só vários
assuntos, mas também saber registrá-los de forma socialmente legitimada e valorizada”.
(GOULART In: CARVALHO & MENDONÇA (Orgs.), 2006, p.73).
Nesse sentido, o aprender a ler e a escrever representa, para o cidadão, muito mais do

que mero conhecimento das “primeiras letras”, mas a sua integração cada vez mais no mundo
letrado.
De acordo com Foucambert (1989, p.5):
Ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que
certas respostas podem ser encontradas na escrita, significa poder ter acesso
a essa escrita, significa construir uma resposta que integra parte das novas
informações ao que já se é.

Assim sendo, neste segmento do trabalho será dada ênfase à leitura, considerando o
intuito desta pesquisa que é o de entender como são pensadas e experimentadas as práticas de
leitura junto ao discente do PROEJA, na ETSC, de modo que se possa contribuir para captar
por onde pode passar uma formação de sujeito leitor.
O capítulo é dividido em seis itens: O processo histórico da leitura; leitura: concepções
e objetivos; leitura: visão tradicional X visão interacionista; O processo de compreensão e
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interpretação da leitura; leitura e criticidade, e, encerrando, letramento e educação de jovens e
adultos.

3.1 O PROCESSO HISTÓRICO DA LEITURA

Pode-se conceber uma história da leitura da maneira mais simples, sem os processos
excludentes realizados na própria escola, como certas metodologias e atitudes que apenas
trabalham a decodificação dos sinais gráficos, a superficialidade da leitura, afastando o aluno
do ato de ler.
É preciso que o aluno tenha em mente que o aprender a ler influencia no seu
comportamento e na sua postura diante da vida.
Retornando à história da leitura de modo mais simples, essa acepção, ainda que
singela, impõe de imediato certas condições: a primeira é a de existir a escrita, reconhecida
pela sociedade enquanto um de seus possíveis meios de comunicação; outra é a de obras
produzidas terem se tornado públicas, vale dizer, socializadas. De sua parte, essa socialização
decorre de algumas providências, como a de possibilitar o acesso à escrita por parte dos
membros da sociedade, o que implica também o estabelecimento de uma instituição
encarregada de fazê-lo: a escola, que, de seu lado, carece de pessoal qualificado para
desempenhar a tarefa de decodificar letras e alfabetizar - o que corresponde à leitura.
Vê-se que a história da leitura ultrapassa a história da literatura, preocupada, pelo
menos até o momento, com a seqüência, no tempo, de obras de cunho artístico, divididas
conforme o gênero - a poesia foi privilegiada desde o início, mesmo antes de a história da
literatura se reconhecer como tal - e conforme a língua em que circularam pela primeira vez.
A história da leitura avança para além do texto escrito, como afirma Mangel (1997, p.
12), quando assinala esta inscrita em outros objetos e sob outras representações:
Uma instituição: a escola, onde atuam indivíduos habilitados a exercer
funções pedagógicas, pelas quais são remunerados; esse assalariado - o
professor - não precisa estar regularmente qualificado ou titulado, mas, por
força da necessidade, do talento ou do gosto, ele se prepara para o exercício
da profissão que o distingue. Uma técnica: a escrita enquanto código
reconhecido e aceito pela comunidade, que precisa dele para operar nas
relações familiares, sociais ou econômicas. As relações entre a expansão da
escrita e da sociedade capitalista são notáveis. Dinheiro e escrita podem não

48

ter nascido ao mesmo tempo, mas passaram a infância juntos, e sua expansão
tem ocorrido em sociedades avançadas do ponto de vista econômico. Uma
tecnologia: a fixação da escrita num meio físico permanente. Esse variou
com o tempo, tendo sido originalmente o barro, como ocorreu aos sumérios,
que guardaram suas anotações, para o que se valeram da escrita cuneiforme,
em tabuletas de argila; mas depois apareceram instrumentos mais práticos: o
papiro, um tanto frágil, o pergaminho, resistente e duradouro, o papel, de
baixo custo, embora perecível.

Essas alterações supuseram interferências de novas técnicas para exploração dos
recursos naturais, de que resultou a expansão dos meios para fixação da escrita, bem como o
barateamento da produção e as facilidades de circulação.
Logo, a história da leitura consiste na história das possibilidades de ler. A atividade da
escola, somada à difusão da escrita enquanto forma socialmente aceita de circulação de bens e
à expansão dos meios de impressão, faculta a existência de uma sociedade leitora. Partindo
disso Silva (1993, p. 46) argumenta:
A escola seja atuante, isto é, que se valorize a educação enquanto fator de
ingresso à sociedade e ascensão; que a escrita seja, ela mesma, considerada
um bem, propriedade que atesta a existência de outras propriedades. Que se
julgue a impressão de textos escritos um negócio lucrativo.

A leitura então se consolidou como prática, nas suas várias acepções. Produto da
escola e critério para ingresso e participação do indivíduo na sociedade, veio a ser valorizada
como ideia, por distinguir o homem alfabetizado e culto do analfabeto e ignorante. A leitura
passou a distinguir, mas afastou o homem comum da cultura oral. Nesse sentido, cooperou
para acentuar a clivagem social, sem, contudo, revelar a natureza de sua ação, pois colocava o
ato de ler como um ideal a perseguir.
A história da leitura no Brasil congrega o percurso das instituições encarregadas de
patrociná-la. A principal delas é a literatura, que tem seu lugar na história da leitura. Essa não
apenas supõe a existência das obras escritas, mas também de um conceito de literatura.
A história da literatura no Brasil corresponde ao processo dessa institucionalização,
difícil e penosa. O processo se particulariza, quando lembramos que pertence à história da
literatura brasileira a permanente busca de sua própria identidade.
Ao examinar a história da leitura Zilberman (1996, p. 25) ressalta:
A história da leitura cumpre seu papel, materializando o funcionamento do
aparelho cultural e dando visibilidades às suas entranhas, nem sempre
eticamente recomendáveis, se nos restringimos ao estrito código da criação
literária, o da Estética, porta-voz da beleza e da universalidade da arte.
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Desse modo, uma história da leitura e, portanto, seu braço direito, a história da
literatura, corresponde com a história da educação. Graças a essa associação, indica-se quão
próxima a literatura, abrindo mão da aura que a sociedade burguesa, via institucionalização,
lhe confere, está no ensino, na sala de aula e no professor.
Assim, Rangel (1990, p. 36) enfatiza:

A escola constitui o espaço por excelência de aprendizagem, valorização e
consolidação da leitura, cooperando com o processo de legitimação da
literatura e da escrita no mundo capitalista. Ela conta, por seu turno, com
uma história especial, de que fazem parte as diferentes filosofias
educacionais, as concepções relativas aos processos de ensino, o modo de
organização do aparelho pedagógico.

Relativamente à leitura, enquanto procedimento de decodificação de textos escritos
pressupõe-se tomadas de posição pelo menos sobre os seguintes tópicos como afirma Rangel
(1990 p. 38): “o método de alfabetização; o tipo de livro escolhido, se didático, paradidático
ou outro; a educação artística e o ensino da literatura”.
Essas discussões, que se acirraram nos últimos anos, acompanham a história da leitura
no Brasil. Desde que se tornou nação independente, o país se depara com a necessidade de
enfrentar e derrubar as altas taxas de analfabetismo da população.
Eis em que medida uma concepção histórica sobre a leitura é fator decisivo para se
compreender a materialidade do conceito de literatura, para além dos desafios da sociologia
literária. Para se compreender igualmente a sociedade onde opera a literatura e que se
expressa em leitura, ponto de apoio para a compreensão da sociedade brasileira
contemporânea, uma história da leitura é igualmente seu retrato em perspectiva, que queremos
conhecer em várias dimensões.

3.2 LEITURA: CONCEPÇÕES E OBJETIVOS

O ensino de língua materna carrega as marcas de uma tradição greco-latina que
construiu seus objetivos de ensino sob alicerces normativos, não descritivos16. É por isso que

16

A respeito de tipos de gramática, consultar TRAVAGLIA, Luiz Carlos, 1996.
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há uma constatação clara no sentido de que a escrita não foi estabelecida com um vínculo
afinado em relação à leitura. Esta não lhe foi atribuída a devida importância na inserção do
cidadão. Os analfabetos, até mesmo os funcionais, apesar de suas limitações com relação à
escrita, têm seus valores de leitura, pois são portadores da leitura de mundo, da leitura
perceptiva, da interação comunicativa.
Segundo Martins (1985, p.32):
A leitura vai além do texto (seja ele qual for) (...) O leitor assume um papel
atuante, deixa de ser mero decodificador ou receptor passivo. E o seu
contexto geral em que ele atua, as pessoas com quem convive passam a ter
influência apreciável em seu desempenho na leitura.

Desse modo, praticando leitura, o leitor melhora o seu conhecimento, desenvolve a sua
criatividade e a inventividade, amplia a consciência e o saber. É uma prática que viabiliza o
sujeito a se tornar mais atuante e participativo diante do seu convívio familiar e social.
Por essa linha de pensamento Costa Val (In: CARVALHO & MENDONÇA (Orgs.),
2006, p.21) elucida o seguinte conceito de leitura:
A leitura é uma atitude que se realiza individualmente, mas que se insere
num contexto social, envolvendo disposições atitudinais e capacidades que
vão desde a decodificação do sistema de escrita até a compreensão e a
produção de sentido para o texto lido.

Por esse entendimento da autora, leitura é um ato individual em que projeta o leitor no
seu seio histórico-social, com condições amplas de decodificar a fala, seja oral ou escrita e de
produzir sentidos.
Daí a importância do ensinar a ler e a escrever, independentemente do patamar em que
se encontre o aprendizado do aluno. São lugares não hierarquizados. O que conduz à
hierarquização do aluno é o ensino e não a aprendizagem. Desse modo, não importa o nível da
série em que o discente está frequentando, seja ele da faixa etária regular, ensino superior ou
da EJA. É um procedimento desafiador, pois requer não apenas ensinar o discente a organizar
suas ideias, mas a compreender as ideias dos outros.
Soares, ampliando a visão social de leitura, não considera a leitura como um ato
isolado;
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É a interação verbal entre indivíduos, e indivíduos socialmente
determinados: o leitor, seu universo, seu lugar na estrutura social, suas
relações com o mundo e com os outros; o autor, seu universo, seu lugar na
estrutura social, suas relações com o mundo e os outros; entre os dois:
enunciação; diálogo? (1988: p. 18. In: SILVA & ZILBERMAN).

Nesse aspecto, leitura não é um processo individual, mas social. É vinculada às
condições sociais que, por sua vez, vinculam-se às estruturas sociais.
Nos tempos atuais ainda presenciamos uma sociedade marcada por uma imensa
quantidade de sujeitos que não domina de forma proficiente o código escrito. O que se
percebe é que o conceito canônico de analfabeto não se adequa às práticas comunicacionais
do cotidiano, uma vez que o sujeito vive “bombardeado” pelo universo da escrita, o que lhe
dá algum conhecimento do código escrito, ainda que não tenha o adquirido através das
práticas escolares, inclusive os funcionais, ou seja, àqueles que conhecem o código, entretanto
não são capazes de utilizá-lo com proficiência.
Como ilustração pode-se tomar o Brasil, por exemplo, de acordo com Batista (apud
CARVALHO & MENDONÇA. Orgs., 2006, p.13), visto que quase um terço da população
possui baixos níveis de letramento. Entre os jovens e adultos com mais de 15 anos, cerca de
13% são analfabetos, ainda que um terço deles já tenha passado pelo ensino fundamental. No
tocante às crianças, mais da metade das que chegam a 4ª série não apresentam um rendimento
satisfatório em leitura. Quase 30% dessas crianças não sabem ler.
Diversos autores, baseados em suportes teóricos diferenciados, propuseram-se a
trabalhar concepções de leitura com vistas a proporcionar o desenvolvimento não somente
lingüístico, mas também o da capacidade de compreensão e de produção de textos. Dentre
eles, abordaremos Kleiman (1996), Silva (1995), Orlandi (1996), Soares (2001) e Freire
(1994).
Esses autores defendem suportes teóricos que favoreçam a compreensão dos
mecanismos pelos quais se processam as práticas de leitura. Paulo Freire (1994), por exemplo,
assume a perspectiva de que o ato de ler vai além da decodificação da palavra escrita. O leitor
busca alcançar o seu entendimento por intermédio do contexto em que está inserido, pois: “A
leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa
prescindir da continuidade da leitura daquele”. (FREIRE, 1994, p. 11). Isso significa que
começamos em criança a aprender a ler a realidade ao nosso redor. Essa leitura é
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desenvolvida pela convivência em sociedade, que favorece o pensar sobre ela, os sentidos que
damos ao que e a quem nos cerca. É desenvolvida quando a leitura provoca transformações
em nossas vidas.
Nessa mesma perspectiva, Silva (1995) assinala que o processo de leitura, nos moldes
críticos, deve ser tomado como instrumento de combate à ignorância e à alienação, impostos
pelos dominantes. Esse modelo de leitura contribui para a formação de leitores conscientes da
sua realidade.
Kleiman (1996), por seu turno, lança um olhar sobre a leitura numa perspectiva
interacionista. A leitura, nessa perspectiva é um processo interativo, ou seja, é necessário que
o leitor faça uso de diversos conhecimentos, entre eles, o de mundo, para atingir a
compreensão do texto durante o ato da leitura.
Segundo Kleiman (1996, p. 65), a leitura deve ser entendida como uma interação à
distância entre o leitor e autor via texto. Isto porque ambos têm responsabilidades mútuas
diante do texto. O autor, no sentido de fornecer um texto compreensível para o leitor. Este,
acreditando que o que está escrito naquele conjunto de palavras será relevante para o seu
conhecimento.
Na perspectiva do letramento, Soares (2001), concebe o ato de ler como um conjunto
de habilidades tanto lingüísticas como psicológicas. Para esta autora, as duas são
complementares, visto que a leitura é um processo de relacionar símbolos escritos a unidade
de som, assim como de compreender textos escritos.
Numa outra acepção, Orlandi (1996, p.193), sob a visão da Análise do Discurso, vê a
leitura como “o momento crítico da constituição do texto, pois é o momento privilegiado do
processo de interação verbal: aquele em que os interlocutores, ao se identificarem como
interlocutores, estes desencadeiam o processo de significação”.
Nessa perspectiva, o texto só produz sentidos quando se efetiva o processo da leitura.
Isto porque os sentidos estão inscritos nos sujeitos. Sem eles, os textos não possuem sentido
por si só. O leitor está inserido em um determinado contexto histórico-social, sendo portador
de uma certa concepção de mundo. Isso é o que faz constituir sentidos para a leitura.
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Entende-se, assim, que a leitura é produzida historicamente. Isto porque “toda leitura
tem sua história”. (ORLANDI, 1996, p. 213). Um texto, portanto, sempre é marcado por
possíveis novas leituras, que conduzem a novas condições de significação. O texto pode
apresentar um sentido em determinadas épocas que não foram possíveis em outras. Por outro
lado, o leitor possui a sua história de leitura que pode, em parte, facilitar ou estreitar o
entendimento do texto. É por isso que o texto só existe mediante uma leitura, um leitor. O
leitor é também um autor na medida em que busca múltiplos sentidos ao texto. Nessa aventura
que é a leitura, o leitor é cúmplice, companheiro, podendo até ser inimigo do texto, sujeito a
acertos e desacertos.
A concepção de leitura, de acordo com o documento destinado à Proposta Curricular
de Língua Portuguesa na Educação de Jovens e Adultos é assim adotada:

Ler, lego em latim, significa colher tudo quanto vem escrito. Interpretar é
eleger (ex-legere), ou seja, é selecionar os elementos fundamentais para
realizar o sentido do texto. O leitor que interpreta deve saber cumprir sua
tarefa decifrar, compreender, escolher, traduzindo fielmente o mesmo,
servindo-se dialeticamente do outro. Quando o leitor compreende e
interpreta a expressão escrita, torna-se um mediador que decifra uma
mensagem, um mediador que faz uma co-enunciação resultante da
possibilidade simbólica do evento do texto. (BRASIL, 2000, p. 04)
[...] A dialética do texto realiza-se quando o leitor desempenha bem seu
papel, que é tão fundamental quanto o papel que desempenha o escritor.
Compreender e interpretar é actualizar (tornar ato) as possibilidades que o
texto deixa em aberto. Por isso, no trabalho com jovens e adultos, a leitura
deve ser prioridade. Ela fornece matéria-prima para a elaboração de textos,
contribui para a constituição de modelos e coloca o leitor em contato com as
formas de organização interna própria aos gêneros. (BRASIL, 2000, p. 05).

Tais conceitos sugerem que a linguagem seja entendida como elemento essencial para
o exercício da aprendizagem humana, bem como da cidadania, ocupando um lugar de
destaque no processo pedagógico.
Na escola, o aluno deve conseguir passar do controle da aprendizagem feita pelo
professor para o autocontrole do processo, enfim tornar-se independente, responsável pela
própria aprendizagem, deve ter autonomia intelectual. Significa, então, dizer que a habilidade
de refletir sobre seus próprios processos cognitivos é o primeiro degrau para que o aluno se
torne um aprendiz estratégico, um autodidata. Para isso ele precisa aprender a pensar e a
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resolver problemas. Cabe, assim, aos professores providenciar atividades para regular o
processo de acordo com o grau de dificuldades, extensão dos textos, montante de memória
exigida na tarefa e várias outras oportunidades para maximizar a compreensão.
É importante que o professor antecipe as dificuldades que estão presentes na
compreensão/produção de um determinado texto, isto iria subsidiá-lo no plano de aula e
determinaria as estratégias que elegeria para ensinar aos alunos a analisar/produzir o texto em
função dos objetivos didáticos propostos e as demandas do próprio texto.
É nessa perspectiva que se insere a intenção desta pesquisa: refletir sobre as práticas
de leitura vivenciadas por alunos do PROEJA, a fim de que sejam (re) pensadas
possibilidades de incremento da mediação da leitura para a EJA na Escola Técnica de Saúde
de Cajazeiras. Veiculam, também, nesta parte do trabalho, a partir dos fundamentos teóricos
adotados, os objetivos desta pesquisa, sendo o geral o de analisar as práticas de leitura
vivenciadas pelos alunos do PROEJA, na ETSC e sua contribuição para a formação do
sujeito-leitor e os específicos estabelecidos por identificar nas falas dos alunos do PROEJA
elementos que evidenciem as suas práticas de leitura vivenciadas em sala de aula, assim como
identificar os gêneros textuais adotados para as aulas de leitura no PROEJA e analisar as
práticas de mediação da leitura desenvolvidas pelos alunos.

3.3 LEITURA: VISÃO TRADICIONAL X VISÃO INTERACIONISTA

A língua materna tem a leitura como um dos seus objetivos de ensino. Esse ensino
pode ser sintetizado em duas visões: a visão tradicional e a visão interacionista.
A primeira concebe a leitura somente do ponto de vista da decodificação, como uma
reprodução daquilo que o autor afirma. É a leitura linear, a qual preconiza um único sentido e
vê o aluno (leitor) como um ser passivo, um receptáculo de informações. Trabalhar com essa
concepção de leitura contribui para a formação de falsos leitores, sem perspectivas críticas do
que lê.
Segundo Kleiman (1995, p. 20) “Essa concepção dá lugar a leituras dispensáveis, uma
vez que em nada modificam a visão de mundo do aluno.” É aquela leitura em que o leitor, ao
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responder a uma pergunta sobre alguma informação contida no texto, apenas passa o olho
pelo texto à procura da resposta e, assim, decodifica a pergunta, conforme o dito no texto.
A segunda visão é um processo de compreensão abrangente, dinâmico, tem uma
prática discursiva. É a leitura das entrelinhas, do implícito, da pluralidade de leituras em uma
só. Nesta visão, o ato de ler se refere tanto a algo escrito quanto a outros tipos de expressões
ou de intenções presentes no texto. Caracteriza-se como acontecimento histórico e estabelece
uma relação igualmente histórica entre o leitor e o que é lido.
Os alicerces dessa percepção de leitura podem ser encontrados nas concepções de
Foucambert (1989), Freire (1994), Kleiman (1989, 1995 e 1996), Orlandi (1996), Silva (1995)
entre outros autores mencionados nesta dissertação.
Ilustrando apenas dois dos autores acima, vamos encontrar em Kleiman (1996), já
visto anteriormente, o perfil teórico decisivo dessa questão da interação, indispensável para a
interpretação do texto. Segundo a autora (1995), a leitura é uma atividade de sentido entre
leitor e autor, por intermédio da interpretação e atribuição de valor intencional, a partir dos
vestígios tornados claros pelo autor no texto.
A leitura, por esse entendimento, é considerada uma atividade essencialmente
construtiva, pois há o inter-relacionamento, não hierárquico, de diversos níveis de
conhecimentos utilizados pelo leitor no ato da leitura, desde o conhecimento gráfico até o
conhecimento de mundo.
Freire (1994, p.11), por seu turno, concebe a leitura como algo além da leitura restrita
à palavra, isto é, “que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem
escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo”.
Compreende-se, então, essa inteligência como a capacidade de decifrar e interpretar os
sentidos das coisas que nos cercam; de compreender esses sentidos dentro de uma
determinada realidade, dando-lhe um sentido. Essa prática faz-se presente em nossas vidas
desde o momento em que começamos a compreender quando realizamos a leitura de mundo.
(FREIRE, 1994, p. 11). É a leitura em seu sentido mais amplo.
Freire ainda faz referência à leitura de mundo que precede à da palavra. Ele mostra
isso por intermédio de sua experiência, quando nos primeiros anos aprendeu a ler em sua
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própria casa. A leitura de mundo foi essencial para a sua compreensão e consciência crítica
nas práticas de leitura e escrita. Freire ainda mostra que nas situações de ensinoaprendizagem, ler e escrever são relações entre leitura de mundo e leitura da palavra.
Isso nos faz repensar nossa prática e nossa forma de trabalhar a leitura no contexto
escolar, assim como na vida. Nesse sentido, temos que estar sempre em busca de melhorar as
condições de ensino-aprendizagem dessa atividade, para ajudar o nosso aluno a melhorar sua
condição de leitor de textos e do mundo que está inserido.
São concepções capazes de conceber, ao professor, apoio necessário para se planejar
outras maneiras de trabalhar a leitura em sala de aula.

3.3.1 Leitura: uma construção de sentidos

Construir uma interpretação para o texto, no ato da leitura, é construir sentidos,
significações. Isto porque, de acordo com Orlandi (1988, P. 58. Apud SILVA &
ZILBERMAN), “quem lê também produz sentidos”. Ou seja aciona conhecimentos prévios
adquiridos no contexto sócio-histórico em que está inserido, a fim de se posicionar
criticamente no momento de interlocução com o texto.
Ainda sobre essa questão, Orlandi vai mais além e acrescenta: “[...] quando estamos
lendo, estamos participando do processo (sócio-histórico) de produção dos sentidos e o
fazemos de um lugar e com uma determinação histórica determinada”.
Compreende-se, então, que os sentidos presentes numa leitura se realizam num
contexto, mas não se limitam a ele. Retornando à autora, “os sentidos têm historicidade, têm
um passado e se projeta num futuro”. (ORLANDI apud SILVA & ZILBERMAN1988, p. 60).
Para que essa materialização dos sentidos ocorra é fundamental a interação entre os
conhecimentos que o leitor possui e o dito no texto. Por meio desse entrosamento, pode
determinar a construção de uma interpretação para o texto. Entretanto, muitas vezes, por
diferentes questões, a exemplo do vocabulário restrito, o aluno não consegue avançar no
domínio da leitura]
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Um outro elemento que também deve ser considerado importante e que se constitui
como um fator decisivo na compreensão de um texto é a coerência. Segundo Koch (2005, p.
17):
Também a coerência deixa de ser vista como mera propriedade ou qualidade
do texto, passando a dizer respeito ao modo como os elementos presentes na
superfície textual, aliados a todos os elementos do contexto sociocognitivo,
mobilizados na interlocução, vêm a constituir, em virtude de uma construção
dos interlocutores, uma configuração veiculadora de sentidos.

Dessa forma, o procedimento de leitura e da busca de sua interpretação, requer do
leitor a ativação de componentes do conhecimento que tem ao seu alcance para poder atingir a
compreensão do texto. Esses componentes são os conhecimentos prévios e o produzir
sentidos no texto depende, essencialmente, de uma interação entre autor, texto e leitor. Ou
seja:

(...) ao ler, o leitor trabalha produzindo significações e é nesse trabalho que
ele se constrói leitor. Suas leituras prévias, sua história de leitor estão
presentes como condição de seu trabalho de leitura e esse trabalho o
constitui como leitor e assim sucessivamente. (GERALDI, In: ARENA et
al., p. 63).

Nesse sentido, o ato de ler traz à cena, portanto, os conhecimentos, as ideias, as
reflexões e as opiniões próprias adquiridas ao longo da história de vida de uma pessoa.
Quando são ativados, suas lembranças, automaticamente, entram em cena. Isto porque, no
tocante a leitura, sua compreensão não se pode ser concebida somente pelo processo de
decodificação. É preciso recorrer, também, aos conhecimentos prévios.
Assim o leitor não é mero decodificador de palavras porque busca a compreensão. É
cooperativo, porque constrói sentidos a partir de pistas sugeridas. É produtivo, porque em
diálogo com o autor trabalha o texto como co-enunciador. É sujeito do processo e não mero
receptor.
Nessa perspectiva Kleiman (1989, p. 27) destaca que:

(...) leitura implica atividade de procura pelo leitor, no seu passado de
lembranças e conhecimentos, daqueles que são relevantes à compreensão de
um texto, que fornecem pistas e sugere caminhos, mas que certamente não
explicita tudo o que seria possível explicitar.
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De acordo com a autora, a leitura é um processo interativo, uma vez que procede do
resultado de interação de diversos níveis de conhecimento: o linguístico, o textual e o de
mundo. Nesse sentido, para compreender um texto, o leitor utiliza os seus conhecimentos
prévios.
Os alunos da EJA, sujeitos da nossa pesquisa, podem ser exemplificados como pessoas
que, pelo seu contexto social, que é o de estarem inseridos, em sua maioria, no mercado de
trabalho e nas práticas sociais, devem ter os seus saberes respeitados e considerados. São
saberes da vida vivida, saberes amadurecidos, fruto da experiência, aprendidos e consolidados
fora da escola. É pouco valorizado no mundo letrado, às vezes até o próprio aluno não
prestigia.
Segundo Freire (1996, p. 47), “Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as
possibilidades para a sua produção ou a sua construção”.
Ensinar, nesta perspectiva envolve um entendimento de conhecimento como algo que
não está pronto e acabado, é um processo para toda a vida.
Retornando a Kleiman (1989, p. 27) um texto, ao ser lido, necessário se faz que o
leitor utilize o seu conhecimento prévio que é constituído por todo o conhecimento reunido ao
longo de sua vida, inclusive a ligação de uma leitura de um livro com outro lido
anteriormente. São procedimentos que possibilitam uma melhor compreensão e uma
participação mais crítica do leitor sobre o texto.

3.4 O PROCESSO DE COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DA LEITURA

Para os estruturalistas a compreensão da língua é a compreensão dos sistemas de
significantes e a decodificação sonora da palavra escrita. Assim a leitura surge da experiência
sensível com os sinais gráficos cujo significado seria extraído de acordo com a capacidade de
captar a estrutura significante. Kato (1998, p.6) acrescenta: veem a leitura como processo
instantâneo de decodificação de letras e sons, e a associação destes com o significado.
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Este modelo considera que durante o ato de ler o cérebro humano percorreria etapas
semelhantes às empreendidas por um computador ao decodificar dados: primeiro a
transformação do estímulo em imagens visuais, seguida pela identificação de letra por letra e
colocação dos tipos dentro de um "registro de caracteres"; a interpretação de letras e fonemas
(nível abstrato); o depósito dos itens lexicais na memória, onde se daria a compreensão em
nível de sentença através de uma operação sintática.
Esse padrão configura-se na opinião de Kato (1998, p. 63) como: "linear e indutivo, e
não faz referências ao uso de estruturas superdotadas maiores que caracteriza a leitura
proficiente". Sua intenção é aplicar à leitura um modelo semelhante ao das ciências exatas, em
que os fatos são quantificáveis e analisáveis objetivamente.
O método da análise pela síntese, cujo foco avaliativo está centrado sobre o
compreender o processo de leitura e que tem como teórico principal Kenneth Goodman, que
sugere a aproximação da lingüística com a psicologia, na medida em que se preocupa em
descrever minuciosamente a leitura como processo mental, define a leitura como um jogo
psicolingüístico de adivinhação, que Kato (1998, p. 64), adverte "ter-se cautela visto que um
mau leitor pode ser caracterizado tanto pelo uso excessivo de estratégias sintáticas, como pelo
abuso de adivinhações não-autorizadas pelo texto”.
A partir do levantamento de novas hipóteses, sucessivamente testadas, dá-se a leitura,
que acontece em nível sintático. Nela o leitor aprende estratégias que podem ser monitoradas
por sua própria consciência e também pela escola. Nas atividades instrucionais de leitura,
quando se pode dar atenção ao conhecimento do leitor, a seus recursos cognitivos, planejando,
testando a eficácia e avaliando resultados do processo.
São essas estratégias conscientes (cognitivas) ou inconscientes (metacognitivas) que
levam o leitor a segmentar correta e automaticamente a coerências lexicais do texto ao mesmo
tempo em que vai dando sentido às sentenças e em nível semântico, quando, devido à
configuração gramatical avaliada no nível anterior, poderá compreender aquilo que suas
predições não se mostraram suficientes para proporcionar significado.
O modelo construtivista defendido por Smith e Spiro (2000), enfatiza a importância da
estrutura dos significantes no processo da leitura, mas sugere que o significado do que se lê
não está nas palavras, sentenças, ou mesmo no texto, o qual só terá significado quando

60

enriquecido pela experiência do leitor. Desta forma, o mesmo texto admite leituras diferentes,
pois cada leitor tem seu próprio esquema cognitivo.
Para Smith, citado por Kato (1998, p.69): “O significado que extraímos do texto vem
de informações não – visuais. Do mesmo modo que temos uma teoria lingüística que nos
permite interpretar a forma lingüística, temos também uma teoria do mundo que nos faz
imprimir sentido ao texto”.
O significado não reside, portanto, em palavras, sentenças, parágrafos ou mesmo
textos; o que a língua prevê é um "esqueleto", uma base para a criação do sentido. Esse
esqueleto deve ser preenchido, enriquecido e embelezado, de forma que o resultado se
conforme com a visão de mundo a experiência do leitor.
Os construtivistas reconhecem o valor do conhecimento de mundo e da consciência –
leitora, apresentando o ato de ler como conjunto de estruturas textuais e estruturas cognitivas,
ou seja, todo o processo de leitura seria acompanhado de julgamento sobre a gramaticalidade
do texto (ele tem sentido?) e sobre sua cognitividade (ele faz sentido?). Ao se fazer a junção
de elementos estruturalistas com processos do método da análise pela síntese, abre um espaço
para a leitura transformadora.
O modelo reconstrutor tem Levy como seu principal teórico, o qual defende que em
um texto escrito estão cristalizadas as ideias e intenções do autor, pois um texto não é só
forma ou estrutura, é também um conteúdo que não pode ser ignorado quando se trata de
leitura. Além disso, como se trata de uma atividade humana, é também agir com
intencionalidade, visto que ela é um aspecto intrínseco ao comportamento do ser humano.
Ao analisar os modelos acima, pode-se dizer que cada um deles simula um tipo
particular de leitura e que o leitor maduro vai adquirindo cumulativamente os processos e, de
acordo com a complexidade do texto e seu gênero, faz uso de cada um deles.
A concepção de leitura crítica, da qual se aproxima a visão freiriana, não descarta as
concepções das teorias anteriores; ao contrário, aproveita muito de seus aspectos. Procura,
pois, compor uma visão superior do processo de leitura na medida em que o considero não só
um meio de interação leitor-texto, ou leitor – autor via texto, mas principalmente um processo
de interação do homem com a realidade em que está inserido.
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A leitura seria então, um processo próximo ao do conhecimento cientifico visto que
envolve a busca permanente de um significado que se vai apresentando lingüística e
cognitivamente numa totalidade tecida através dos mecanismos de coesão e coerência. Se o
ato de ler implica em buscar constantemente o mundo, o real, a totalidade, é por isso
incompatível com fragmentação e isolamento do contexto social.
Desvendar os caminhos para o educando transitar em direção ao conhecimento
científico é, portanto, a grande questão, isso porque o que chamamos de saberes prévios dos
educandos dos meios populares não são coisas, nem meramente resultados de algo, mas
decorrentes de estratégias de produção de significado, que precisam ser consideradas como
parte importante da inteligência que produz ou não acesso aos domínios do conhecimento
rigoroso.
Também a leitura não pode ser considerada simplesmente como processamento de
dados, compreensão ou descoberta das intenções do autor, mas deve traduzir-se num processo
produtivo em que, após estudar as unidades menores de um texto, o leitor vai aumentando seu
foco até chegar ao contexto que o produziu, tornando-se capaz de julgar se o que está lendo
comunica ou não, corresponde ou não a realidade.
A formação do leitor crítico não implica em desprezar as estratégias propostas nas
demais teorias sobre leitura. Podem-se aproveitar aqueles aspectos que contribuem para uma
maior integração do leitor com o texto e o seu autor. É preciso avançar, é preciso ler o
contexto e interagir com ele, é imprescindível uma reflexão sobre o ato de ler e compreender,
sem a qual as práticas pedagógicas se resumem em proporcionar uma leitura puramente
quantitativista.

3.4.1 As estratégias de compreensão da leitura

O ato de ler desenvolve uma série de ações na mente do leitor, tais como o pensar, o
refletir, o questionar, o sonhar, o emocionar e o estímulo à criatividade. Para que haja
compreensão do que estamos lendo, utilizamos, como já foi dito vários tipos de
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conhecimento: do mundo, da língua, do assunto, entre outros. As ações a que nos referimos
são as estratégias que sempre elaboramos no momento da leitura.
Para Kleiman (1996, p.49):
Quando falamos de estratégias de leitura, estamos falando de operações
regulares para abordar o texto. Essas estratégias podem ser inferidas a partir
da compreensão do texto, que por sua vez é inferida a partir do
comportamento verbal e não verbal do leitor, isto é, do tipo de respostas que
ele dá as perguntas sobre o texto, dos resumos que ele faz, de suas
paráfrases, como também da maneira com que manipula o objeto: sublinhase, se apenas folheia sem se deter em parte alguma, se passa os olhos
rapidamente e espera a próxima atividade começar, se relê.

Deste modo, as estratégias de leitura precisam ser ensinadas para que o leitor-aprendiz
se torne um leitor autônomo e competente. No entanto, acredita-se que este ensino precisa
acontecer em situações contextualizadas e significativas, de modo que o aluno-leitor possa
reconhecer a leitura como uma atividade social que permite a sua atuação no cotidiano e sua
inserção no mundo letrado. Ao ler determinado texto a mente seleciona aquilo que é mais
importante para compreendê-lo. Essa estratégia permite ao leitor atingir o seu objetivo sem
precisar ler todo o conteúdo. Sabemos que tudo o que há dentro de um texto tem uma função,
mas nem tudo é importante para chegarmos ao seu significado.
No entanto, as crianças devem receber desde as primeiras séries orientações para que
as mesmas possam saber identificar as partes fundamentais as quais nos ajudam a elaborar de
forma significativa a nossa compreensão.
Segundo Smith (2000, p.88):
A leitura fornece seu próprio retorno, com a finalidade de aprender, fazemos
previsões sobre o que vamos ler adiante, a fim de compreender e
construirmos hipóteses sobre o que uma palavra especifica ou um trecho do
texto tem probabilidade de significar.

Assim, por ser a leitura uma atividade pela qual o aluno adquire novos conhecimentos,
aprende a comunicar-se de forma clara e precisa e a usar corretamente a forma ortográfica das
palavras, que deveria ser mais trabalhada pelos professores, mas sabemos que muitos não
estão preocupados com isso, sua preocupação está voltada exclusivamente para o programa e
o método que devem cumprir durante todo o ano.

63

Porém, Kleiman (2000, p.50) classifica as estratégias do leitor em estratégias
“cognitivas e metacognitivas”. As estratégias metacognitivas seriam as ações realizadas pelo
leitor com algum objetivo em mente, tendo ele o controle consciente da sua leitura. É o
estabelecer objetivos na leitura. As estratégias cognitivas da leitura estão relacionadas com as
operações inconscientes do leitor. Elas regem os comportamentos automáticos do leitor e o
seu conjunto serve essencialmente para construir a coerência do texto e as relações coesivas
que dão sentido as sequências no texto.
Ainda para Kleiman (2000, p.51):
As estratégias cognitivas munem o leitor de procedimentos altamente
eficazes e econômicos, responsáveis pelo procedimento automático e
inconsciente, enquanto as metacognitivas orientam o uso dessas estratégias
para desautomatizá-las em situação de problema.

Tentando obter uma compreensão mais rápida, o leitor elabora várias hipóteses através
das quais tenta confirmá-las ou rejeita-las. Quando ocorre a confirmação continua a leitura,
mas quando as rejeita, pode regredir, pensar, continuar lendo para descobrir novas pistas ou
ainda pode desistir quando percebe que o material é muito complexo.
Isso ocorre com frequência na Educação de Jovens e Adultos, por isso o professor
deve selecionar o material de acordo com a faixa etária e interesses dos alunos. Porém, que
saiba dialogar, com o aluno, sobre essa seleção. Quando o assunto é conhecido por eles, a
leitura torna-se muito mais produtiva porque poderão atribuir complementos ao texto, a partir
de seu conhecimento prévio.
Esse tipo de estratégia de leitura denomina-se inferência e por seu uso ser tão
freqüente é comum o leitor não se lembrar se um determinado aspecto que estava implícito no
texto. As estratégias são fundamentais no ato da leitura, através delas formamos expectativas
sobre o que vamos ler, buscamos respostas do texto e selecionamos aquilo que nos parece
relevante.
As estratégias de leitura devem ser trabalhadas desde as primeiras séries do ensino
fundamental. O professor deverá fazer com que haja reflexão e participação do aluno a cada
atividade realizada em sala de aula. Agindo dessa forma certamente formará leitores
proficientes capazes de utilizar todo tipo de procedimento para chegar à compreensão daquilo
que foi lido.
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Nessa perspectiva, de acordo com Rosa (2001, p.51):
O leitor experiente tem duas características básicas que tornam a sua leitura
uma atividade consciente, reflexiva e intencional: primeiro, ele lê porque
tem algum objetivo em mente, isto é, sua leitura é realizada sabendo para
que está lendo, e segundo, ele compreende o que lê, o que seus olhos
percebem seletivamente é interpretado, recorrendo a diversos procedimentos
para tornar o texto inteligível quando não consegue compreender.

A escola deve oferecer situações, concepções de ensino para o aluno descobrir a
importância de ler com um objetivo definido. Como a leitura é uma atividade individual, cada
leitor tem a sua escolha pessoal, dessa forma os programas de leitura devem dar liberdade ao
aluno para ler o que quiser sem nenhuma cobrança por parte do professor.
Diante desse cenário, a escola deve deixar evidente, para o aluno, o gosto e o prazer
pela leitura e que esse prazer pode nascer por intermédio de um incentivo ou já ser uma
tendência de desenvolver essa capacidade, tendo em vista que, segundo Zilberman (In Série
Ideias, nº 05, 1988, In: ZILBERMAN, p. 13), o ato de “ler não é inato ao ser humano”. A autora

elenca três fatores de funcionamento e integração no exercício da leitura:
Um sistema – o da escrita;
Um processo – o de alfabetização;
Um conjunto de valores – o que postula a importância de a pessoa
dominar o código escrito, distinguindo as que o fazem das que ainda
não foram capacitadas a tanto. (op. cit., p. 13)

Esse incentivo à leitura não pode ser limitado apenas à sala de aula. O entendimento é
que possa conduzir o leitor a vários caminhos, entre eles, os relacionados ao conhecimento, a
uma melhor comunicação e a uma facilidade no momento do escrever.
Magnani (ibidem, p.13) destaca:
A formação do gosto não se baseia em exercícios escolares de interpretação.
Diz respeito à vida, à formação de uma visão de mundo. Não basta falar
sobre pluralidade de significações e possibilidades de interpretação. É
preciso fazer da contradição e, da busca de sua superação, uma
prática/vivência cotidiana de sala de aula e de vida. E a construção de uma
história coletiva que conta no jogo das interpretações. É um conhecer para
gostar. É um conhecer para agir.

Nessa perspectiva, não existem fórmulas ou receitas do “como fazer” para se
ensinar/aprender a gostar de ler. A formação do sujeito-leitor é vista sob a ótica do próprio
leitor, de sua realidade, de sua relação com o mundo. Há níveis de leituras com vistas a
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encantos, a desencantos, a descobertas, a sonhar, assim como visando o conhecer para atingir
o agir de forma consciente e envolvente na transformação de sua realidade. O importante é
que o ato de ler dê prazer.
Essa evidência da leitura prazer pode perfeitamente despertar a escola, de um modo
geral, a situações didáticas, propostas com regularidade, em que os alunos venham escolher o
que desejam ler; podem iniciar a leitura em local de livre escolha, inclusive na sala de aula.
Depois, o professor, em dia combinado, reúne a turma para discorrer sobre suas leituras:
relatar suas impressões, comentar do que gostaram e do que não gostaram.
Essa prática de socialização pode despertar o interesse de alguns colegas para a leitura
de obras relatadas. Esse momento, Geraldi (2001, p. 87) denomina o de Circuito do livro.
Assim ele se expressa:
(...) lemos os livros de que tivemos notícias, dependendo de que foi nosso
informante. Parece-me que os livros fazem, fora da escola, um circuito que
passa por relações de vários tipos que mantemos com diferentes pessoas.
Nenhum não-profissional da linguagem lê um romance, por exemplo, por
obrigação. Creio que a saída prática do professor de língua portuguesa é criar
este mesmo circuito entre seus alunos, deixando–os ler livremente, por
indicação de colegas, pela curiosidade, pela capa, pelo título, etc.

A proposta do Geraldi implica em criar algumas condições favoráveis em sala de aula
como a oportunidade que terá o aluno de liberdade de escolha, sem interferências, de acordo
com preferências e/ou indicação de parentes e amigos, assim como permite que o aluno siga
seu próprio ritmo e que sua ligação com o texto ocorra de forma pessoal, podendo, inclusive,
abandonar a leitura, ao perceber que a obra escolhida não lhe agrada.
Nesse contexto, o professor não pode ficar apático ou alheio às leituras, mas participar
da leitura das obras disponíveis, nem que seja de forma resumida, pois se é desejo do docente
que os seus alunos sejam leitores praticantes, é importante que se apresente, também, como
leitor.
Digo isto porque a maioria dos professores associa as suas práticas de leitura, na sala
de aula, as apostilas relacionadas apenas aos conteúdos. São os chamados conteudistas.
Certamente são salas de aula que restringem o ato de ensinar apenas aos chamados
“conteudismos”. Eles esquecem que ela (a sala de aula) é também um ambiente de discussão,
de construção e mudanças de significados e de atribuição de sentidos. Isso é válido, também
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para as turmas do PROEJA que tem suas leituras prévias, tem sua história de leitor por
intermédio da sua experiência de vida. É a leitura vista em seu sentido amplo.
Há outra situação didática de leitura que pode perfeitamente ser colocada em prática.
Trata-se da leitura colaborativa. Esse tipo de atividade é destacado nos PCNs (BRASIL, 1998,
p. 72) como “uma atividade em que o professor lê um texto com a classe e durante a leitura,
questiona os alunos sobre as pistas lingüísticas que dão sustentação aos sentidos atribuídos.”
Para esse tipo de trabalho, sugere-se que o professor faça a leitura de forma pausada
com questionamentos e intervenções constantes, de maneira que leve o aluno a elaborar
hipóteses (antecipação); confirmá-las ou refutá-las (checagem) à medida que se avança na
leitura. Nesse avançar, o aluno pode ser capaz de identificar novas hipóteses e justificá-las
com base no sentido já atribuído e em pistas lingüísticas. Pode até estabelecer uma discussão
entre o conteúdo do texto e outros já trabalhados (intertextualidade).
Em síntese, a leitura colaborativa é essencial na compreensão do texto.
A curiosidade é outro caminho capaz de fazer o aluno sentir interesse pela leitura. A
esse respeito, Paulo Freire considera como uma necessidade fundamental do ser humano. Para
ele, é uma busca constante de saberes que possibilitam ao homem a criação e recriação de sua
realidade. (apud ASSMANN, 2004, p. 194).
Já o francês Michel Foucault (apud ASSMANN, 2004, p. 185), na tentativa de afastar
uma geração vazia de futuro, foi portador de um sonho que ele designou como “uma nova era
da curiosidade”. Ou seja, ele acreditava no surgimento de “novas técnicas na direção da
transformação, do aguçamento dos sentidos, do conhecimento”... (CAIAFA, apud
ASSMANN,, 2004, p. 188).
Sobre essa questão da curiosidade, não existem receitas perfeitas para o seu
desabrochar em sala de aula. É preciso apenas que o docente reflita sobre alguns aspectos
didáticos que possam dinamizar a sua aula e, nesse sentido, fazer com que o aluno capte que o
assunto que está sendo tratado é interessante e que possa brotar a sua curiosidade.
É importante ressaltarmos que o texto restringe de alguma forma os nossos possíveis
objetivos, pois cada um traz um tipo de mensagem diferente como: textos publicitários,
científicos, históricos, etc. Quando os professores de outras disciplinas se envolvem com o
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ensino da leitura, a diversidade de objetivos se concretiza, fazendo com que o aluno observe
essa diferença. Entretanto, falta à maioria dos professores a consciência de que a leitura e
estudo do texto não deve se restringir, exclusivamente, às aulas de Língua Portuguesa.
Os romances, jornais e as revistas de história em quadrinho apresentam mensagens
bastante aceitas pelos estudantes. Este último, por ter tido suas raízes no popular, geralmente
apresenta um conteúdo voltado para temas que despertam o pensar e o agir sobre a realidade
do leitor.
Prova disso é que essas revistas foram proibidas durante a Segunda Guerra Mundial, e
os países do antigo bloco comunista interditavam os quadrinhos do ocidente. Em nível de
Brasil, o marco atormentador desse meio de comunicação aconteceu no período da ditadura
militar, entre os anos de 1964 a 1979.
A atividade de leitura precisa deixar de ser uma atividade meramente escolar, para que
o universo textual do aluno seja diversificado e ampliado de forma real e satisfatória. Ao
trabalhar qualquer tipo de texto o professor deve agir como orientador facilitando a
elaboração das estratégias fundamentais no ato da leitura, principalmente a formulação de
hipóteses, a qual chamamos de predição. Tendo conhecimento do assunto, ele pode fornecer
ao aluno aquelas pistas necessárias para o que vai acontecer.
No caso desta investigação importa considerar que num curso técnico como o de
enfermagem, grande parte dos textos aponta para uma predição bastante palpável, que está
relacionada às minúcias dos procedimentos para atender ao paciente, para evitar a
contaminação dos medicamentos, para a relação com os colegas da equipe, superiores, etc.
Um curso técnico, ao nosso ver, oferece dicas preciosas para aproximar o leitor de um texto
que o devolve para uma ação mais qualificada e observável concretamente pela comunidade
envolvida no processo.

3.4.2 Gêneros do Discurso: a matéria-prima da leitura e produção textual

Há muito se fala em leitura e produção de textos nas nossas salas de aula. Entretanto,
uns professores pedem para os alunos escrever uma redação, outros pedem uma pequena
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narrativa, outros um pequeno texto, outros uma composição, outros pedem para que os alunos
escrevam cartas, bilhetes, anúncios, contos, etc.
Na verdade, o que se quer destacar pelas práticas de leitura e produção textual na
escola é “a idéia de apropriação por parte dos alunos, através da escrita, dos conhecimentos
acumulados ao longo da história”. Em síntese, é o lugar que as práticas de letramento
ocupam nos contextos escolares. (DIONÍSIO, 2002, p.39).
Assim, cumpre-nos retomar que o conceito de letramento diz respeito às inúmeras
práticas sociais que integram direta ou indiretamente a produção e/ou leitura de materiais
escritos. (SIGNORINI apud DIONÍSIO, 2002, 39).
Os estudos sobre letramento dão conta de entender as investigações das práticas
sociais que envolvem a escrita, seus usos e efeitos sobre os indivíduos e a sociedade como um
todo. Desse modo, os usos lingüísticos requeridos pela leitura e escrita, enquanto
desdobramentos das práticas sociais, são situados no tempo e espaço e se sedimentam na
condição de estruturas chamadas gêneros.
Nessa perspectiva, não se pode falar de sujeitos iletrados, visto que em algum desses
ambientes ele terá mais ou menos experiências de linguagem, práticas de letramento. Estando,
pois, inscritos nas práticas sociais de linguagem, os usos dão luz aos eventos de letramento,
ou seja, as ações produzidas em qualquer contexto social ou cultural que envolva a leitura
e/ou a escrita.
É como se os diferentes contextos, nos quais estamos inseridos, ao longo da vida,
formassem molduras, que de alguma forma direcionam a produção de significados possíveis,
construídas com a nossa participação concreta nos contextos comunicativos, que nos colocam,
permanentemente, em contato com formas diversas de organização do nosso pensar e fazer e
que são expressas através dos textos que lemos/produzimos, que se convertem nos discursos
materializados sob a forma de gêneros diversos.
Essas práticas sociais envolvem diferentes gêneros (primários, secundários) do
discurso e diferentes capacidades de leitura e escrita. Mas, o que são gêneros?
Segundo Bakhtin (1997), os gêneros do discurso são tipos relativamente estáveis de
enunciados organizados por cada esfera de uso da língua. Todo enunciado traz em sua
constituição três elementos que lhes são indissolúveis: o conteúdo temático, o estilo e a
construção composicional, estando todos eles marcados por traços específicos de uma
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categoria da comunicação. Estes elementos serão responsáveis pela classificação dos
enunciados em determinado gênero do discurso.
Diante dessa perspectiva, muitos professores encontram-se despreparados para essas
novas exigências nos contextos das linguagens, códigos e suas tecnologias, pois grande parte
da metodologia adotada nas escolas não consegue motivar o aluno para o aprendizado, porque
está centrada em instrução, com exercícios repetitivos e cansativos.
Um método de ensino que não leva o outro a refletir, não permite que ele exista e que
construa a sua história. Só se pode ensinar quando se inclui o outro no processo de ensinoaprendizagem, permitindo que ele pense por si próprio.
Pensar sobre a mediação da leitura, principalmente em contextos de Educação de
Jovens e Adultos, requer uma articulação dos aspectos envolvidos nesse processo,
considerando as práticas sociais da linguagem em situações metodológicas, que possam
contribuir para a formação do sujeito.
A mediação do professor no trabalho com a leitura e produção textual deve cumprir o
papel fundamental de organizar ações que possibilitem aos alunos o contato crítico e reflexivo
com as práticas de linguagem, inclusive despertando-os sobre aspectos implícitos, intenções,
valores e preconceitos do enunciador, tornando-os capazes de recusar ou aderir às posições
ideológicas de determinados discursos, visto que, pela linguagem se expressam idéias e
pensamentos, e se influencia o outro alterando suas representações da realidade.
Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva: dizer alguma
coisa a alguém, de uma determinada forma, num determinado contexto histórico e em
determinadas circunstâncias de interlocução.
Quando um sujeito interage com outro, o discurso se organiza a partir das finalidades
e intenções do locutor, ainda que sejam inconscientes.
Por isso, o trabalho com a leitura deve ser uma prática constante. Se, por um lado,
almeja-se o objetivo de formar leitores competentes, por outro, deve auxiliar a produção de
textos, ou seja:

Formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda o que
lê; que possa aprender a ler também o que não está escrito, identificando
elementos implícitos; que estabeleça relações entre o texto que lê e outros
textos já lidos; que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um
texto; que consiga justificar e validar a sua leitura a partir da localização de
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elementos discursivos que permitam fazê-lo. (Parâmetros Curriculares
Nacionais – Língua Portuguesa, 1997, p.36).

Nessa perspectiva, um leitor competente é aquele que, por iniciativa própria,
seleciona, de acordo com suas necessidades e interesses, o que ler entre os vários tipos de
textos que circulam socialmente.
Para que isso se efetive, a escola deve promover uma prática constante de leitura
organizada em torno de uma diversidade de textos e gêneros textuais, conforme sugerem os
Parâmetros Curriculares Nacionais.
O gênero textual deve ser visto como um instrumento que possibilite exercer uma
ação lingüística sobre a realidade, visto que, essas ações são sempre orientadas por um
conjunto de fatores que atuam no contexto situacional: quem produz o texto, qual é o
interlocutor, qual é a finalidade do texto e que gênero pode ser utilizado para que a
comunicação atinja plenamente seu objetivo.
Dessa forma, fazemos uso dos gêneros textuais que nos foram transmitidos sóciohistoricamente, o que não quer dizer que não seja possível transformar esses gêneros, ou criar
outros, de acordo com as novas necessidades de interação verbal que surgem.
No plano do ensino-aprendizagem de produção de texto, equivale a dizer que o
conhecimento e o domínio dos diferentes gêneros textuais, por parte do aluno, não apenas o
preparam para eventuais práticas lingüísticas, mas também ampliam sua compreensão da
realidade, apontando-lhe formas concretas de participação social como cidadão.
O ensino-aprendizagem da produção de textos sob a perspectiva dos gêneros leva à
redefinição do papel do professor de produção de textos, que, em vez de “professor de
redação”, profissional distante da realidade e da prática textual do aluno, passa à condição de
um especialista nas diferentes modalidades textuais, orais e escritas, de uso social.
Assim, deve ser dada voz ao aluno como participante do processo de construção do
conhecimento, que não é posse exclusiva do professor, nas aulas de língua portuguesa, isso se
traduz basicamente pela análise dos usos reais da língua, nas situações mais variadas de
comunicação.
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3.5 LEITURA E CRITICIDADE

A leitura sempre teve e tem um papel social de grande interferência na sociedade. Ela
é um precioso instrumento de reaproximação à vida, pelo qual o deslocamento de horizonte
provocado pelo texto, ressitua o leitor e faz com que ele possa atualizar o texto no ângulo da
sua historicidade, da sua experiência, dando-lhe também vida nova.
A importância social da leitura passa, portanto, pela construção do usuário dos
sistemas da informação, isto é, é a própria leitura que vai habilitar os indivíduos a se
reconhecerem, a se pensarem, a se historicizarem e a poderem decidir. É a leitura que
permanentemente pode dimensionar o lugar do ser humano na construção de uma sociedade
mais justa, equilibrada, que todos nós buscamos. A leitura permite o desenvolvimento do
pensamento crítico, a construção do próprio juízo e da própria opinião, o surgimento do
desejo através da movimentação das emoções e da sensibilização da inteligência.
Na leitura podemos encontrar o auxílio que buscamos para nossa própria qualificação.
Não só nas escolas, mas nas bibliotecas públicas, nos museus, nos centros de lazer, nos
hospitais, nas fábricas, nos sindicatos e em vários outros locais deve haver uma reflexão sobre
o papel extraordinário que as diversas práticas leitoras, como contar histórias, grupos de
leitura, diálogos, podem executar na produção de uma experiência imperativa entre textos,
documentos, linguagens e atividades da própria vida qualificada, devido ao domínio que o
homem passa a ter sobre suas decisões, atos e pensamentos.
A leitura é uma expansão do mundo do leitor. É através dela que buscamos um maior
conhecimento, que nos inserimos nas diversas culturas. Sendo assim, a leitura não deve ser
vista como um simples exercício, ou prática de idioma, pois é uma forma nova de enxergar a
vida e de ver com outros olhos o mundo.
Sobre o assunto, Abreu (2001, p. 47) argumenta:
A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de
construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que se sabe sobre a
língua: características do gênero, do portador, do sistema de escrita etc. Não
se trata simplesmente de extrair informação da escrita, (...). Trata-se de uma
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atividade que implica, necessariamente, compreensão na qual os sentidos
começam a ser constituídos antes da leitura propriamente dita.

Ler significa não só ver as letras do alfabeto e juntá-las em palavras, mas também
estudar a escrita, decifrar e interpretar o sentido, reconhecer e perceber. O ato de ler abre o
caminho da consciência, onde se cria instrumentos capazes de analisar com mais
profundidade o cotidiano, o mundo em que se habita. Isso evidencia que cada leitor é também
um co-autor. Ler é uma atividade de assimilação do conhecimento e isso é reservado a todo
cidadão e tem um papel importante na formação de sua personalidade. A leitura leva à
reflexão e esta a transformação, criando instrumento de luta contra a dominação.
Em qualquer nação, o sistema da cultura pode ser dividido em problemas “verticais” e
“horizontais”. Os verticais são as atividades específicas: o cinema, o teatro, as artes plásticas,
a música, os museus. Os horizontais são as atividades genéricas, como a leitura, a difusão da
cultura geral, a capacitação profissional.
Os problemas verticais afetam principalmente o próprio povo da cultura: artistas,
intelectuais, funcionários, empresários da cultura. Os problemas horizontais afetam a nação
como um todo.
Entre os problemas horizontais de nossa cultura, a leitura tem um papel essencial e
decisivo para o salto civilizatório que o Brasil vem realizando. É importante perceber que o
hábito de leitura de um povo não pode ser considerado igual à sua alfabetização.
Assim, Braga (2002, p. 25) afirma:
Saber ler não é suficiente para ter-se familiaridade ou convívio permanente
com a leitura. Todos os povos civilizados se caracterizam por possuírem
uma massa crítica de leitores ativos, isto é, gente que desde a infância
adquiriu o hábito de leitura e que todos os dias manipula com facilidade uma
grande quantidade de informação escrita.

E, por trás dessa diversidade dos tipos e meios de leituras, encontra-se sempre o
mesmo objeto, o mais poderoso instrumento do saber jamais inventado pelos homens: o livro.
É impossível, pelo menos até o momento, produzir jornais, computadores, tabelas, anúncios,
relatórios e tudo mais sem um longo treino anterior, que só pode ser obtido com os livros.
Não é, pois, exagero afirmar que o livro foi uma das maiores invenções da história e a
base de muitas outras conquistas da civilização. E não é exagero também afirmar que o livro,
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no Brasil, não vai nada bem, apesar de ter todas as possibilidades de superar esta deficiência
num curto prazo histórico. Quantos livros os brasileiros leem por ano? Os indicadores
indiretos são eloquentes. Mesmo considerando que boa parte da leitura do Brasil não é feita
em livros, mas em jornais e revistas, ainda assim lemos muito pouco, se comparados aos
países avançados, e muitíssimo menos do que seria necessário para o desenvolvimento do
país. O brasileiro informa-se essencialmente pela televisão e oralmente, o que traz poucas
vantagens e muitas desvantagens deste fato.
Esta situação é uma ameaça latente e permanente para o nosso desenvolvimento
social, econômico e político. É fundamental, para o futuro da democracia brasileira,
estabelecer condições para que, da multidão de jovens que habitam as periferias, possa
emergir uma massa significativa de pessoas educadas pela leitura que se integrem nas nossas
futuras elites. E para que isto se realize é essencial que esta massa de jovens tenha
familiaridade com a leitura. Sem esta familiaridade, sua ascensão social será frustrada, nossa
democracia continuará a perigo e nossa sociedade continuará pobre. Este é um fato muito
pouco discutido na mídia, mas é um problema que os políticos, jornalistas, cidadãos e
empresários conscientes devem colocar na pauta de nossas prioridades estratégicas. O Estado,
a sociedade e as empresas têm a obrigação de compreender o problema, dimensioná-lo,
identificar seus fatores críticos e estabelecer programas realistas para resolvê-lo.

3.5.1

A leitura como instrumento de formação da cidadania

O mundo globalizado, dominado pelo uso intensivo das novas tecnologias da
informação e da comunicação e pelas mudanças na economia, exige a atualização contínua na
busca de soluções locais para as necessidades da população. Neste tempo, espaço e cultura, as
pessoas precisam saber: onde localizar informações e principalmente como saber usar as
diversas fontes de informações.
Nesse sentido, a democratização do conhecimento é essencial para o desenvolvimento
educacional, econômico, político e social da nação; assim sendo, é fundamental promover a
integração do cidadão através de canais que facilitem sua participação e produção do
conhecimento.
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Dessa forma, percebe-se que quem lê amplia seus horizontes e consequentemente está
mais aberto para todas as artes e ciências, pode-se dizer que a pessoa é cidadã do mundo e
precisa capacitar-se para obter autonomia cultural e intelectual. E a leitura é uma janela no
tempo e no espaço, pois amplia horizontes e possibilita o fortalecimento de ideias e ações.
Por sua vez, Sole e Coll (2001, p. 21) expõem que:
Ler é ampliar horizontes, é abrir possibilidades... É interagir com o mundo
que nos rodeia: conhecer lugares, pessoas, culturas. É viajar, dar asas ao
imaginário, mergulhar no mundo interior, conectando-nos com nosso
potencial. Através da leitura você adquire conhecimentos e amplia seu jeito
de estar no mundo e nas relações.

Nesse sentido, a leitura é o maior conhecimento que o indivíduo pode adquirir na vida.
Através dela podemos compreender e transformar o meio em que vivemos. É um processo de
descoberta pela qual buscamos o saber profundo para a atividade de assimilação do
conhecimento, de interiorização e de reflexão.
Acredita-se também que a leitura é uma atividade capaz de mudar o indivíduo e suas
relações com o mundo, oferecendo a possibilidade de transformações coletivas. Contudo, para
que isto ocorra, faz-se necessário uma conscientização da sociedade em relação à importância
da linguagem escrita, a qual pode começar a partir de uma mudança no projeto político da
escola e na concretização de uma proposta social de leitura.
De acordo com Monteiro (2002, p. 34):
Considerando que qualquer linguagem sempre possui um referencial de
mundo/realidade, ser leitor é ser capaz de apreender os referenciais inscritos
em qualquer mensagem e também os existentes num texto, o que significa
compreender a dinâmica do real e compreender-se como um ser que
participa desta dinâmica.

Podemos dizer que a leitura é um processo pelo qual a aprendizagem acontece de
forma eficaz, sendo que, através dela, o indivíduo desenvolve seu pensamento, linguagem e
sua capacidade de refletir, criticar, transformando os conhecimentos adquiridos em
experiências para o seu dia-a-dia.
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A leitura pode ampliar a capacidade de percepção crítica, direciona ações, fortalece a
participação de todos para desenvolver a comunicação e o diálogo entre os participantes, de
acordo com as necessidades das comunidades.
Perez (2002, p. 48) afirma que: “A leitura é a mola propulsora na libertação do
pensamento e possibilita desencadear reflexões e desenvolver ações para melhoria da
cidadania e desenvolvimento do ser humano”.
A leitura é, portanto, um processo cognitivo que envolve vários aspectos relacionados
com o sujeito leitor e o texto, a memória, o pensamento e a compreensão da linguagem
escrita. O ato de ler requer a percepção das letras e o uso do conhecimento armazenado na
memória.
Nesse sentido, a formação de cidadania passa hoje obrigatoriamente pela habilitação
do cidadão para ler através dos

meios de comunicação, sabendo desvelar os aspectos

implícitos na informação veiculada; sendo capaz de diferenciar, entre os valores dos
produtores dos meios, aqueles que estão mais de acordo com a identidade de sua nação;
reconhecendo os posicionamentos ideológicos de manutenção do status quo ou de construção
de uma variável histórica mais justa e igualitária.
Desse modo, é fundamental que os leitores aprendam antes a ler o mundo em que
vivem por meio da construção de suas próprias narrativas. Só assim será possível a construção
do conhecimento, a transformação do educando em sujeito de sua própria história.
A capacidade de ler com proficiência é significativa ferramenta de poder do indivíduo
sobre si mesmo e sobre o ambiente social em que vive. Os domínios dos processos de leitura e
escrita são os meios que permitem ao indivíduo interagir socialmente, bem como se habilitar
para construir seu próprio conhecimento, sua própria percepção da realidade. Em uma
sociedade grafocêntrica como a contemporânea, os diferentes níveis de familiaridade com a
palavra escrita podem representar meio de acesso ou obstáculo para que os jovens tenham
uma participação efetiva no mundo social.
Nesse sentido, Kramer (2001, p. 24) aponta as finalidades sociais da leitura:
A leitura compreende e interpreta a realidade, torna-a lógica e significativa
para o conjunto de indivíduos. Compreendendo, analisando e interpretando
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todas as dimensões da realidade, torna possível a interação e a organização
social pela existência de significados culturalmente compartilhados.

Nesse contexto, a leitura assume função essencial para a formação da cidadania, por
sua característica dinâmica, tanto no processo de ensino-aprendizagem – como instrumento de
permanente formação intelectual do indivíduo, quanto, como prática social consubstanciada
na inter-relação leitor e autor, mediada pelo texto, o que implica diferentes repertórios
culturais, códigos lingüísticos, interpretações e reflexões sobre a realidade, propiciando
alienação ou conscientização. Alienação, quando a leitura é vista como processo mecânico,
autômato, o leitor é sujeito passivo e o texto não propicia reflexão – é possuidor de uma única
verdade. Conscientização, quando o ato de ler, a partir da constatação e da reflexão,
proporciona ao leitor a transformação de si mesmo e da sua realidade.

3.6 LETRAMENTO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

A maioria das escolas, apesar de séculos de civilização, continuam trabalhando o
ensino da leitura no modelo da leitura mecânica, que estabelece a interpretação de uma forma
impositiva, sem dar chances para que o aluno perceba o que se passa nas entrelinhas do texto,
razão que propicia uma leitura apenas no nível da superficialidade.
Sobre esse ponto de vista, Freire (2005, p.67) destaca que:
O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas,
invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre os
que não sabem. A rigidez destas posições nega a educação e o conhecimento
como processos de busca.

Nesse sentido, não se pode permitir que a escola, por meio de práticas reacionárias de
determinados docentes, continue refletindo o desejo da sociedade opressora que torce,
cada vez mais, por um povo alienado e ignorante.
Assim sendo, cabe ao educador, de todos os saberes, promover atividades pedagógicas
que sejam capazes de conduzir o seu aluno a uma melhor visão de mundo, com possibilidade
de transformá-lo perante suas ações.
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Como o foco da nossa pesquisa é a leitura na EJA, atividades de leitura podem ser
desenvolvidas na sala de aula, de modo que possam atingir o aluno no sentido de se tornar um
ser crítico e consciente da sua realidade.
Essas práticas podem ser amparadas no contexto de letramento, que é considerado
como um processo histórico-social, ou seja, leva em conta o irradiar sócio-cultural do aluno, o
seu cotidiano, sua oralidade, visando desenvolver a autonomia, a capacidade de construir e
gerenciar o seu próprio conhecimento.
Abraçando essa perspectiva de aprendizagem, o sujeito-leitor é capaz de proporcionar
transformações no seu ambiente sócio-histórico, bem como desenvolver capacidades básicas
de expressão, como a associação entre a leitura e a interpretação.
No processo de letramento, a leitura mecânica sede lugar ao legítimo papel da língua
como instrumento de inserção social. Ao professor, possibilita trabalhar com noções mais
próximas da realidade do aluno.
A Educação de Jovens e Adultos, doravante EJA, no cenário da educação brasileira
atual, necessita ser repensada como um processo permanente capaz de promover a
alfabetização, assegurar a aprendizagem de conhecimentos básicos indispensáveis e
conhecimentos específicos, levando em consideração os interesses, necessidades e
experiências de vida do adulto, relacionando-os aos problemas econômicos, sociais e políticos
do contexto em que o sujeito está inserido.
No caso do trabalho com a leitura, é necessário que apaguemos a ideia de que o ato de
ler significa a decifração do material escrito. Para além dessa perspectiva behavoristaskineriana, como atesta MARTINS (1994), de mera decodificação de signos lingüísticos,
grosso modo, leitura deve ser tomada como processo muito mais amplo, de natureza
sociológica, cognitiva e ideológica, bem como fisiológica, sensorial e emocional, que permite
ao indivíduo a atribuição de sentidos às práticas cotidianas. Por esse prisma, a leitura não se
restringe à mera decifração lingüística. O ato de ler um texto deve se constituir, sobretudo,
como processo de atribuição de sentidos que se materializa pela interlocução.
A leitura deve, assim, ser tomada como um processo que acontece desde os primeiros
contatos do homem com o mundo, bem antes de este chegar à escola, uma vez que já damos
sentido ao que e a quem nos cerca. Isso se confirma por Freire (1994, p. 11), ao dizer que: “A
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leitura do mundo precede a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da
leitura daquela”.
Numa perspectiva interdisciplinar, Martins (1994) afirma que na efetivação do ato de
ler não é apenas o conhecimento do ponto de vista da escolarização que conta, mas todo um
sistema de relações interpessoais, que por sua vez estão atreladas ao contexto sociocultural em
que se insere o indivíduo. O desencadeamento das práticas de leitura desencadeia-se a partir
de três níveis que não se dissociam, porque são acionados de acordo com as expectativas do
leitor frente ao texto:
· O nível sensorial que leva ao leitor a capacidade de conhecer o que ele gosta ou
não, mesmo inconscientemente sem a necessidade de racionalização,
justificativas, apenas porque impressiona a vista, o ouvido, o tato, olfato ou o
paladar;
· O nível emocional que desencadeia a empatia, tendência de sentir o que se
sentiria caso estivéssemos na situação e circunstâncias experimentadas por
outro;
·

O nível racional que enfatiza o intelectualismo. Neste nível acrescenta ao
sensorial e ao emocional o fato de estabelecer uma ponte entre o leitor e o
conhecimento, a reflexão, a reordenação do mundo objetivo, possibilitando-lhe
no ato de ler, atribuir significado ao texto e questionar tanto a própria
individualidade como o universo das relações sociais.

Realçando esse caráter de dialogicidade do texto com a experiência e expectativas do
leitor, Geraldi (2001) concebe a leitura como um processo de interlocução entre leitor/autor
mediada pelo texto. Encontro com o autor, ausente que se dá pelas suas práticas de
linguagem.
Para tanto, não se pode considerar o completo alheamento de um adulto à cultura
letrada. Essas pessoas não só são capazes de lerem algumas palavras de seu cotidiano (nomes
de ruas, de produtos, de comércios, de ônibus), ainda que por indução das possibilidades
combinatórias de letras e fonemas, como podem identificar a estrutura de textos tais como:
carta, bilhete, história, receita culinária, bula de remédio, piada, cordel, propagandas. Basta
que se leiam para eles.
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Essa colocação diz respeito ao que Martins (1997, p. 26) denomina de “inclusão
precária e instável, marginal.” Ou seja, para o autor a ideia de exclusão social não existe. É
inconceitual, imprópria, vaga e indefinida. O que existe são vítimas de processos sociais,
políticos e econômicos excludentes.
Dessa forma, se o (a) alfabetizador (a) estiver realmente compromissado com uma
alfabetização crítica, resgatará para os alunos não só o direito à escrita e leitura, mas também
a auto-estima e, principalmente, a possibilidade de lutar por uma melhor qualificação no
trabalho para que se sintam inseridos no contexto social, construindo assim sua cidadania.
É necessário, portanto, que o professor reconheça a importância da utilização dos
gêneros textuais diversos na educação de jovens e adultos, uma vez que os educandos já os
utilizam no dia-a-dia. A preocupação em trazer para a sala de aula o lúdico, de transformar o
processo pedagógico em algo agradável, motiva a participação do grupo e ao mesmo tempo
apresenta material extremamente rico a ser trabalhado, facilitando a aprendizagem.
Numa perspectiva de leitura crítico-transformadora, Freire (1994) apresenta suas
reflexões sobre leitura vinculadas à discussão sobre educação. Contrário à leitura de caráter
memorístico, decifrativo, próprio da educação bancária, o pensamento freireano ancora-se
numa compreensão crítica de que o ato de ler vai além da decodificação da palavra escrita,
buscando seu significado através do contexto em que se está inserido. Esse movimento
dinâmico do mundo à palavra e da palavra ao mundo faz-se indispensável nas compreensões
do que se lê, já que no movimento das práticas cotidianas os elementos culturais afloram da
experiência existencial para auxiliarem no processo de desvelamento da leitura crítica, dando
significado às palavras decodificadas, num jogo cooperativo entre autor e leitor via texto.
O ato de ler precisa ser assumido como um instrumento de luta contra a dominação. O
indivíduo de posse de uma prática de leitura ampla (e crítica), capaz de compreender e refletir
sobre os suportes textuais que lhes chegam às mãos é capaz de refletir sobre sua situação de
classe, adotando uma postura autônoma, consciente da realidade social em que se encontra. É
a leitura crítica, geradora de significados, que sempre leva a produção de um novo texto: o
texto do próprio leitor. Ela é geradora de expressão, de questionamento e de reconstrução do
real.
O mecanismo de uso da língua nos mais variados planos pode ser ainda algo que a
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função social da escola, no tocante ao ensino das habilidades de leitura e escrita, não tem
propiciado aos seus usuários. Assim, não basta ensinar a ler e escrever. É preciso mais: dar a
conhecer os mecanismos de uso, socialmente, compatíveis com o desenvolvimento humano,
das praticas cotidianas de inserção social do sujeito e cidadão. Esse processo é denominado
nos mais diversos estudos sobre leitura e escrita como letramento.
É nessa direção que enxergamos a incidência direta do perfil leitor do professor na
formação do aluno leitor. Isso sugere uma discussão mais aprofundada acerca da formação do
professor-alfabetizador, principalmente da EJA, que como outros segmentos do processo
educacional, padece de lacunas que precisam ser repensadas.
Os cursos de formação de professores, ao longo dos anos, vêm sofrendo uma crescente
depauperação, comprometendo a qualidade dos mesmos. Como reflexo dessa realidade, a
ampla e exaustiva jornada de trabalho do professor impede a sua atualização profissional, não
lhe reservando tempo para dedicar-se à leitura, o que os torna leitores de baixa intensidade.
Na prática cotidiana, esses professores recorrem aos livros e manuais que obedecem a
esquemas de atividades já planejadas, na maioria das vezes, muito distantes da realidade dos
educandos.
Ancorados nessa realidade, hoje, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN - são
difundidos pelas instâncias governamentais como recurso auxiliar na formação de professores
da educação básica das esferas municipais e estaduais. Defendendo a formação de núcleos
para estudos direcionados à reformulações curriculares, os módulos didáticos apresentam
diretrizes teórico-metodológicas sobre as diversas áreas do conhecimento, priorizando sempre
a realidade do educando.
Na educação para adultos, foco maior da nossa pesquisa, o estudo dos PCNs é real
para uma minoria de professores e isto torna evidente a desqualificação de docentes que
atuam com essa modalidade de ensino. Atendendo a interesses “politiqueiros”, na maioria das
vezes, a condução da educação de jovens e adultos é delegada a qualquer pessoa, sem ter que
se enquadrar em nenhum pré-requisito de formação específica, o que dificulta um trabalho
unívoco e contínuo (no tocante à leitura e escrita, principalmente), revelando um ensino com
disparidade onde a concepção de alfabetizar restringe-se a decodificar palavras e assinar o
nome.
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Ser leitor, então, na perspectiva do letramento é estar em condições de decodificar,
compreender, construir significados e refletir sobre o material lido, a partir do
desenvolvimento com práticas sociais cotidianas.
Nessa direção, sob a ótica dos estudos a respeito do letramento, Soares (2001)
compreende a leitura como um conjunto de habilidades lingüísticas e psicológicas que agrega
tanto a atividade de decodificação de palavras escritas quanto à capacidade de compreender
textos escritos.
Entendemos, por esse viés, que a ausência tanto quanto a presença da escrita em uma
sociedade são fatores importantes que atuam, ao mesmo tempo, como causa e conseqüência
de transformações econômicas, sociais, políticas e culturais. É o que podemos notar quando
ouvimos testemunhos de adultos que, depois de certa idade, procuram a escola com o sonho
de aprender a ler, de adquirir novos valores e novos níveis de informação e ter, sob o domínio
dessa habilidade, a possibilidade de reclamar por condições mais dignas de vida. Nesse
estágio, percebe-se a relação de natureza crítica que se estabelece entre alfabetização e
letramento.
O letramento, em síntese, representa o coroamento de um processo histórico de
transformação e diferenciação no uso de instrumentos mediadores, sobretudo com as práticas
de leitura e escrita. Em termos sociais mais amplos, o letramento é apontado como sendo
processo e produto de desenvolvimento sócio, político, econômico e cultural.

3.6.1 Letramento e Formação de Leitores

Entendendo que todo leitor possui um repertório de conhecimentos que pode
configurar, em parte, a compreensibilidade de um texto. No caso da EJA, entende-se que não
há pessoas com grau zero de letramento, o que equivaleria ao que chamam de iletramento,
mas graus diferentes de compreensão dos fatos e objetos de linguagem.
É notório que a escola exclui de seu espaço o fato de que o aluno convive em seu
cotidiano com diferentes formas de linguagem. A escola em geral, principalmente para jovens
e adultos, trabalha com um problema que é grave para os educando: privilegia, na sua prática,
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apenas a linguagem verbal escrita, deixando de lado a oralidade, não levando em consideração
que o sujeito-leitor possui uma experiência discursiva que inclui sua relação com todas as
formas de leitura.
Ao tratar da prática de leitura na escola para jovens e adultos, faz-se necessário
também programar uma organização curricular que permita ao aluno trabalhar com sua
própria história de leitura, desafiando sua compreensão e ao mesmo tempo fornecendo-lhe as
condições para que esse desafio seja assumido de forma plena. Para essa efetivação, não se
pode dispensar a convivência múltipla, aberta e total com textos que se encaixem na realidade
social em que vivemos, trazendo assuntos relacionados ao cotidiano do educando, destacamos
aqui a necessidade de se trabalhar com os gêneros textuais que, se adotados e abordados de
maneira diversificada, possibilitam inúmeras formas de contato entre leitor e texto.
Entendendo gêneros textuais como práticas sócio-históricas, Marcuschi (2002) diz que
“sendo fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as
atividades comunicativas do dia-a-dia”. Desse modo, uma das propostas vigentes na política
educacional atual tem sido um melhor aproveitamento dos gêneros textuais no ensino de
linguagens. Na formação e desenvolvimento das habilidades de leitura e escritura é
imprescindível a presença de diversos gêneros textuais, principalmente daqueles que mais
utilizamos no dia-a-dia.
Tais reflexões suscitam que a Educação de Jovens e Adultos deve caminhar sempre
amparada pela circulação em sala de aula de textos de diversas modalidades, já que o público
alvo é formado por pessoas que carregam consigo um conhecimento de mundo mais
elaborado do que o de crianças e jovens em idade escolar. De certo modo, é esta a ideia básica
defendida pelos PCNs, ou seja, alunos com experiência de vida já construídos, quando
sugerem que o trabalho com o texto deve ser feito na base dos gêneros, sejam eles orais ou
escritos, adequando-os aos gostos e necessidades do público que os utiliza.
Quando pensamos em letramento como experiência, devemos pensar na ação de
pensar e sentir criticamente as coisas da vida e da morte, os afetos e suas dificuldades, os
medos, sabores e dissabores; que permitem conhecer questões relativas ao mundo social e às
tantas e tão diversas lutas por igualdade social. Abordar o letramento nesta perspectiva é
reconhecer a importância de valores, muitas vezes menosprezados pela sociedade atual, e que
fazem tanta diferença na hora da convivência. É o caso da solidariedade, generosidade e
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coletividade que se perderam no mundo da competitividade e que se calaram, dada à perda do
homem moderno da capacidade de narrar as suas experiências.
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4 AS PRÁTICAS DE LEITURA E A FORMAÇÃO DO SUJEITOLEITOR: AS FALAS DOS ENTREVISTADOS

No capítulo anterior foram trabalhados vários conceitos e concepções de leitura que
nos conduzem a afirmação de que a sua prática é extremamente necessária para as nossas
mudanças enquanto seres individuais e coletivos.
Em sociedades letradas, o ler e o escrever são vistos como competências essenciais
para o exercício pleno da cidadania. Nesse aspecto, o segmento escola tem a atribuição e a
responsabilidade de garantir ao sujeito o acesso aos saberes lingüísticos necessários a sua
formação.
O passo que seguiremos agora é o da análise de dados, de modo que possam ajudar no
fornecimento de indícios capazes de nos dar uma ideia ou uma noção do problema desta
pesquisa que é a falta de intimidade do aluno do PROEJA em relação à leitura. Embora
sejamos conscientes de que as respostas dos alunos podem levar para outra direção, uma vez
que se trata de um trabalho com educação de jovens e adultos, temos que levar em
consideração a heterogeneidade da sala, onde nos deparamos com estudantes com faixa de
idade bastante distante de uma para outra, assim como os intervalos de estudo.

4. 1 ANALISANDO OS DADOS

Em linhas gerais, percebe-se que dos oito entrevistados, sete têm uma disposição para
a leitura, por gosto e por prazer. Somente a entrevistada Mirtes que declarou não gostar muito
de ler e que nunca conseguiu chegar ao fim da leitura de um livro. Segundo esse entrevistado,
à proporção em que vai lendo o livro, seja de que natureza for, o conteúdo vai se tornando
desinteressante ao ponto de abusá-lo. Nesse sentido, desiste da leitura. Mesmo diante dessa
informação, o que se observou é que todos tratam a leitura como uma prática que realizam
individualmente, entretanto se inserem num contexto social, que envolve a decodificação da
escrita, a compreensão e a produção de sentido para o texto lido. Percebe-se, também, nas
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respostas dadas, que todos têm a consciência de que ler é uma coisa muito importante e
necessária na vida de cada um.
As falas dos entrevistados foram as seguintes:
“Eu ... Eu adoro ler. É por prazer

mesmo que eu leio. Desde Pequenininha. Até

pelo fato de ser curiosa de mais eu gostava de ler as coisas e me concentrava com isso.”
(Bruna).
“Eu sinto prazer quando estou lendo. Eu gosto muito.” (Bianca).
“Mais ou menos. Não tenho muito tempo pra isso, mas eu gosto. Quando tenho tempo,
eu gosto de dar uma lidazinha.” (Mirtor).
“Gosto bastante; acho muito bom.” (Marcelo).
“Sim.” (Geraldo).
“Gosto.” (Fatinha).
“Sim.” (Marta).
“Um pouco, não muito.” (Mirtes).
Observando as respostas acima, com exceção apenas de Mirtes, todos acenaram para o
gosto pela leitura. O entrevistado C lamentou o pouco tempo que dispõe para esse tipo de
prática e que esse fato tem feito diminuir o seu gostar.
Infelizmente, a resposta dada por Mirtor é reflexo do nosso sistema capitalista que nos
conduz ao envolvimento de atividades de trabalho para além do normal, sacrificando outros
aspectos da vida, como a leitura que é o instrumento capaz de nos levar a um crescimento
intelectual, assim como a uma compreensão melhor da realidade em que estamos inseridos,
conforme anteriormente dito por Braga (2002).
O aluno da EJA, conforme já frisamos no capítulo 1, subitem 1.3.1, tem que trabalhar
por uma questão de sobrevivência dele e da família. Muitos são vítimas dessa situação de ter
que, entre o estudo e o trabalho, priorizar este último, e quando conseguem conciliá-los, é a
custa de grandes sacrifícios, ao ponto de interferir no rendimento da sua aprendizagem.
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Questionados sobre o que gostam de ler pelo prazer da leitura, a escolha vitoriosa foi
revistas de história em quadrinho. Em seguida, os livros sobre romance, com destaque para
Machado de Assis e José de Alencar. O jornal ficou em terceiro lugar. A Bíblia veio em
quarto lugar. Concernente a este último, a maioria dos entrevistados classificaram não como
uma leitura sistemática, mas como uma consulta rápida, de natureza consoladora.
A leitura da Bíblia é mais uma questão de hábito familiar. Não é muito trabalhada em
sala de aula para despertar o interesse do aluno. Por outro lado, essa leitura não aparece como
uma aquisição do conhecimento científico ou necessário para atender às demandas do
mercado do trabalho. A única citação foi a do entrevistado de nome Geraldo:
“A Bíblia e livros de caráter científico e romântico.” (Geraldo).
As revistas de história em quadrinho têm suas raízes no popular e sua difusão
aconteceu também no popular. Segundo Bibe-Luyten (1985, p. 7), “são excelentes veículos de
mensagens ideológicas e de crítica social, explícita ou implicitamente.”
Vamos às falas:
“Gosto de ler tudo. Eu acho que os livros que já li dá uma biblioteca completa. Eu
leio livros literários, eu leio revistas, jornais... Adoro ler história em quadrinho. Eu vou ser
sincera: o livro que menos leio é a Bíblia.” (Bruna).
“Leio bastante jornal e de revistas em quadrinho.” (Marcelo).
“Eu leio revistas e história em quadrinho e também a Bíblia; só que muito pouco. ”
(Fatinha).
“Revistas, história em quadrinho... Livros só quando me interessa o assunto. Até hoje
não consegui ler um livro todo. Eu abuso... Não sei... Acho a história ruim, aí desisto.”
(Mirtes).
Nota-se que revistas e jornais estão caminhando sempre juntos. Essa questão pode ser
vista pela questão da quantidade das páginas que os dois exploram e o fator econômico, ou
seja, o valor bem menor em se comparando com o preço de um livro, fato que vem a facilitar
a sua aquisição.
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Machado de Assis e José de Alencar é fácil de entender porque tiveram seus nomes
lembrados. São romancistas que estão inseridos no contexto tradicional da literatura brasileira.
Isso faz com que as escolas já tenham trabalhado ou incentivado a leitura de alguns de seus
livros, nem que tenha sido em forma de fragmento. Por outro lado, a temática de suas obras
voltada para o passado histórico do Brasil e os costumes desmoralizados da nossa sociedade
nos séculos IX e início do XX, atraiu, consideravelmente, os leitores da época, fato que ainda
nos tempos atuais acontece.
Concernente a esses conteúdos, podem ser trabalhados em sala de aula a questão
ideológica e a crítica social, às vezes implícita nas entrelinhas das mensagens, como em certo
momento totalmente declarado. Deve-se fazer a ponte entre o Brasil de ontem e o atual. Por
esse procedimento, percebe-se o quanto a leitura favorece para que o aluno se torne
participativo da sua realidade e adquira um posicionamento crítico dela.
É muito viva a presença desses escritores na vida de uma boa parte de professores,
principalmente os de língua portuguesa que é transmitida para os alunos. O exemplo está na
resposta dada por Bianca ao enfatizar que teve uma professora de literatura, que estimulava a
turma à leitura e sempre destacava a indicação de livros de Machado de Assis.

Essa

concepção reforça a ideia da questão da leitura, principalmente a literária, pela tradição
escolar ser delegada, quase que exclusivamente ao professor de Língua Portuguesa. Vejamos
sua fala:
Gosto de ler... A pessoa que me incentivou a ler foi uma professora que eu
tive de literatura, que ela era apaixonada por leitura que sempre colocava pra
gente ler, principalmente Machado de Assis e José de Alencar. Então, foi a
partir daí que veio me incentivar a ler e a ter gosto pela leitura. (Bianca).

Nesse aspecto, com certeza era a forma apaixonada que a professora tinha pela leitura
que cativou o interesse da entrevistada Bianca a enveredar pela leitura.
Na verdade, se formos vasculhar nossas próprias lembranças da escola, tanto as boas
quanto as más, vamos perceber que o que fica na nossa memória não são os conteúdos, mas
marcadamente o professor. E não é somente com relação à leitura, mas também no que diz
respeito às nossas escolhas profissionais.
No dia 19 de maio deste ano, por ocasião de sua visita de cortesia à instituição em que
trabalho, o Diretor do IFPB / Campus Campina Grande, senhor Cícero Nicácio, em conversa
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informal comigo, revelou que sua escolha profissional para o cargo de professor,
especificamente de língua portuguesa, nasceu em função de um docente seu que era um
expoente em conjugação verbal e em oratória. Segundo ele, sua família queria que fosse
advogado.
Volto a bater nessa tecla de que a figura do professor exerce e de responsabilidade
tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso escolar de qualquer um de seus alunos.
A resposta da Mirtor caminha na mesma perspectiva:
“Gosto de ler mais Romances, Machado de Assis, Jose de Alencar... Às vezes
também revistas.” (Mirtor).
Comentando sobre o jornal, trata-se de um outro valioso gênero textual que explora os
fatos atuais, com o intuito de manter o leitor informado. Esse fato é o que pesou na resposta
entre os que optaram pela leitura de jornal, afirmando que gostavam de ler esse veículo de
comunicação para deixá-los informados dos acontecimentos do dia-a-dia.
Já a entrevista Marta enalteceu a questão do jornal que transmite imagem:
“Não gosto muito de ler é jornal. Gosto mais de assistir do que ler”. (Marta).
É interessante a escolha do entrevistado do jornal escrito pelo televisivo. Isso não quer
dizer que o seu perfil seja o de não se interessar pela leitura, mas se deve ao
fato de que a televisão está presente na vida cultural brasileira. Logo cedo a criança começa a
ter os seus primeiros contatos com a imagem da TV. Logo cedo, também, o seu gosto vai se
tornando “azedo”. Pesquisas revelam que o menino ao completar cinco anos, já tem assistido
cinco mil horas de programas de televisão. Desse contato, inicia-se o processo de
dependência, que na maioria dos casos é a família a responsável por essa sujeição. Depois,
vamos culpar a TV pelo seu uso exagerado ou indiscriminado, quando somos nós, os adultos,
os causadores dessa submissão. Cabe, portanto, ao telespectador ficar atento ao que está por
detrás das informações, ao dito não dito, pois o silencia também fala. Tem que construir uma
posição experiente e crítica diante da telinha.
Considerando esse aspecto, ou seja, posição experiente e crítica, a leitura é um
instrumento de extrema necessidade, pois se a pessoa não for portadora de uma considerável
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carga de leitura e conhecimento, não terá habilidade de filtrar o que chega. A tendência é
tomar como verdade a notícia que está sendo revelada, transmitida. Exemplificando: O
“Jornal Nacional”, da Rede Globo, considerado o de maior audiência entre os de sua
categoria, embute toda uma mensagem conforme a empresa quer que chegue ao destino.
Cabe, portanto, ao telespectador, a capacidade de perceber as reais intenções da informação
passada.
A pergunta de sentido contrário, ou seja, qual o material de leitura que o entrevistado
não gosta de ler, cada um enveredou por uma posição diferente. Vejamos o que nos dizem as
falas:
“Matemática e física com cálculo. Qualquer coisa que eu tenha que ler que envolva
número, eu não gosto.” (Bruna).
“Revista infantil.” (Bianca).
“Não gosto de ler textos científicos.” (Mirtor).
Por essa fala entende-se que é o texto científico que vai respaldar o domínio técnicoprofissional que ele ambiciona buscar. Isso rompe a ideia hedonista de leitura como coisa de
passatempo ou de mero lazer e de que apenas o texto literário é responsável pela capacidade
de leitura dos alunos.
E continuam os colaboradores da pesquisa:
“Até agora nenhum. Todos que peguei prá ler, eu gostei bastante.” (Marcelo).
“Histórias de terror.” (Geraldo).
“Só não gosto de ler gibi, essas coisas infantis.” ( Fatinha).
“Não gosto de ler jornal.” (Marta).
“Livros grandes, enciclopédias e a Bíblia.” (Mirtes).
Uma indagação curiosa foi procurar saber qual tinha sido o último livro que eles
leram e o ano. Como todos afirmaram que gostavam de ler, aguardava-se a relação de alguns
nomes de exemplares com seus respectivos autores. As respostas: Bruna e Bianca
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mencionaram “Crepúsculo” e o ano de 2009. Não souberam mencionar o autor. Mirtor
respondeu “O mistério no sobrado” um livro de natureza espírita e que fazia dois meses que
tinha lido. Quanto ao autor, também não se lembrava. Marcelo, Geraldo e Mirtes afirmaram
não se recordar o nome do livro, mas que fazia pouco tempo, aproximadamente um ano e seis
meses. Fatinha faz mais tempo que leu um livro. De acordo com sua resposta, cinco anos e foi
no tempo em que fazia o ensino fundamental, quando a professora de Língua Portuguesa
emitiu uma relação de livros para a turma ler. Ela recordou o nome do exemplar que leu: “O
rapto do garoto de ouro”, um típico paradidático da Série Vaga-lumes da Editora Ática, de
Marcos Rey, que costuma circular nas escolas, pode ser visto no Google. Marta disse que, há
um ano leu um romance, mas não recordava o título, muito menos o autor.
O comentário a ser feito é que há uma contradição entre o gostar de ler, afirmado
anteriormente por todos, na medida em que a maioria não soube revelar o último livro que foi
lido. Percebe-se um grande distanciamento com relação à última obra lida, ao ponto de apenas
três mencionaram o nome desse exemplar. Já quando se referiu ao autor, nenhum dos
entrevistados recordava. Pela análise das respostas, entende-se que suas leituras estão mais
voltadas para o nível do informal. Curiosamente, as leituras específicas do curso de
enfermagem não são consideradas leituras.
Mas há algo interessante que pode ser depreendido das entrelinhas, a religião parece
ser bastante efetiva, com o livro espírita mencionado e a Bíblia, curiosamente os textos
científicos, mesmo com a abundância de revistas científicas nas bancas, não aparecem, sem
serem explicitados, no rol das leituras inventariadas.
Passando para a pergunta seguinte, procuramos saber se os pais, irmãos ou amigos
gostam de praticar a leitura. Todos os entrevistados foram unânimes em não incluir os pais
por considerá-los semianalfabetos e extremamente ocupados. Com relação aos irmãos, apenas
os alunos Bruna, Bianca e Geraldo confirmaram que eles praticam a leitura. Os demais
atribuíram esse hábito a amigos.
Infelizmente, não foi adquirido o costume da leitura em casa. Isso é um hábito cultural
no nosso país. São pais iletrados e, nesse sentido, a solução é buscar essa prática fora do lar.
Os depoimentos:
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“Meus irmãos gostam de praticar a leitura. Minha mãe, nem tanto, até porque não
tem muito tempo pra ta lendo.” (Bruna).
“A minha irmã. Só a minha irmã que lê.” (Bianca).
“Conheço alguém – um amigo meu, que gosta de estudar de tudo. Gosta de ler.
Pesquisa muito. Pesquisa pela internet.” (Mirtor).
“Eu tenho um amigo que gosta de ler pelo prazer da leitura. Inclusive ele é até
professor.” (Marcelo).
Nessa fala, mais uma vez entra em cena a figura do professor. Mesmo sem ser o
docente do aluno entrevistado, entretanto os laços de amizade e o diálogo que os dois
travavam no que tange a importância do ato de ler, certamente influenciou o referido aluno
para trilhar por esse caminho.
“Tenho quatro irmãos, mas só um que estuda e que gosta de ler.” (Geraldo).
“Conheço. Tinha uma companheira de trabalho que gostava muito de ler. No trabalho
mesmo, ela levava os livros e lia muito lá.” (Fatinha).
“Sim, uma amiga minha. Foi dela que partiu o entusiasmo de eu ler. Ela gosta de ler
pela capa. É o que chama a atenção dela, assim como a história.” (Marta).
“Uma amiga, e é mais quando uma coisa interessa a ela.” (Mirtes).
Concernente aos pais, é fruto de uma geração caracterizada por descompromissos
governamentais em investimento no setor educacional, que viesse a gerar uma sociedade
mais letrada e, naturalmente, mais consciente de sua realidade e do seu poder, na condição de
agente transformador dessa sua realidade.
Na indagação a respeito de querer saber se alguém o incentivou à leitura, dois
responderam que os pais. Foram as alunas Mirtor e Mirtes:
“Sempre tive a ajuda de meus pais. Meu pai, como ele não tem leitura, mas sempre me
ajudou, nunca desistiu. Ele dizia que você devia ter um objetivo: ‘Estudar, acima de tudo’.
(Mirtor).
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“Os meus pais.” (Mirtes).
É marcante na história das pessoas o incentivo à leitura por intermédio da família.
Essa vivência gera registros inesquecíveis na vida de muitos. Criam-se espaços de
socialização e afetividade familiar, ao ponto de ser passado de geração para geração.
A fala do pai da entrevistada Mirtor luziu em mim as lembranças do meu passado
juvenil, quando meus pais depositaram toda a esperança familiar de me ver formado e com a
possibilidade de conseguir um emprego melhor em se comparando com os outros oito filhos
que, por falta de um diploma de nível superior, eram impedidos de galgar melhores degraus
nos seus empregos. Vieram à tona, também, ecos das falas dos alunos de Cachoeira dos Índios
ao proferirem que estudavam para um dia ser “gente na vida”.
Deixando o passado no pretérito perfeito, sem esquecê-lo, porque “o pior
esquecimento é esquecer que a gente esqueceu” (HEIDEGGER apud ASSMANN, 2004, p.
29), os demais indagados, ou seja, os alunos Marcelo e Marta disseram que foram os amigos,
e o Geraldo afirmou que ninguém o incentivou à prática da leitura. Foi iniciativa própria. Já a
entrevistada Bruna não soube precisar o que a fez se tornar uma leitora praticante. Só lembra
que adquiriu esse hábito na infância, pois foi uma fase de sua vida que despertou a
curiosidade em todos os sentidos, inclusive na leitura, até mesmo quando ainda não tinha
familiaridade com as letras.
É um dado bastante importante a questão da curiosidade, eixo temático já tratado
anteriormente por Freire (apud ASSMANN, 2004, p.194) e Foucault (apud ASSMANN,
2004, p.185). Para esse aluno, foi o caminho que o fez sentir interesse pela leitura. A ciência,
por exemplo, não melhoraria as suas conjeturas e hipóteses se o homem não fosse cada vez
mais curioso. O artista não estaria sempre se inovando senão praticasse a curiosidade no seu
trabalho.
Resgatando Freire (1996, p. 59-60), entende-se que para chegar ao conhecimento,
professores e alunos necessitam de estímulos que despertem a curiosidade e,
consequentemente, a busca. Nessa perspectiva, não é papel do docente inibir ou dificultar a
curiosidade dos alunos. Sua função é estimular o discente. Agindo dessa forma, ele está
desenvolvendo também a sua própria curiosidade. Assim, professores e alunos tornam-se
criaturas mais imaginárias, intuitivas e transformadoras.
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A sala de aula dispõe de atividades tímidas no sentido de despertar a curiosidade no
aluno. Muitos professores têm o desejo de que seus alunos sejam curiosos no decorrer de suas
aulas. Entretanto, essa vontade não é expressa publicamente, ou o próprio docente não conduz
seu aluno a se tornar um curioso, não somente pelo desejo do saber relativo ao conteúdo de
sua disciplina, mas também, por estimular o interesse e gosto com relação a conhecimentos
que extrapolem os muros da escola.
Percebemos, nas entrelinhas das respostas dos entrevistados, a tendência deles para a
curiosidade. Exemplificando algumas falas, o entusiasmo da Marta para a leitura surgiu
observando o comportamento de uma amiga que gostava de ler pela capa do livro. Sempre
chamava sua atenção o gesto da colega. Mirtes demonstra curiosidade quando as revistas e os
jornais trazem alguma notícia interessante e ela pensa logo em ler para transmitir aos seus
familiares. Fatinha, ao ser indagada se conhecia alguém que gostava de ler, respondeu que
uma companheira de trabalho que, inclusive, tinha o hábito de ler nos momentos de pouco
movimento na loja. Suas palavras deixaram evidente a curiosidade pela natureza do assunto
em cada livro lido.
São situações que não demonstraram nenhuma iniciativa por parte da escola. É
momento dos professores, de um modo geral, refletirem sobre essa questão.
Um outro ponto explorado na entrevista foi saber deles o que leva uma pessoa a se
tornar uma leitora praticante.
“Não sei. Acho que vai desde pequeno. Quando você começa a criar prazer por
aquilo, você vai lendo... vai lendo... e quando você olha, já é um vício. Acho que é assim que
leva a pessoa a ficar praticando a leitura.” (Bruna).
“Eu acho que é uma pessoa que busca o conhecimento, que ler é conhecimento.
Então, só uma pessoa que é interessada em conhecer as coisas é que ler.” (Bianca).
“Falar bem; conhecimento também. Saber passar o que leu, o que entendeu.”
(Mirtor).
“É aquela pessoa que lê por vontade, por prazer da leitura; que se sente a vontade
praticando a leitura.” (Marcelo).
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“Pela sociedade e pelo estudo.” (Geraldo).
“Eu acho que é a informação e também se atualizar no mundo. Hoje em dia a pessoa
precisa de muita leitura.” (Fatinha).
“Eu acho que é se manter informado e buscar se atualizar.” (Marta).
“É mais para se atualizar e quando alguma coisa interessa a ela.” (Mirtes).
As afirmações proferidas pelos entrevistados levam-nos a um entendimento que se
aprende a ter satisfação com a leitura, a ter critérios e opiniões de leitura, a descobrir gosto
por determinado gênero textual, pelo fato de que nos dias de hoje o sujeito tem que estar
sempre bem informado e atualizado. A prática da leitura transmite isso tudo que o homem
almeja. Essa aquisição pode ser despertada não apenas por meio da escola, mas, também, fora
dela, isto é, no seu contexto. É por isso que nas falas deles ficou evidente o manter-se
informados e atualizados, com o fim de estarem preparados para as mudanças.
Um outro ponto que destacamos foi o de saber se os entrevistados conhecem alguém
que lê somente para dar de conta das tarefas escolares.
“Conheço muitos.” (Bruna).
“A maioria da sala é assim.” (Bianca).
“Não.” (Mirtor).
“Não.” (Marcelo).
“Não.” (Geraldo).
“Ah! Tem! Tem muitas pessoas que são assim.” (Fatinha).
“Sim, a maioria das pessoas que eu conheço.” (Marta).
“Algumas pessoas.” (Mirtes).
Diante das respostas acima, reconhecemos que a maioria dos seus colegas leem
apenas para cumprir as tarefas escolares. Mais na frente elas declaram que as leituras
praticadas na sala de aula correspondem às apostilas relacionadas apenas aos conteúdos. Isso
responde ao que procuramos ter conhecimento do que eles costumam ler, com frequência, em
sala de aula.
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O questionamento seguinte foi o de procurar descobrir se eles leram algum livro ou
revista da Sala de Leitura da ETSC. Para nossa surpresa, apenas a entrevistada Bruna teve
essa iniciativa. Quatro frequentam o referido local como parte de atividades didáticas, sempre
na companhia de docentes.
“Quando tem aula vaga sempre vou para a Sala de Leitura e fico lendo alguma
coisa.” (Bruna).
“Aqui na escola não. Só na Biblioteca Pública Municipal de Cajazeiras.” (Bianca).
“Já lemos e fizemos trabalhos e pesquisa.” (Mirtor).
“Não. Não freqüento ainda não a Sala de Leitura. Só quando o professor passa um
trabalho. Aí a gente vai para a Sala de Leitura. Fora isso, não tenho tempo.” (Marcelo).
“Não, não frequento.” (Geraldo).
“Não, não tive a oportunidade de ir à Sala de Leitura, ainda não. Não frequento. A
gente freqüenta mais o Laboratório de Informática.” (Fatinha).
“Frequento só para pesquisa..” (Marta).
“Não. Já freqüentei, mas para uma pesquisa..” (Mirtes).

A resposta de Bianca merece destaque tendo em vista que nunca realizou uma
pesquisa na Sala de Leitura da ETSC. Quando necessita, dirige-se à biblioteca pública
municipal de Cajazeiras. Isso pode ser devido a outros fatores, entre os quais podemos
considerar a falta de incentivo dos professores ao uso da biblioteca da escola, o acervo da
biblioteca municipal é superior ao da Sala de Leitura da ETSC17, e/ou sobre a questão da
estrutura física da Biblioteca Municipal de Cajazeiras, que dispõe de três salas para pesquisa,
sem falar que é mais frequentada, principalmente por alunos de outras instituições de ensino.
Perguntados sobre o local em que, habitualmente, leem quando tomam por
empréstimo um livro, a maioria respondeu ser em casa:
“Meu quarto.” (Bruna).
“Meu quarto.” (Bianca).
“Meu quarto onde me sinto bem.” (Mirtor).

17

Ressalte-se que a Escola Técnica de Saúde dispõe de um espaço específico denominado Sala de Leitura, com
um acervo composto por livros didáticos, paradidáticos e especializados em saúde (principalmente, enfermagem
e saúde bucal).
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“Eu costumo ler em casa que é a hora em que estou mais concentrado, mais relaxado
pra mim ler. Aí eu aproveito melhor a leitura.” (Marcelo).
“Sim, meu quarto.” (Geraldo).
“Tem. Na sala de jantar .” (Fatinha).
“Tenho. Meu quarto.” (Marta).
“No sofá, na sala de jantar.” (Mirtes).
Levando em consideração que quase todos os entrevistados responderam que
costumam praticar a leitura em casa, procuramos descobrir se eles dispõem de um espaço para
esse fim, bem como para os estudos. Bruna, Bianca, Mirtor, Marcelo, Geraldo e Marta
responderam o próprio quarto. Enquanto isso, Fatinha e Mirtes confirmaram que essa
particularidade é procedida na sala de jantar.
Ao serem indagados se quando praticam a leitura compartilham com os familiares ou
se leem apenas para si, as entrevistadas Bruna, Marta e Mirtes disseram que tem esse tipo de
procedimento apenas quando a leitura é interessante. Bianca, Mirtor e Geraldo preferem não
comentar com ninguém. Marcelo e Fatinha associam suas leituras todas as vezes que leem um
livro ou uma revista.
Depois, procuramos descobrir se os entrevistados têm hábitos de escrever e como eles
chegaram a essa prática.
“Tenho. E eu tenho um defeitinho, sabe! Modéstia dizer que é um defeitinho: pelo fato
de ler e ficar muito focada naquilo de ler e escrever corretamente, costumo ta querendo
corrigir, sabe! todo mundo que gosta, não (...) Acho que é impulso já, sabe! Quando uma
pessoa é de idade, a gente entende. Na sala é onde eu mais corrijo se uma pessoa fala errado.
As meninas até dizem: ‘Ou aluno A tu devia fazer Letras.” (Bruna).
“Pouco. Gostar de escrever, não gosto muito, não.” (Bianca).
“Não muito.” (Mirtor).
“Pouco, apesar de no meu trabalho eu tenho que estar escrevendo todo o dia, o dia
todo. Sempre tenho que estar preenchendo boletins, ficha de visitas, etc..” (Marcelo).
“Também.” (Geraldo).
“Não.” (Fatinha).
“Tenho. Foi a leitura que contribuiu.” (Marta).
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“Tenho. O caminho foi através da leitura.” (Mirtes).
É compreensível que os depoimentos tenham oscilado entre o ter o hábito e o fazer
pouco uso da escrita. EJA é uma modalidade de ensino em que a maioria dos alunos está
voltando à sala de aula depois de um longo período de afastamento, por motivos já colocados
no capítulo primeiro desta dissertação, bem como pela própria timidez e insegurança que os
alunos, em sua maioria, apresentam com relação a essa prática, ou seja, a escrita. E quando
destaco a timidez e insegurança do discente, refiro-me não só ao do PROEJA, mas a todos,
inclusive o de nível superior. Isso é o reflexo das escolas brasileiras que ainda não são capazes
de utilizar a leitura e a escrita na vida cotidiana do aluno, para satisfazer as exigências do
aprendizado. E assim, fica sendo produzido um grande contingente de analfabetos funcionais,
sem habilidades básicas no momento da produção de textos.
Destaco as falas das entrevistadas Bruna, Marta e Mirtes quando enfatizam terem
habilidades de escrever e que isso ocorreu mediante a leitura. Suas respostas conduzem a um
entendimento de que a leitura é como um ato solidário em relação à escrita. Essa socialização
pode ocorrer mediante a leitura de um texto, uma discussão e troca de ideias em sala de aula,
uma dramatização e até mesmo de uma leitura de um mesmo texto. Isso oportuniza ao aluno a
conhecer novos argumentos e novas posições, que vão dar margem a outras possibilidades de
produção do seu texto.
Encerrando os questionamentos, tivemos a preocupação em sondar se a prática da
leitura ajuda no momento de escrever.
“Certeza, na escrita e na comunicação. A leitura é ótima.” (Bruna).
“O ato de ler facilita a escrita porque você sempre escreve correto, porque você ta
vendo aquilo com frequência.” (Bianca).
“A prática da leitura eu percebo que ajuda a escrever.” (Mirtor).
“Lógico. Lógico. Na sua leitura, você aprende a escrever, aprende a se comunicar, a
falar correto. É importante, é fundamental a leitura para a escrita.” (Maracelo).
“Sim. Lendo você aprende a escrever certo, corretamente.” (Geraldo).
“Na parte ortográfica acho que sim. Você vai vendo uma palavra que você nunca
tinha visto e se você precisar escrever ela, futuramente, você vai lembrar, porque você já teve
aquela leitura.” (Fatinha).
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“Sim. A leitura é ótima pra pessoa que gosta de ler. É o necessário, é o básico, é o
futuro pra você..” (Marta).
“A leitura vai até ajudar a pessoa a escrever a palavra correta. Ajuda muito.”
(Mirtes).
Somos de opinião de que as atividades e os conteúdos trabalhados em sala de aula
dialogam com a vida. Isso é muito significativo, mas o professor pode, também, criar espaços,
nas suas aulas, para conversas, para leituras de textos variados, como jornais, poesia, crônica,
conto, notícias de periódicos absorvidos pelo professor em sala, sem se limitarem aos
conteúdos de suas disciplinas. Essa colocação é válida para todas as áreas do saber.
O professor deve trabalhar em cima do contexto do aluno. Deve estimular seu aluno a
ter um posicionamento esclarecido, um olhar crítico de sua realidade, a manter uma interação
com a turma.
Um recurso didático bastante favorável à prática de leitura é a leitura compartilhada,
ou seja, a leitura em voz alta. Não precisa ser apenas dos textos relativos às disciplinas dos
professores. O docente pode, diariamente, presentear seu aluno com um texto extraído de
jornais, revistas educativas, científicas, etc, de modo que esse tipo de leitura possa envolver o
aluno, despertar seu interesse e sua atenção. Nessa leitura compartilhada pode ser trabalhada a
interpretação (de forma oral), a dicção e a expressão corporal e deve ser ausente de qualquer
cobrança.
Esse tipo de atividade pode facultar ao discente uma melhor ampliação de sua visão de
mundo, bem como estimular o desejo de outras leituras e aproximá-lo de textos que até então
não tinha tido acesso, tornando-os familiares.
Por intermédio das falas dos entrevistados, percebe-se intimidade com relação à
leitura. Entende-se que essa familiaridade com a leitura é influenciada não somente pela
escola, pelo professor, mas também pelos seus traços culturais, pela sua vivência social,
familiar e profissional, construídos fora e dentro da escola.

99

4. 2 ENFERMEIRO: UM PROFISSIONAL DE LEITURAS?

O Código de Ética dos profissionais de Enfermagem18, em seu capítulo III- Das
Responsabilidades, Art.18, estabelece que o enfermeiro deve “manter-se atualizado,
ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, em benefício da clientela,
coletividade e do desenvolvimento da profissão.”
Nessa perspectiva, a enfermagem é uma profissão voltada constantemente para o
aprofundamento em novos conhecimentos na área da saúde e em outras formas de produção
de aptidões que sustentem e aprimorem a prática de enfermeiro.
Sua essência e especificidade caracterizam-se pela prestação do cuidado de serviços de
saúde ao ser humano, seja individual, na família ou na sociedade, de forma direta e indireta,
desenvolvendo de maneira autônoma ou em equipe, atividades que promovam a prevenção, a
proteção e a recuperação à saúde, indistintamente.
Enfatizamos que a enfermagem é uma profissão de caráter científico tendo em vista
que há muito tempo sua identificação e prática eram submetidas a outros profissionais da
saúde,sendo um tipo de trabalho exclusivo do sexo feminino, com padrões morais indignos,
sem atrativo para mulheres de classe social elevada. 21
Modernamente, com a sua cientificidade, o profissional de enfermagem tem avançado
e vem construindo uma história de autonomia e de responsabilidade social, intensamente
baseada na realidade.
Diante desse aspecto, a prática da leitura evidencia como um elemento
importantíssimo em matéria de atualização e ampliação dos processos cognitivos e vitais do
enfermeiro. A leitura vai expandir a sua capacidade profissional, pois ele tem que ser um
super informado.
Esse profissional da saúde deve encarar a leitura como um elemento formador, de
constituição de caráter, de expansão a sua capacidade profissional, pois as práticas de saúde,

(Resolução COFEN – 240/2000 – Disponível em http// www..soleis.adv.br. Acesso em 17/05/2010
Disponível em http://www.atribunamt.com.br/2009/05/enfermagem-uma-poderosa-e-instruidaprofissaocientifica. Acesso em: 17/05/2010.
18
21
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atualmente, exigem um olhar mais humano, crítico e reflexivo do enfermeiro. Nesse sentido,
ele tem que ter o hábito da leitura.
Quando nos reportamos ao uso constante da leitura, não nos limitamos apenas ao
contexto da enfermagem, mas à construção da leitura de forma visceral, a leitura semiótica, de
sinais, de imagens, da criatividade. Isso porque esse profissional convive com um público
eclético – desde os colegas de trabalho aos seus pacientes, que frequentemente mudam.
As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso Técnico em Enfermagem, no Art. 4º,
inciso III e VI, p. 02 estabelecem:
III – Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem
manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação
com outros profissionais de saúde e o público, em geral. A comunicação
envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o
domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de
comunicação e informação;
VI – Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma,
os profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e
compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras
gerações de profissionais, mas proporcionando condições para que haja
benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos
serviços, inclusive estimulando e desenvolvendo a mobilidade
acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por meio de redes
nacionais e internacionais.

Percebe-se que esse profissional deve ser confidencial a respeito de fatos sigilosos que
ocorram durante suas atividades; deve ser comunicativo; daí, a necessidade da leitura.
Percebe-se, também, que o seu aprender deve ser constante. Assmann (2004, p. 35),
diz que as biociências estão mostrando que a “vida é, essencialmente, aprender” Isso significa
que não há idade para que busquemos a aprender algo novo. Basta estarmos vivos. O
profissional da saúde, necessariamente, tem que ser portador dessa vivência.
A esse respeito, Assmann continua:
O aprender não se resume em aprender coisas, se isto fosse entendido como
ir acrescentando umas coisas aprendidas a outras, numa espécie de processo
acumulativo semelhante a juntar coisas no montão. A aprendizagem não é
um amontoado sucessivo de coisas que se vão reunindo. Ao contrário, trata-
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se de uma rede ou teia de interações neuronais extremamente complexas e
dinâmicas, que vão criando estados gerais qualitativamente novos no cérebro
humano... (2004, p. 40).

Felizmente que os alunos entrevistados nesta pesquisa foram de opinião de que a
leitura representa um caminho capaz de transportar uma pessoa a estar sempre aprendendo.
Suas falas foram unânimes em informar que a leitura é tudo na vida. Sua prática é uma forma
de se expressar bem, de estar sempre atualizado, de escrever melhor, de se projetar em um
aprender inabalável.
Eis algumas falas:
“A leitura leva a vários caminhos. Com a leitura você aprende a se comunicar
melhor, você aprende a falar, aprende a escrever corretamente.” (Bruna).
“A leitura é muito importante na vida. Você só conhece a alguma coisa se você ler, se
você estudar, se você buscar. É importante nisso. Você tem que estar sempre atualizado em
tudo.” (Bianca).
“A leitura hoje a gente precisa dela para poder crescer profissionalmente, que sem a
leitura a gente não cresce profissionalmente.” (Mirtor).
“A leitura é tudo na vida. A leitura é essencial na vida. Se você é uma pessoa culta,
bem estudada, você só pode ser uma pessoa inteligente, aquela pessoa que estuda.”
(Marcelo).
“A leitura é o necessário. Sem a leitura a gente não é nada.” (Marta).
“Eu acho a leitura importante na vida para se atualizar, aprender cada vez mais, até
porque as coisas vão mudando a cada dia.” (Mirtes).
No momento em que os entrevistados colocam que a leitura é tudo em suas vidas, não
percebemos, em respostas anteriores, nenhuma referência em relação a atividades em sala de
aula ou extraclasse voltada para a leitura. É uma lacuna que nos cabe questionar: Será que a
ETSC dá atenção à leitura ou isso é uma prática esquecida? Se realmente é esquecida, a escola
deve rever tal omissão, até porque, de acordo com o documento: Profissionalização da
Educação de Jovens e Adultos – PROEJA – Curso de Ensino Médio Integrado ao Curso
Técnico de Enfermagem, inserido nesta dissertação, realizar práticas de leitura em todos os
sentidos é indispensável na formação do técnico em enfermagem.
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Os depoimentos dos alunos nos asseguram à percepção de que o profissional da saúde
não pode estar apenas limitado ao aspecto do ler somente por ler, mas também ao de ver
leituras, ver mundos estruturados, compreender processos, relacionar, encontrar soluções
perante situações complicadas, encontrar significados, enfim, ser capaz de produzir sentidos
lógicos. O desempenho desse profissional requer a habilidade desses matizes. Daí, suas falas
expressarem corretamente a necessidade de buscar sempre o aprender, podendo ser por meio
da leitura.
Um dado que requer importância a ser colocado foi a surpresa que tive no que diz
respeito às idades dos alunos do PROEJA, que não ficam muito distante das turmas regulares
da ETSC. Por esse aspecto, o diferencial está concentrado na questão do poder aquisitivo, do
lugar onde residem, dos pais, por serem analfabetos ou semianalfabetos, e a condição de
serem alunos que necessitam trabalhar para o seu sustento e o da família.
Comparando com os alunos do PROEJA do IFPB/Campus Cajazeiras – onde leciono a
disciplina Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, pode ser observado que a diferenciação
reside nas idades. Temos alunos com idades superiores a 50 anos e outros na casa dos
quarenta. Na ETSC, conforme já mencionamos, as idades variam entre 19 e 35 anos.
Outro diferencial é no tocante ao sexo. Nas turmas do PROEJA do IFPB / Campus
Cajazeiras, o número de homens é superior ao da turma da ETSC. É compreensível, tendo em
vista que a modalidade EJA no referido instituto é voltada para a construção civil.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos sobre a EJA, enquanto modalidade de ensino que perpassa todos os níveis
da educação básica, vêm ganhando espaço nas discussões atuais, prova disso é que a sua
abrangência está adentrando a esfera de nível médio. Isso acontece pelo fato de que o Brasil
ainda apresenta um contingente populacional significativo de analfabetos, constituindo-se em
um dos maiores desafios enfrentados pela educação brasileira.
Em meio a várias perspectivas de estudo que podemos explorar nessa modalidade de
ensino, ou seja, EJA, optamos em trabalhar, nesta dissertação, a leitura, tanto no seu aspecto
geral assim como na formação de técnicos em enfermagem. A escolha nasceu do desejo de
buscar indícios capazes de caracterizar respostas às inquietantes indagações provenientes dos
professores do IFPB/ Campus Cajazeiras, sobre a inexistência de uma prática de leitura dos
alunos do PROEJA, de acordo com o que já detalhamos no capítulo primeiro.
Assim, analisamos as práticas de leitura vivenciadas pelos alunos da turma do
PROEJA e sua contribuição para a formação do sujeito leitor, na referida instituição de
ensino. Acreditamos ter atingido esses objetivos à luz de contribuições teóricas preocupadas
com o fenômeno da leitura. Procuramos estabelecer um diálogo entre essas teorias com o
intuito de construir um entendimento que pudesse subsidiar a análise dos dados exposta no
capítulo quatro.
A pesquisa tomou por base uma amostra constituída por oito alunos da turma do
PROEJA da ETSC. Utilizamos entrevistas na modalidade semiestruturada e a realização do
método discorreu na perspectiva da abordagem qualitativa.
Pelas respostas proferidas, no decorrer das entrevistas, percebemos que suas leituras
estão relacionadas aos gêneros literários, jornais, história em quadrinho e a Bíblia. Não houve
a citação de nenhum exemplar da área da saúde. O que se conclui é que as leituras
relacionadas a esse nível de saber estão concentradas apenas nas apostilas trabalhadas em
sala de aula.
Notamos que os entrevistados possuem graus diversificados de leitura. Há os que têm
inclinação para romances, outros para as histórias de revistas em quadrinho e os que se
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enquadram em todos os tipos de leituras. Enquanto isso, a escola fica limitada aos conteúdos
de livros didáticos, sendo que, na maioria dos casos, não atinge a sensibilidade leitora do
aluno.
Evidenciou-se que a prática de leitura é um caminho decisivo para a escrita, assim
como para a oportunidade de crescer na vida, tanto em termos profissionais como salarial, e
que os alunos veem o espaço escolar como uma oportunidade para atingir esses patamares.
Essa questão é percebida no momento em que os entrevistados estreitam a importância
no que tange a relação que há entre domínios da leitura e domínios na escrita. Quatro deles,
Fatinha, Mirtor, Bianca e Marcelo, mesmo não tendo o hábito da escrita, foram conscientes de
que o ato de ler ajuda à prática da escrita.
Por esse viés, a escola torna-se cada vez mais importante no mundo do aluno, na sua
compreensão e ação perante a realidade em que faz parte. Só que sabemos que nem todos vão
conseguir chegar onde desejam, ou seja, superar as suas condições de vida, como adquirir
um emprego digno, casa própria, alimentação e lazer.
Interessante, também, foi perceber, em alguns depoimentos, a importância que tem
o professor em atividades didáticas de leitura cujo intuito é despertar o aluno para essa
prática. Isso evidencia a responsabilidade do papel do educador com relação ao educando. É
reflexo, é efeito produzido no processo de formação comportamental e de postura na vida do
aluno.
Percebemos, ainda, nas falas dos oito entrevistados, sete confirmarem que familiares e
amigos os incentivaram a um maior contato com a leitura. Isso significa que, em muitos
casos, o aprender a ler necessita de determinação, participação e estímulo de terceiros.
Outras considerações que destacamos: o compartilhar a leitura com outras pessoas.
Isso dá um novo sentido, novas descobertas ao que foi lido. Quando comentamos o que
lemos, reconstruímos o que foi dito e descobrimos outras interpretações.
A ideia que os entrevistados têm sobre a importância da leitura na vida das pessoas
ficou evidente nas entrelinhas de suas respostas, uma vez que declaram que ler é buscar
sentidos, é sair do singular para o plural, é se aprimorar no já conhecido, é descobrir o não
conhecido, é adquirir um novo saber.
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Por esse entendimento implícito, captamos, nas suas falas, o que faz uma pessoa se
tornar uma leitora praticante: a necessidade, nos dias atuais, de estar constantemente se
informando, atualizando-se, buscando novos conhecimentos.
Percebemos que eles têm curiosidade. A curiosidade não apenas de ler sobre este ou
aquele assunto e tentar compreender, mas a de também ler a si e ao mundo em sua volta para
vislumbrar o que é e onde está. A curiosidade de fazer leitura sobre o que e sobre quem os
cerca e, assim, dar sentidos.
A Sala de Leitura da Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras é uma outra questão a se
destacar. Não existem atividades didáticas agradáveis e motivadoras voltadas para o referido
ambiente, de modo que o aluno, por si só, descubra a importância dessa sala como fonte de
informação, conhecimento e prazer, ao ponto de se transformar em um frequentador que
compareça com regularidade, independente de compromissos determinados pelo professor.
Refletindo sobre as falas dos alunos entrevistados a respeito do foco desta pesquisa
que é a leitura, de antemão percebemos que as práticas de leitura vivenciadas pelos alunos do
PROEJA, na ETSC, necessitam de mudanças significativas.
Assim sendo, gostaria de indicar, especialmente para aqueles educadores preocupados
em estimular seus alunos para uma prática efetiva da leitura, algumas considerações:
·

É preciso que se reflita e/ou reavalie as atividades de leitura em sala de aula, como o
conceito de leitura, leitor e texto e se analise como estes elementos irão se configurar
na prática de leitura do discente;

·

É preciso que o professor busque a diversidade das práticas de leitura no contexto
escolar, utilizando textos do cotidiano como revistas, jornais, gibis, crônicas, história
em quadrinho, romances, entre outros, de modo a garantir que a sala de aula seja um
espaço de múltiplas leituras e de múltiplas falas atribuindo sentido aos textos lidos, de
acordo com as suas afinidades e gostos.

·

É preciso que o educador veja a leitura como uma prática social presente no cotidiano
das pessoas, nos inúmeros espaços que frequentam, seja em casa, na escola, no
trabalho, na igreja, no clube social, entre outros. Nesse sentido, a leitura precisa ser
trabalhada de forma que seja incorporada ao contexto desses sujeitos.
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·

É preciso que o docente reflita o seu papel de educador e de suas ações em sala de
aula, independente da sua disciplina, e crie, por intermédio da prática da leitura,
atividades que façam o aluno pensar, refletir, questionar e estimular a sua
criatividade, de modo que possa se constituir num instrumento capaz de provocar
transformações da sua maneira de ver a realidade.

Como últimas palavras, gostaria de salientar que o papel de uma pesquisa é o de
investigar uma dada realidade e apresentar reflexões a cerca do tema estudado. Pesquisamos
sobre práticas de leitura dos alunos do PROEJA, na ETSC e refletimos a cerca de outras
possibilidades

de

leitura

para

a

referida

turma.

Apesar

dos

limites

desta

dissertação, esperamos ter contribuído para que o contexto escolar da ETSC permita lançar
outros olhares no tocante à prática de leitura, já que se trata de uma atividade de caráter
integrador do saber.
Quanto ao limite encontrado nesta pesquisa, podemos apontar os sujeitos trabalhados,
por se tratar de auspiciosos profissionais de enfermagem, que devem entender a leitura como
expansão de sua capacidade profissional. Nesse sentido, leitura para eles não significa apenas
o ler por ler ou para se manter informado. Mas é imperioso também que vejam a leitura como
um processo de compreensão, de relacionamento, de produção de sentidos, seja por
intermédio da fala, da escrita ou da imagem.
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APÊNDICES

APÊNDICE A
ROTEIRO DE ENTREVISTA

DADOS PESSOAIS:
Nome: _____________________________________________________________
Profissão: ______________________________ Idade: ______________________
Cidade: ___________________________________
Bairro: ___________________________________
Trabalha:

SIM (

)

NÃO ( )

01. Você gosta de ler pelo prazer da leitura?
02. O que você gosta de ler? Revistas, livros, a Bíblia, outros?
03. Você conhece alguém que gosta de ler, pelo prazer da leitura?
* Em caso afirmativo, o que essa pessoa gosta de ler: revistas, livros, a Bíblia, outros?
04. Seus pais, seus irmãos, seus amigos gostam de praticar a leitura?
05. O que, no seu ponto de vista, leva uma pessoa a se tornar uma leitora praticante?
06. Você lê com frequência?
* Em caso afirmativo, o que levou você a praticar a leitura?
* Em caso negativo, o que leva você a não praticar a ler?
07. Você conhece alguém que lê somente para dar conta de suas tarefas escolares?
08. Você lê somente para dar conta das tarefas escolares?
09. Para você, o que é preciso para dizer que a pessoa pratica a leitura?
10. De que modo a leitura pode ser importante na sua vida?
11. Alguém incentivou você a ler? Quem?
12. O que você costuma ler na sala de aula? Com que frequência?
13. Você tem facilidade para se concentrar na leitura?
14. Qual(is) material (is) de leitura você não gosta de ler?
15. Você já leu algum livro ou revista da Sala de Leitura da ETSC? Quando?
16. Qual o último livro que você leu? Quando?
17. Quando você loca um livro, onde costuma lê-lo?
* Em casa?
* No trabalho?

* Na escola, no momento das aulas vagas?
18. Você tem um espaço em casa reservado para a leitura e para os seus estudos?
19. Em caso de ler o livro em casa, você compartilha a leitura com os familiares ou lê apenas
para você?
20. Você tem hábito de escrever?
Em caso afirmativo, como chegou a isso?
21. Isso ajuda à prática da leitura?
22. Outros comentários que gostaria de fazer.

APÊNDICE B

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Trabalho: Práticas de Leitura na Educação de Jovens e Adultos: (re) pensando
possibilidades para a Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras – ETSC.
Objetivo Geral: Analisar as práticas de leitura vivenciadas pelos alunos do PROEJA, na
Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras e sua contribuição para a formação do sujeito-leitor.

Eu,________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
declaro, para os devidos fins, que cedo os direitos de minha entrevista, gravada no dia
_______ / _______ / ____________, para o Sr. Dimas Andriola Pereira usá-la integralmente
ou em partes, sem restrições de prazos e limites de citações, desde a presente data. Declaro,
ainda, que o referido Sr. assegurou a privacidade quanto aos dados confidenciais que serão
levantados na entrevista, preservando a minha identidade. Ele também apresentou o recurso
que será utilizado na entrevista: um gravador.

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido e dou o meu consentimento para
participar da pesquisa e para a publicação dos resultados. Estou ciente de que receberei uma
cópia deste documento.
Cajazeiras – PB, _______ de _______________ de _______________.

Entrevistado

Pesquisador Responsável: Dimas Andriola Pereira
Endereço: Rua Celso Matos Rolim, 38 – Bairro Jardim Oásis
Fone: (83) 35314130 – (83) 91059982
Cajazeiras – Paraíba
Telefone de contato com o Comitê de Ética e Pesquisa: (83) 32167302

