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RESUMO 

 

O objeto de estudo desta pesquisa são os processos formativos do aprendente-ensinante de 

leitura da EJA revelados a partir de suas narrativas orais de vida e de formação, motivada 

pelas seguintes questões-norteadoras: Como se dá o ensino de leitura na perspectiva dos 

discursos produzidos por meio dos relatos de vida e de formação de ensinantes-aprendentes de 

EJA de escolas públicas municipais de Parnaíba-PI? Que concepções e práticas de leitura, de 

linguagem e de ensino emergem dos discursos presentes nessas narrativas? Quais são as 

concepções de leitura e as práticas adotadas pelos professores nos encaminhamentos 

propostos para o estudo dos textos? Para responder às questões norteadoras, foram traçados os 

seguintes objetivos: Geral: Investigar as concepções e práticas de leitura, discursivamente 

construídas, nos relatos de vida e de formação do ensinante-aprendente para desenvolver o 

ensino de leitura. Específicos: 1) Analisar e caracterizar, a partir das observações das aulas, as 

concepções e estratégias de leitura adotadas pelo aprendente-ensinante nos encaminhamentos 

para o estudo dos textos; 2) Refletir sobre os discursos produzidos nas narrativas de vida e de 

formação, verificando os que eles traduzem sobre as concepções e estratégias de leitura 

adotadas no cotidiano de orientações leitoras; 3) Averiguar a relação entre os discursos, 

teoricamente construídos pelos ensinantes-aprendentes sobre suas histórias de vida e de 

leitura, e os discursos construídos na prática em sala de aula; 4) Identificar como a história de 

vida e a de formação influenciam a história de leitura e ensino de leitura realizadas pelos 

ensinantes-aprendentes pesquisados; 5) Propor, a partir dos pressupostos da Educação 

Linguística, reflexões sobre encaminhamentos mais produtivos para o trabalho com alguns 

gêneros textuais durante as oficinas pedagógicas. Foi realizada uma pesquisa narrativa, com 

abordagem qualitativa, dialogando com autores como Ferrarotti (1988), Clandinin e Connelly 

(2011), Suárez (2008), Josso (2004, 2010), entre outros. Esses autores defendem que a 

narrativa centrada nos percursos formativos possibilita potencializar o caráter formador deste 

processo. Para a realização da pesquisa, colaboraram três ensinantes-aprendentes de escolas 

de 4º ciclo de EJA do município de Parnaíba-PI. Para alcançar os objetivos pretendidos na 

pesquisa, foram realizadas observações das aulas das participantes por três meses. 

Posteriormente, procedemos à produção das narrativas orais a fim de prover um desvelamento 

do oculto do discurso delas, como foi constituída a sua história de vida, a de leitura e a de 

formação. Os dados produzidos a partir dessas duas primeiras etapas da pesquisa foram 

analisados à luz do referencial teórico das experiências formadoras e das narrativas, além do 

arcabouço da Educação Linguística. As narrativas revelaram que há estreita relação entre os 

discursos produzidos para o ensino de leitura realizado e as experiências advindas dos 

contextos familiares, de escolarização e de formação. A terceira etapa da pesquisa consistiu na 

realização de três oficinas pedagógicas (CANDAU, 1995), modalidade de metodologia ativa 

(PALMA, 2016; BERBEL, 2011), realizadas durante os encontros interativos. Ao final das 

oficinas, que envolviam trocas de experiências e estudos teóricos, os quais foram previamente 

disponibilizados, foi possível perceber, nos discursos produzidos pelos ensinantes-

aprendentes, a colaboração teórico-metodológica trazida pelo recurso pedagógico. 

 

 

Palavras-chave: Processos formativos. Ensino de leitura na EJA. Narrativas de vida e de 

formação. Discursos. Oficinas pedagógicas.  
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ABSTRACT 

 

The object of study of this research are the formative processes of the reading instructor-

learner of EJA (Brazilian youth and adult education program) revealed from their oral 

narratives of life and formation, motivated by the following guiding questions: How does the 

reading teaching happens in the perspective of the discourses produced through the reports of 

life and the formation of EJA instructor-learners of municipal public schools in Parnaíba-PI? 

What conceptions and practices of reading, language and teaching do emerge from the 

discourses present in these narratives? What are the conceptions of reading and the practices 

adopted by teachers in the proposed guidelines for the study of texts? In order to answer the 

guiding questions, the following objectives were delineated: Main Objective: To investigate 

the conceptions and practices of reading, discursively constructed, in the reports of life and 

formation of the instructor-learner to develop the teaching of reading. Specific: 1) To analyze 

and characterize, from the observations of classes, the conceptions and strategies of reading 

adopted by the instructor-learner in the directions for the study of texts; 2) Reflect about 

discourses produced in the narratives of life and formation, verifying what they interpret 

about the conceptions and strategies of reading adopted in the daily life of reading 

orientations; 3) To verify the relationship between the discourses, theoretically constructed by 

the instructor-learner about their stories of life and reading, and the discourses constructed in 

the classroom practice; 4) To identify how the story of life and formation influenced the 

history of reading and teaching of reading performed by the instructor-learners researched; 5) 

Propose, from the assumptions of Linguistic Education, reflections on more productive 

referrals to work with some textual genres during pedagogical workshops. A narrative 

research was developed, with qualitative approach, dialoguing with authors such as Ferrarotti 

(1988), Clandinin and Connelly (2011), Suárez (2008), Josso (2004, 2010), among others. 

These authors suggest that the narrative centered on the formative pathways makes it possible 

to enhance the formative character of this process. For the accomplishment of the research, 

three instructor-learners of schools of 4º cycle of EJA from Parnaíba-PI collaborated. In order 

to achieve the objectives sought in the research we made classes observations of the 

participants during three months. Subsequently, we proceeded to the production of oral 

narratives in order to provide an unveiling of the occult of their discourse, how was 

constituted their history of life, reading and formation. The data produced from these first two 

stages of the research were analyzed in the light of the theoretical reference of the formative 

experiences and the narratives, besides the framework of the Linguistic Education. The 

narratives revealed that there is a close relation between the discourses produced for the 

teaching of reading and the experiences of family contexts, schooling and formation. The 

third stage of the research consisted of three pedagogical workshops (CANDAU, 1995), 

active methodology modality (PALMA, 2016; BERBEL, 2011), carried out during the 

interactive meetings. At the end of the workshops, which involved exchanges of experiences 

and theoretical studies, which were previously available, it was possible to realize, in the 

speeches produced by the instructor-learners, the theoretical-methodological collaboration 

brought by the pedagogical resource. 

 

 

Key-words: Formative processes. Reading teaching at EJA. Narratives of life and formation. 

Speeches. Pedagogical workshops. 
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CONVENÇÕES PARA TRANSCRIÇÃO 

 

Os nomes dos sujeitos-participantes da pesquisa são representados por letras, e as 

convenções para transcrição de fala são as seguintes:  

 

(...) trecho curto não-transcrito 

[   ] reconstituição da fala pelo analista 

... pausa 

[...] trecho incompreensível 

::: alongamento de vogal na fala  

MAIÚSCULAS: tom de voz com efeito de ênfase  

Negrito: ênfase do analista  

 

Foram também utilizados os seguintes sinais convencionais de pontuação gráfica: vírgula (,); 

ponto (.); ponto de exclamação (!); ponto de interrogação (?) e as convenções ortográficas do 

português. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Esta pesquisa se insere na linha de pesquisa Leitura, Escrita e Ensino de Língua 

Portuguesa, do Programa de Língua Portuguesa, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, com enfoque nos processos formativos do aprendente-ensinante de leitura da EJA 

revelados a partir de suas narrativas orais de vida e de formação.  

As práticas sociais de leitura estão presentes no cotidiano de toda a sociedade. Ler a 

bula de um remédio, ler o horóscopo no jornal, tomar um ônibus, interpretar sinais luminosos 

para atravessar a rua de maneira segura, consultar a agenda telefônica, enfim essas e outras 

atividades constituem formas de utilização de leitura na sociedade. Ler com eficiência faz 

parte dos requisitos básicos necessários para a compreensão da realidade e atuação nos 

diversos contextos sociais, pois é um instrumento que amplia a visão e o entendimento sobre 

o mundo em que o homem vive.  

Infelizmente, porém, o ensino de leitura que tem sido ofertado em várias salas de aula 

deste país, ainda, limita o processo de formação de leitores ―caçadores de sentidos‖, pois os 

EnAp elegem concepções de leitura que inibem o processo de construção de sentidos, bem 

como não elegem estratégias de leitura adequadas  para estudar os diversos gêneros textuais 

que circulam nos espaços escolares. Os gêneros estão na escola, todavia não se trabalham os 

seus propósitos discursivos, sua forma, tema, dentre outros aspectos. Esse fato gera um 

quadro de leitores incapazes de preencher os vazios dos textos, de analisar as estratégias 

linguísticas e discursivas selecionadas para a produção de um determinado gênero. O poder de 

criticar, questionar, indagar fica, portanto, limitado e a resposta pronta prevalece, bem como a 

produção de consenso. Dessa forma, as práticas eleitas pelos EnAp não possibilitam o 

aprimoramento da competência comunicativa dos ApEn.  

Esse insucesso no ensino de leitura se deve, prioritariamente, as lacunas teóricas e 

metodológicas no processo de formação dos professores, bem como a aspectos relativos ao 

contexto familiar e os contatos com a leitura na educação básica. Assim, os processos 

formativos falhos, aliados a ausência de formação continuada, que possibilitem preencher as 

lacunas advindas da formação escolar e universitária, bem como de certas ideologias de 

contextos não-escolares, colaboram para práticas pouco produtivas no que se refere ao 

trabalho com o texto em sala de aula.  

Pude constatar experiências pouco produtivas com o ensino de leitura, em minha 

pesquisa de mestrado realizada em 2011, em que os EnAp não oportunizavam aos ApEn de 

EJA o contato com estratégias produtivas para a compreensão dos gêneros textuais estudados, 
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bem como a concepções de leitura que primassem pela multiplicidade de sentidos possíveis 

para um mesmo texto, tomando  como base as os recursos utilizados pelo produtor. O 

resultado dessa pesquisa sugeria lacunas teóricas e metodológicas na formação do EnAp. Com 

o desejo de chegar a respostas mais definitivas, minha curiosidade pelo tema continuou e, 

agora, elegi o estudo das narrativas de vida e de formação para desvendar os discursos nela 

produzidos, os quais revelariam a razão das várias lacunas ainda presentes no ensino de 

leitura. Com base nas lacunas encontradas, realizei as oficinas formativas, modalidade de 

metodologia ativa, em que mediei, à luz dos pressupostos da Educação Linguística, alguns 

encaminhamentos mais produtivos para o trabalho com alguns gêneros textuais.  

A pesquisa contou com três professores da rede pública do município de Parnaíba que 

atuam no 4º ciclo da EJA. Esclareço que esses professores participaram de minha pesquisa de 

mestrado, e o objetivo de contar com a participação deles mais uma vez seria a possibilidade 

de contribuir com os seus processos formativos.  

O universo do trajeto de vida e de leitura do professor repercute sobre sua prática de 

ensino de leitura. A pessoa não vive nem se faz sozinha e sua trajetória tem uma implicação 

histórica e social, ou seja, sua forma de ser e estar no mundo tem a ver com as condições 

contextuais e existenciais que marcam toda a sua vida. 

Ao narrar o presente, o narrador distancia-se do momento narrado, interpretando a si 

mesmo, e, a partir do presente, pode (re) configurar o passado e o futuro, ou seja, as narrativas 

oportunizam a quem narra pensar o passado, buscando perceber o que pensava quando o 

vivenciou. Esse ―poder de formação‖ da biograficidade possibilita ao narrador refletir sobre 

sua trajetória formativa como uma ocasião para aprendizagem a partir das relações com o 

outro (heterobiografia) e consigo mesmo (autobiografia) e com ―[...] um novo olhar sobre o 

seu passado e sobre suas origens, projetar ou sonhar um outro futuro, se biografar novamente‖ 

(DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 366). Ao perceber-se o narrador tem, portanto, a 

possibilidade de olhar, de conhecer e de agir com outras perspectivas. 

Assim, elegi a pesquisa narrativa, com abordagem qualitativa, como instrumento teórico 

e metodológico eficaz para percorrer a busca pelas respostas de muitas perguntas que ainda 

me inquietavam. Ferrarotti (1988), Clandinin e Connelly (2011), Suárez (2008), Josso (2004, 

2010), entre outros, são autores que defendem a narrativa centrada nos percursos formativos 

possibilita potencializar o caráter formador deste processo. O diálogo entre investigação, 

ação, formação potencializa a reflexão crítica. 

Assim, para discursivamente refletir sobre a forma como o EnAp pratica o ensino de 

leitura, é necessário prover um desvelamento do oculto do discurso dele, como foi constituída 
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a sua história de vida, a de leitura e a de profissão, pois entendo que essas  histórias fazem 

parte do processo de formação docente e representam as ideologias e a prática discursiva que 

o EnAp tem de leitura e ensino de leitura.  

Ao narrarem suas histórias, os EnAp assumem-se como participantes ativos do 

processo, cuja subjetividade está explícita e/ou implícita em suas narrativas. Desse modo, as 

narrativas transcendem a função de fonte meramente informativa para adquirirem um status 

de instrumentos potencializadores de formação e autoconhecimento.  

Esclareço que assumo, na pesquisa, o papel de narrador da história, uma vez que, 

mesmo sendo sujeito da narrativa, conto as histórias das personagens, ou melhor, dos 

participantes da pesquisa, revelando, assim, suas características, sentimentos, impressões, 

entre outros, referenciando-me em minha própria subjetividade e compreensão para isso.  

Considerando esse cenário, percorri, nesta pesquisa, caminho que me possibilitasse 

responder às seguintes questões de pesquisa: Como se dá o ensino de leitura na perspectiva 

dos discursos produzidos por meio dos relatos de vida e de formação de ensinantes-

aprendentes de EJA de escolas públicas municipais de Parnaíba-PI? Que concepções e 

práticas de leitura, de linguagem e de ensino emergem dos discursos presentes nessas 

narrativas? Quais são as concepções de leitura e as práticas adotadas pelos professores nos 

encaminhamentos propostos para o estudo dos textos?  

Para responder às questões norteadoras, foram traçados os seguintes objetivos: Geral: 

Investigar as concepções e práticas de leitura, discursivamente construídas, nos relatos de vida 

e de formação do ensinante-aprendente para desenvolver o ensino de leitura. Específicos: 1) 

Analisar e caracterizar, a partir das observações das aulas, as concepções e estratégias de 

leitura adotadas pelo ensinante-aprendente nos encaminhamentos para o estudo dos textos; 2) 

Refletir sobre os discursos produzidos nas narrativas de vida e de formação, verificando os 

que eles traduzem sobre as concepções e estratégias de leitura adotadas no cotidiano de 

orientações leitoras; 3) Averiguar a relação entre os discursos, teoricamente construídos pelos 

ensinantes-aprendentes sobre suas histórias de vida e de leitura, e os discursos construídos na 

prática em sala de aula; 4) Identificar como a história de vida e a de formação influenciam a 

história de leitura e ensino de leitura realizadas pelos ensinantes-aprendentes pesquisados; 5) 

Propor, a partir dos pressupostos da Educação Linguística, reflexões sobre encaminhamentos 

mais produtivos para o trabalho com alguns gêneros textuais durante as oficinas pedagógicas. 

Esta pesquisa está estruturada em seis capítulos. No capítulo 1, contextualizo o quadro 

histórico do desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil. Considero 

que esse resgaste é necessário para a compreensão das raízes de muitas práticas presentes no 
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ambiente escolar de EJA.  Para tanto, discorro sobre as manifestações da EJA no Brasil a 

partir das contribuições de Pilettii (1988), Paiva (1973) e Brasil (2001).  

No capítulo 2, apresento um percurso das concepções de leitura, a partir das visões de 

natureza mais estruturalistas até os estudos que entendem a leitura como mais produtiva. 

Dialogo com Silva (1992, 1999), Bakhtin (1995), Geraldi (1996), Kato (1999), Soares (2005), 

Terzi (2008), Koch (2009), Koch e Elias (2010), Kleiman (2010), Coracini (1999, 2010), 

Orlandi (2008, 1999a, 1999b), dentre outros. Posteriormente, trato das estratégias de leitura, a 

partir de contribuições com as de Solé (1998) e Brasil (2002). Em seguida, discuto o ensino 

de leitura, referenciando Antunes (2009), Brasil (1998), Kleiman (2001, 2008a).   

No capítulo 3, apresento os pressupostos da Educação Linguística que me foram úteis 

para caracterizar o ensino de leitura e pensar em possibilidades para lançar algumas 

contribuições. Para realizar tais discussões, embaso-me nas pesquisas sobre EL e ensino de 

Língua Portuguesa realizadas por Palma, Turazza e Nogueira Junior (2008), Travaglia (2011), 

Palma e Turraza (2012, 2014a, 2014b), dentre outras. Em seguida, caracterizo, com base em 

Palma e Turraza (2012, 2014a, 2014b), as dimensões pedagógica e linguística da EL. 

No capítulo 4, caracterizo a pesquisa narrativa a partir das contribuições Ferrarotti 

(1988), Clandinin e Connelly (2011), Suárez (2008), Josso (2004, 2010), entre outros e 

explico todo o percurso da pesquisa.  

No capítulo 5, faço a análise das aulas observadas e das narrativas produzidas com os 

colaboradores da pesquisa.  

No capítulo 6, apresento as oficinas pedagógicas (CANDAU, 1995), modalidade de 

metodologia ativa (PALMA, 2016; BERBEL, 2011), realizadas durante os encontros 

interativos. 

Por fim, apresentamos as Considerações finais, em que procuro responder às perguntas 

de pesquisa e, em seguida, as Referências. 
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CAPÍTULO 1 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 

Para os navegantes com desejo de vento a 

memória é um ponto de partida. (EDUARDO 

GALEANO) 

 

Este capítulo contextualiza o quadro histórico do desenvolvimento da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) no Brasil. Considero que esse resgaste é necessário para a 

compreensão das raízes de muitas práticas presentes no ambiente escolar de EJA.  Para tanto, 

discorro sobre as manifestações da EJA no Brasil a partir das contribuições de Piletti (1988), 

Paiva (1973) e Brasil (2001). Em seguida, fundamentado em Freire (1990) e Di Pierro (2001), 

trato das políticas de conscientização em EJA. A partir dos estudos de Souza (2000) e Brasil 

(1988), trato dos desafios para redemocratização social da EJA. Na sequência, reflito sobre os 

desafios e o cenário da EJA durante as pré-reformas educativas (DI PIERRO, 2000; 

HADDAD, 1997a, 1997b, 2007). Por fim, delineio uma breve discussão, amparado em 

Arroyo (2005), sobre as demandas e o perfil da EJA na atualidade.  

Um histórico das políticas para a EJA no Brasil, embora sucinto, faz-se necessário para 

entender que os sistemas educacionais e movimentos educativos espelham as condições 

sociais, econômicas e políticas de uma sociedade. A EJA é considerada um campo complexo 

porque envolve questões além do educacional, as relacionadas à situação de desigualdade 

socioeconômica em que se encontra grande parte da população desse país (DURANTE, 

1998).  

Paiva (1973) esclarece que, no decorrer da história da educação, várias crises foram 

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

na educação das grandes massas populares, pois os grupos que lideravam a política 

encontravam na educação uma forma de fortalecer seu poderio. A educação assumiu, 

portanto, um forte meio impositivo de ideologias para manutenção do poder e como um meio 

de acesso a ele.    

 

1.1 Primeiras manifestações de EJA no Brasil 

 

A primeira manifestação de EJA no Brasil deu-se no período colonial a partir do 

sistema educacional executado pelos jesuítas, que desenvolveram uma sistemática de 

aculturação dos nativos, processo que durou por mais de dois séculos.  Segundo Piletti (1988), 
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igreja e coroa portuguesa foram aliadas na conquista das terras brasileiras a fim de alcançar o 

objetivo maior, a coroa propiciava o trabalho missionário, ao passo que os índios eram 

convertidos aos costumes portugueses. Assim, à medida que os jesuítas buscavam a salvação 

das almas, também conduziam o ingresso dos elementos colonizadores. Acredita-se que a 

coroa ficou temerosa com a autonomia dos jesuítas na atuação diante do sistema educacional 

que ora desenvolviam, assim resolveu combater a influência deles e, consequentemente, 

interrompeu o processo missionário por meio da expulsão dos padres da colônia, o que não foi 

favorável à elite da época, haja vista a ausência de educação popular. 

Concordo com os argumentos de Paiva (1973) quando ele afirma que a educação dos 

adultos indígenas era considerada irrelevante, pois dominar os processos de leitura e escrita, 

dentre outras habilidades, não serviria para atender aos anseios da sociedade colonial, que 

eram basicamente voltados para a exportação de produtos; logo, não seria necessário expandir 

saberes para toda a sociedade. Tal quadro modificou-se com a mudança da Família Real para 

o Brasil, porque o Sistema Educacional deveria, naquele momento, organizar-se para atender 

à aristocracia portuguesa. 

A educação de adultos passou a delimitar seu espaço na história da educação brasileira a 

partir da década de 1930, período em que se consolidou um sistema público de educação. O 

processo de industrialização e a concentração populacional em centros urbanos marcaram 

transformações no cenário demográfico brasileiro.  

O ensino básico público foi disponível aos mais diversos setores da sociedade, o que 

propiciou a ampliação da educação elementar pelo Governo Federal, que traçou diretrizes 

educacionais unificadas, especificando responsabilidades dos Estados e Municípios. Essa ação 

também incluiu esforços de extensão de ensino aos adultos, cujas práticas, foram mais 

incisivas a partir da década de 1940 (BRASIL, 2001). Nessa época, diante das demandas 

profissionais, o domínio da leitura e da escrita passou a ser exigência. 

O declínio da Era Vargas em 1945 marcou a redemocratização do Estado brasileiro. 

Saliento que a alfabetização e a educação de adultos foram percebidas como instrumento de 

redemocratização, polarizaram as atenções pela possibilidade de utilização da educação em 

função de novos objetivos políticos. Segundo a Proposta Curricular para o 1º segmento de 

EJA (2001, p.19-20), 

 

[...] A Segunda Guerra Mundial recém terminara e a ONU - Organização das Nações 

Unidas - alertava para a urgência de integrar os povos visando a paz e a democracia. 

Tudo isso contribuiu para que a educação dos adultos ganhasse destaque dentro da 

preocupação geral com a educação elementar comum. Era urgente a necessidade de 

aumentar as bases eleitorais para a sustentação do governo central, integrar as 
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massas populacionais de imigração recente e também incrementar a produção. 

 

Por meio do Decreto-Lei n° 8.529, de janeiro de 1946, foi instituída a Lei Orgânica do 

Ensino Primário, que normatizava, no capítulo III do título II, o curso supletivo, destinado a 

adolescentes e adultos, realizado em dois anos. Ainda em 1946, a educação foi reconhecida 

como direito de todos pela Constituição Federal. 

Segundo a Proposta Curricular do 1º segmento de EJA (2001), a educação de jovens e 

adultos teve sua identidade nacional de massa em 1947 sob a Campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos (CEAA), cuja coordenação ficou a cargo do Serviço de Educação de 

Adolescente e Adultos (SEAA), órgão do Ministério da Educação que teve por objetivo, em 

uma primeira etapa, executar a alfabetização em três meses e compactar o curso primário em 

dois períodos de sete meses.  

Após esse período, os alunos seriam direcionados a uma chamada ―ação em 

profundidade‖, cuja intenção era a capacitação profissional e o desenvolvimento comunitário. 

A referida campanha contou, inicialmente, com a direção do professor Lourenço Filho que 

obteve resultados muito satisfatórios, uma vez que articulou e ampliou os serviços já 

existentes, além de tê-los levado para outras regiões do país. 

Em um período recorde foram criadas várias escolas de supletivo, contando com o apoio 

de diversos profissionais, além de mão-de-obra voluntária. Uma outra contribuição deixada 

por essa empreitada foi a modificação da práxis dos educadores de adultos, que era executada 

seguindo as mesmas características da educação infantil. Essa postura evidencia a 

consideração do adulto não escolarizado como um ser imaturo, ―ignorante‖; por isso, 

entendiam que o processo de alfabetização deveria seguir os mesmos métodos e conteúdos da 

escola primária. 

Durante a própria CEAA, teorias modernas da psicologia desmentiam postulados de que 

a capacidade de aprendizagem dos adultos seria menor do que a das crianças. Em 1945, 

Lourenço Filho lançando mão de estudos da psicologia experimental, argumentara nesse 

sentido.  

É importante esclarecer que a EJA, embora tenha começado a despertar interesse quanto 

à abordagem pedagógica mais adequada, não foi desenvolvida sob uma abordagem 

metodológica específica. Quanto ao tratamento dado aos processos de leitura e escrita, não se 

observaram avanços nas indicações metodológicas, pois a concepção de alfabetização 

continuou a ser inspirada na aquisição de um código alfabético e na sua decodificação. Essa 

concepção só ganhou novo entendimento, em 1960, com Paulo Freire. 
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A implementação da CEAA teve como consequência a configuração de um campo 

teórico-pedagógico com orientação para discussão sobre o analfabetismo e a educação de 

Jovens e Adultos no Brasil. Até esse momento, o analfabetismo era concebido como causa, e 

não efeito da situação econômica, social e cultural do país; daí, o entendimento do adulto 

analfabeto como incapaz e marginal (CUNHA, 1999). Com o contexto da CEAA ainda em 

voga, foi realizado, em 1958, o II Congresso Nacional de Educação de Adultos, com o que se 

buscava uma redefinição das características específicas dessa modalidade, para a qual 

deveriam ser feitas reflexões sobre aspectos sociais, não apenas sobre os aspectos 

pedagógicos do processo de ensino-aprendizagem. 

A confiança na capacidade de aprendizagem dos adultos e da definição de um método 

de ensino de leitura para adultos conhecido como Laubach inspiravam a iniciativa do 

Ministério da Educação de produzir, pela primeira vez, por ocasião da campanha de 1947, 

material específico para o ensino da leitura e da escrita para todos. 

De acordo com a Proposta Curricular (2001), o Primeiro Guia de Leitura, distribuído 

para as escolas supletivas do Brasil, orientava o ensino pelo método silábico. As chamadas 

lições partiam de palavras-chave selecionadas e organizadas segundo suas características 

fonéticas. Essas palavras deveriam remeter aos padrões silábicos. O aluno deveria memorizar 

as sílabas e as remontar a fim de formar outras palavras.  

As primeiras lições continham, também, pequenas frases elaboradas com as mesmas 

sílabas. Nas últimas lições, as frases constituíam textos curtos com orientações sobre 

preservação da saúde, técnicas de trabalho, além de mensagens de conteúdo moral e cívico. 

Ainda sobre a Proposta Curricular (2001), com o fim dos anos 1950, houve severas 

críticas à Campanha de Educação de Adultos, dirigidas às deficiências administrativas, 

financeiras e à orientação pedagógica. O aprendizado em nível superficial dado ao curto 

período da alfabetização era alvo de denúncias, além do método empreendido na práxis de 

EJA em todas as regiões do país. Tais críticas foram mister para a evolução de uma nova 

visão sobre o analfabetismo e, também, para a consolidação de um novo paradigma 

pedagógico da referida modalidade de ensino, que teve como uma das referências o educador 

pernambucano Paulo Freire. 

 

1.2 Em busca de políticas de conscientização em EJA 

 

A partir dos anos de 1960, a educação passou a ser concebida como instrumento para 

minimizar as desigualdades sociais. Buscava-se por partes dos setores populares participação 



22 
 

política, engajamento nos diversos setores sociais. Freire (1990) dialogava com esses anseios 

e os transformava em proposta pedagógica, surgindo, assim, um novo paradigma teórico e 

pedagógico. 

Na perspectiva freiriana, o domínio da leitura e da escrita, em oposição ao que se 

aplicava até então, seria concebido como instrumento cultural que oferecia condições para que 

os sujeitos interviessem na sociedade. Segundo o educador pernambucano, aquele dito 

alfabetizado deveria ser capaz de usar a leitura e a escrita como meio de entender a realidade e 

transformá-la. A EJA seria vista como meio de afirmação e de desenvolvimento da cultura 

popular. Segundo Di Pierro (2001), o paradigma freiriano tinha como meta o diálogo como 

princípio da práxis educativa e da aceitação do sujeito de EJA no papel de sujeito de 

aprendizagem, em sua produção cultural e na capacidade de agir e de transformar o mundo. 

Entendo, assim, que, para Freire, alfabetização e educação se integravam. Alfabetização é o 

domínio de técnicas para escrever e ler em termos discerníveis e resulta numa postura atuante 

do homem sobre seu contexto. 

Essas ideias de Freire se expandiram pelo país. Em 1963, o governo encerrou a 1ª 

Campanha e encarregou Freire de organizar e desenvolver um Programa Nacional de 

Alfabetização de Adultos. Porém, em 1964, com o golpe militar, deu-se uma ruptura nesse 

trabalho de alfabetização, já que a conscientização proposta por Freire passou a ser vista como 

ameaça à ordem instalada. 

As propostas de Freire inspiraram os principais programas de alfabetização e educação 

popular do início dos anos de 1960. Estudantes, intelectuais e católicos empreenderam vários 

desses programas junto aos grupos populares. Desenvolvendo e aplicando essas novas 

diretrizes, atuaram os educadores do Movimento de Educação de Base (MEB), ligado à 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dos Centros de Cultura Popular (CPC), 

organizados pela União Nacional dos Estudantes (UNE); dos movimentos de cultura popular, 

que reuniam artistas e intelectuais e contavam com o apoio de administrações municipais.  

Em janeiro de 1964, o Plano Nacional de Alfabetização foi aprovado, após várias 

pressões dos grupos acima citados, o qual previa a disseminação por todo o Brasil de 

programas de Alfabetização orientados pela proposta de Paulo Freire. O plano foi 

interrompido, então, pelos militares. 

O referencial pedagógico que foi constituído nessas práticas baseava-se em um novo 

olhar entre problemática educacional e social. O analfabetismo que era antes visto como causa 

da pobreza e da marginalização passou a ser interpretado como efeito da situação de pobreza 

gerada por uma estrutura social não igualitária. Assim, o processo educativo seria meio de 
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interferência na estrutura social que produzia o analfabetismo. Reitero, então, que a 

alfabetização e a educação de base e de jovens e adultos deveriam partir sempre de um exame 

crítico de realidade existencial dos educandos, da identificação das origens de seus problemas 

e da possibilidade de superá-los. (BRASIL, 2001). 

Paiva (1973), fazendo referência às concepções estabelecidas na proposta de Freire, 

comenta: 

A sociedade tradicional brasileira fechada se havia rachado e entrado em trânsito, ou 

seja, chegar o momento de sua passagem para uma sociedade aberta e democrática. 

O povo emergia nesse processo, inserindo-se criticamente, querendo participar e 

decidir, abandonando sua condição de objeto da história. (PAIVA, 1973, p. 251). 

 

 

Os ideais pedagógicos difundidos, além das dimensões social e política, tinham um 

forte componente ético, o que era percebido no comprometimento do educador com os 

educandos. Freire reconhecia os analfabetos como pessoas produtivas, seres culturais, fato 

que o fez tecer críticas à chamada ―educação bancária‖, ou seja, o aluno servia apenas como 

depósito de conhecimento transmitido pelo professor que o eximia de desenvolver um 

potencial criativo. 

Ao considerar o educando sujeito de sua aprendizagem, Freire propunha bases 

educativas que não desprestigiassem sua cultura, mas que, por meio de diálogo lhes fossem 

possibilitadas transformações. Dizia que o sujeito de EJA deveria sair de uma postura crítica, 

necessária a um engajamento ativo no desenvolvimento político e econômico da nação. 

Freire (1990) lançou mão de uma proposta de alfabetização de adultos conscientizadora 

por meio do princípio que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. O educador 

desenvolveu um conjunto de procedimentos pedagógicos conhecidos como método Paulo 

Freire. Ele previa uma etapa preparatória, momento em que o alfabetizador pesquisava a 

realidade do grupo; faria, em concomitância, um levantamento do universo vocabular 

utilizado para expressar essa realidade. Desse universo, escolheria as palavras que 

expressavam as situações existenciais mais importantes. Posteriormente, um conjunto de 

palavras que contivesse os diversos padrões silábicos da língua deveria ser organizado, 

segundo um grau de complexidade. Tais palavras seriam geradoras e originariam estudo da 

leitura e da escrita, bem como o da realidade. Antes do estudo das palavras geradoras, Freire 

propunha um momento inicial em que o conteúdo educativo girava em torno do conceito 

antropológico de cultura.  

O educador deveria dirigir uma discussão a fim de evidenciar o papel ativo do homem 

como produtor de cultura e das diferentes formas de cultura (a letrada e não letrada), o 
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trabalho, a arte, a religião, a sociabilidade. Esse estudo objetivava, antes de iniciar o 

aprendizado do código escrito, levar o educando a assumir-se como sujeito de sua 

aprendizagem. 

Diversos materiais foram desenvolvidos com orientação desses princípios. Eram 

caracterizados não apenas pela relevância com a realidade dos adultos, mas, principalmente, 

pelo anseio de problematizá-la. 

 

1.3 EJA pós anos 1960 

 

 A conscientização proposta por Freire passou a ser vista como ameaça à nova ordem, o 

golpe militar de 1964. Assim, os programas de alfabetização e educação popular que se 

haviam multiplicado entre 1961 e 1964 foram entendidos como ameaçadores à ordem e seus 

promotores foram reprimidos. 

O Plano Nacional de Alfabetização (PNA) foi interrompido e desorganizado, seus 

dirigentes foram presos e seus materiais, apreendidos. Tais atitudes representavam tentativa 

de acabar com as práticas educativas que priorizavam os interesses populares. 

A partir daí, deu-se o exílio de Freire e o início de programas de alfabetização 

assistencialistas e conservadores, até que, em 1967, o governo assumiu o controle da 

Alfabetização de Adultos criando o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), 

voltado para a população de 15 a 30 anos, objetivando a alfabetização funcional, aquisição de 

técnicas elementares de leitura, escrita e cálculo. Com isso, as orientações metodológicas e os 

materiais didáticos esvaziaram-se de todo sentido crítico e problematizador, já proposto por 

Freire (CUNHA, 1999). 

O MOBRAL surgiu como resposta à grave situação do analfabetismo no Brasil, além de 

propiciar educação continuada para adolescentes e adultos. Constitui-se como organização 

autônoma em relação ao Ministério da Educação, contando com um volume significativo de 

recursos. Em 1969, foi lançado numa campanha de alfabetização de massa.  

Na década de 1970, ocorreu a expansão do MOBRAL em termos territoriais e de 

continuidade, iniciando-se uma proposta de educação integrada, que objetivava a conclusão 

do antigo primário, o qual foi pensado pelo Programa de Educação Integrada (PEI). Esse 

programa abria a possibilidade de continuidade de estudos para os recém-alfabetizados, bem 

como para os analfabetos funcionais, pessoas que dominavam a leitura e a escrita 

precariamente. 

De forma paralela, alguns grupos dedicados à educação popular continuaram a realizar 
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experiências pequenas e isoladas de alfabetização de adultos com propostas que inspiravam 

criticidade, seguindo postulados freirianos. Tais experiências tinham vínculos com grupos 

populares que se organizavam em oposição à ditadura, comunidades religiosas de base, 

associação de moradores e oposições sindicais.  

Em 1970, período áureo da Ditadura Militar, o MOBRAL, dotado de muitos recursos, 

prometia acabar com o analfabetismo, considerado ―vergonha nacional‖. Em 1974, o 

movimento já estava autorizado a emitir certificados com a chancela das secretarias 

municipais ou estaduais de educação. 

O movimento recebeu várias críticas relativas ao pouco tempo destinado à alfabetização 

e aos critérios usados para verificação da aprendizagem. Assim, o processo de alfabetização 

de jovens e adultos passava por um retrocesso, principalmente, no que dizia respeito ao ensino 

de línguas, pois as práticas de 1940, que objetivavam a escrita do nome para obter título 

eleitoral, foram retomadas.  

A ineficiência das práticas desenvolvidas pelo MOBRAL foram levantadas nos estudos 

de Soares (2004), quando afirmava que as pessoas alfabetizadas pelo referido movimento, 

passado um ano, sofriam retrocesso, ou seja, eram desalfabetizadas. Aprendiam a ler, a 

escrever sem fazer uso da escrita e, diante da escassez de material impresso, perdiam essa 

habilidade. Leitura e escrita não eram percebidas como práticas sociais. Eram, portanto, 

alfabetizados, mas não letrados.  

Com o fim da década de 1970, o MOBRAL passou por mudanças em seus objetivos, 

uma vez que a proposta de resolver o analfabetismo não estava acontecendo. Assim, em 11 de 

agosto de 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 5.692/71 consolidou o 

projeto educacional. O ensino supletivo foi regulamentado no capítulo IV da referida lei
1
, 

assegurando que o supletivo destinava-se a suprir a escolarização regular para adolescentes e 

adultos que não a tinham seguido ou concluído na idade própria. O documento dedicou um 

capítulo exclusivo para EJA. Essa Lei limitou o dever do Estado à faixa etária dos 07 aos 14 

anos, mas reconheceu a educação dos adultos como um direito à cidadania, o que pode ser 

considerado um avanço para a EJA no Brasil.  

Segundo o parecer nº 699 de 1972, o ensino supletivo tinha quatro funções: 

a) A suplência. O anseio era suprir a falta de escolarização regular a adolescentes e 

adultos que não a tivessem concluído na idade própria; 

b) Suprir as carências por meio de estudos de aperfeiçoamento ou atualização para 

                                                           
1
 Os fundamentos e características da lei foram explicitados em outros dois documentos: o parecer nº 699 de 28 

de junho de 1972 e o documento ―política para o ensino supletivo‖ de 20 de setembro de 1972. 
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alunos que não tivessem concluído o ensino regular; 

c) Aprendizagem. Destinava-se à formação para o trabalho. Ao SENAI e ao SESI 

caberia esse papel; 

d) Qualificação. A finalidade era a profissionalização, a formação de recursos 

humanos para o trabalho sem, no entanto, destinar-se à educação geral. 

 

A novidade trazida pelo parecer nº 699/72 estava em implantar cursos que dessem outro 

tratamento ao atendimento da população que se encontrava fora da escola, a partir da 

utilização de novas tecnologias. 

O ensino supletivo deveria, portanto, recuperar o atraso, qualificar as práticas do 

presente, propiciando a formação de mão-de-obra apta a colaborar com o desenvolvimento da 

nação. O referido projeto foi apresentado à sociedade como uma proposta de futuro, a qual 

contribuiria com a modernização do país. Para tanto, foi proposto um projeto de escola que 

não distinguisse sua clientela e não atendesse aos anseios de apenas uma classe, como faziam 

os modelos dos movimentos de cultura popular. Para executar tais objetivos, seriam 

priorizadas soluções técnicas, afastando-se do enfrentamento político da exclusão do sistema 

escolar de grande parte da sociedade, isso negaria à classe trabalhadora uma educação de 

qualidade. Observa-se que, ainda hoje, a escola desconsidera as especificidades da EJA, o que 

se comprova com a adoção de propostas curriculares que constituem transposições didáticas 

das propostas utilizadas no ensino regular, o que anula os saberes e as vivências desses 

sujeitos. 

Em 1974, o Ministério da Educação e Cultura propôs a implantação de Centros de 

Estudos Supletivos (CES), os quais se organizavam com o trinômio: tempo, custo e 

efetividade. Esses cursos foram bastante influenciados pelo tecnicismo, adotando-se os modos 

instrucionais, o atendimento individualizado, a autoinstrução e a arguição modular semestral. 

Segundo Soares (1996), as consequências advindas dessas práticas foram a evasão, o 

individualismo, o pragmatismo e a certificação rápida e superficial. 

Com a ascensão dos movimentos sociais e o começo da abertura política na década de 

1980, as experiências paralelas de alfabetização, desenvolvidas dentro de um formato mais 

crítico, baseadas nos postulados de Freire, ganharam corpo. Foram se ampliando, construindo 

canais de troca de experiência, reflexão e articulação. Surgiram os projetos de pós-

alfabetização, que propunham um avanço na linguagem escrita e nas operações matemáticas 

básicas. Em 1985, desacreditado por razões políticas e educacionais, o MOBRAL foi extinto e 

surgiu, em seu lugar, a Fundação Educar, que não executou diretamente os programas, 
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passando a apoiar financeira e tecnicamente as iniciativas existentes de governos, entidades 

civis e empresas conveniadas. Segundo Cunha (1999), na década de 1980, houve a expansão 

de pesquisas sobre a língua escrita e isso marcou positivamente a educação de adultos. 

 

1.4 EJA: práticas em consolidação e desafios para a redemocratização social 

 

Após a Ditadura Militar, iniciou-se um período de reconstrução democrática, assim 

várias propostas para a educação foram repensadas. Muitas experiências de educação 

ganharam corpo, reafirmando e dando consistência ao modelo de alfabetização 

conscientizadora da década de 1960. 

Movimentos sociais, que não tinham legitimidade oficial, ganharam institucionalidade 

e, ressurgiram na cena pública. A ação da sociedade civil, ávida por algumas demandas em 

políticas sociais, direcionava-se ao processo de elaboração da nova constituição de 1988. 

Segundo Souza (2000), a Constituição Federal do Brasil incorporou como princípio que 

toda e qualquer educação visava ―ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho‖ (BRASIL, 1988, art. 205). Assim, o 

autor deixa claro que esse princípio abrigava o conjunto de pessoas e de educandos como um 

universo de referência sem limitações. Logo, a EJA, modalidade estratégica de esforço da 

Nação em prol de uma igualdade de acesso à educação como bem social, participava desse 

princípio e sob esta luz deve ser considerada.  

Essas considerações adquirem substância não só por representarem uma dialética entre 

dívida social, abertura e promessa, mas também por se tratar de postulados gerais 

transformados em direito do cidadão e dever do Estado, até mesmo em âmbito constitucional, 

fruto de conquistas e de lutas sociais. Assim, segundo Souza (2000), essa Constituição 

estendeu a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito para todos os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria (art. 208, I)
2
. Com o intuito de criar condições para que essa 

decisão fosse implementada, o legislador determinou, nas disposições transitórias (artigo 60) 

que, pelo menos, cinquenta por cento dos recursos destinados ao ensino (artigo 212) fossem 

aplicados para acabar com o analfabetismo, além de universalizar o ensino fundamental. A 

Carta Magna estabeleceu que o Estado deveria, irrestritamente, oferecer ensino obrigatório e 

gratuito e, caso não o fizesse, seria de responsabilidade da autoridade competente. A história 

                                                           
2 Esta colocação encontra-se na Emenda Constitucional n° 14/96. Mas cumpre sinalizar o modo registrado pela 

redação original. Dizia-se: I- ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria. 
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da EJA do período subsequente à promulgação da Constituição Federal de 1988 é envolta por 

contradição entre a garantia do direito juridicamente posto e a negação pelas políticas 

públicas.  

Esclareço, ainda, que, embalada pelo discurso de desqualificação da educação de jovens 

e adultos contido nas propostas de educadores brasileiros, a Emenda Constitucional nº 14/96, 

já citada acima, introduziu uma novidade por meio de uma sutil alteração do inciso I do artigo 

208. O governo manteve a gratuidade da educação pública a todos que não tiveram acesso à 

escolaridade básica, independente da idade, colocando a EJA no mesmo patamar da Educação 

Infantil, reconhecendo que a sociedade foi incapaz de garantir escola básica para todos na 

idade adequada. Junto a essa reconstrução democrática, experiências em alfabetização dos 

anos 1960 foram enriquecidas, repensadas e, portanto, ganharam consistência. 

Destaco como avanço dessas experiências mais recentes a inclusão de uma visão de 

alfabetização como processo que necessitava de certo grau de continuidade e sedimentação. 

Desde os anos 1950, as campanhas de alfabetização sofriam várias críticas pela tentativa de 

alfabetizar em poucos meses, com perspectivas vagas de continuidade, o que se constatava 

pelos altos índices de regressão ao analfabetismo. Os programas mais atuais destinavam um 

tempo maior à alfabetização e pós-alfabetização de 1 a 3 anos. Tais iniciativas visavam à 

garantia de que o jovem ou o adulto atingissem maior domínio da cultura letrada, a fim de 

prepará-los para utilizar esses saberes na vida diária, bem como prosseguir os estudos.  

Os materiais didáticos, seguindo essa nova tendência, tentavam refleti-la. No processo 

de alfabetização inicial, as palavras geradoras com suas imagens codificadas e quadros de 

famílias silábicas vêm acompanhadas de atividades complementares, como: exercícios de 

coordenação motora e exercício para associar palavras e frases a figuras, etc. Outros optavam 

por análise de frases geradoras, as quais serviriam para compor pequenos textos ( BRASIL, 

2001). 

Na alfabetização, o material é mais resumido, quase sempre há repetição dos livros 

didáticos utilizados no ensino fundamental menor, adaptados, apenas, para temáticas adultas. 

Quase sempre as atividades são simplificadas, assim como para o estudo das temáticas 

desenvolvidas nos textos. Nos exercícios de escrita, os mais comuns são questionários que 

buscam reproduzir os conteúdos dos textos, além da introdução de tópicos gramaticais. 

Os educadores de EJA vêm assimilando como princípio pedagógico que a realidade e a 

cultura dos sujeitos precisam estar integradas aos conteúdos trabalhados. A EJA tem sido 

pensada a partir de um perfil metodológico que considere o caráter crítico e problematizador 

dos alunos. Todavia, os livros didáticos trazem, ainda, textos que inspiram visão restritiva 
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sobre os conteúdos e exercícios que impossibilitam criticar, dialogar com a produção. Há, 

portanto, a dissociação entre as leituras de mundo e a leitura da palavra. 

 

1.5 Em busca de novas perspectivas para o trabalho com EJA 

 

Com a chegada dos anos 1980, houve a expansão de várias pesquisas no Brasil sobre a 

língua escrita com base em fundamentos linguísticos e psicológicos. Essas pesquisas foram 

definitivas para a mudança nas práticas de alfabetização, pois a leitura e a escrita passaram a 

ser vistas como processos que vão além da decodificação de códigos e sons, mas, sim 

envolvendo atividades que criam significados. Esse momento foi marcado por críticas aos 

métodos de alfabetização que desconsideravam os contextos significativos de produção dos 

textos, bem como o potencial criativo dos ApEn. 

As contribuições da psicopedagoga argentina Emília Ferrero foram essenciais para rever 

e ultrapassar limitações existentes nos métodos baseados na silabação. Ferrero desenvolveu 

estudos com adultos analfabetos e constatou que, assim como as crianças, eles possuem uma 

série de informações e a construção de hipóteses sobre escrita que a escola não percebe, fato 

que interfere negativamente no processo de ensino-aprendizagem. 

O trabalho com EJA passou a valorizar os saberes que os ApEn detêm (conhecimento 

de mundo, de língua, sociointeracionais) e tomá-los como partida para orientar as práticas. As 

atividades de leitura foram pensadas a fim de proporcionar criticidade e diálogo com o texto. 

Assim, o educador deve ter a preocupação de viabilizar o máximo de textos para que os ApEn 

possam desenvolver seus saberes (contexto sociocognitivo) e seu repertório linguístico. É 

necessário que os sujeitos possam reconhecer as funções das escolhas linguísticas dos textos 

que leem e escrevem, além de reconhecer as funções desses textos. 

 

1.6 A EJA nos anos 1990: desafios e cenário pré-reformas educativas 

 

O desafio com a EJA , nos anos 1990, passou a ser o estabelecimento de uma política de 

metodologias criativas. Para tanto, havia a necessidade de universalizar o ensino fundamental 

de qualidade. 

No cenário internacional, a EJA teve grande reconhecimento como fortalecedora da 

cidadania e da formação cultural da população que depende dessa formação, devido às 

conferências organizadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), que foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem a 
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responsabilidade de fomentar o desenvolvimento da educação nos países em 

desenvolvimento. A UNESCO propunha uma chamada nacional para a discussão sobre o 

assunto, com a convocação de delegações de todo o país. Tal movimento proporcionou a 

criação de Fóruns estaduais de EJA, os quais se expandiram em todo o território nacional.  A 

ONU declarou 1990 como Ano Internacional da Alfabetização. 

Os anos iniciais da década de 1990, no que se refere às políticas educacionais, não 

foram produtivos. Pelos históricos da EJA traçados até então, constatou-se o governo federal 

como grande articulador das empreitadas de educação de jovens e adultos. Porém, em 1990, o 

governo de Fernando Collor de Melo extinguiu a Fundação Educar
3
, fato gerador do 

empobrecimento no que se refere a políticas de apoio ao setor.   

Essa iniciativa do governo foi tomada com o intuito de enxugar a máquina 

administrativa, pois o então presidente entendia que não se justificava fazer investimentos na 

modalidade de EJA. O Ministro da Educação da época, José Goldemberg, em entrevista ao 

Estado de São Paulo de 22 de agosto de 1991, confirmou esse posicionamento ao ser 

questionado se o analfabetismo deixava de ser prioridade do MEC: ―Deixa, sim, e depois de 

três dias como ministro já recebi muitas manifestações de apoio pela medida. Temos de 

estancar a fonte do analfabetismo, nos primeiros anos da escola, e não tentar alfabetizar os 

adultos‖. (O ESTADO DE SÃO PAULO, 22/08/1991). Verifico, com a fala do Ministro, que 

o governo colocava a educação de crianças e a de adultos como alternativa mutuamente 

excludente.  

Ratificando a pouca importância dada à EJA pelo governo da época, o ministro da 

Educação do Governo Collor afirmou explicitamente que os investimentos de recursos 

materiais e humanos para a referida modalidade de ensino não se justificavam. Em entrevista 

ao Jornal do Brasil, afirmou: 

 

O grande problema de um país é o analfabetismo das crianças e não o dos adultos. O 

adulto analfabeto já encontrou o seu lugar na sociedade. Pode não ser um bom lugar, 

mas é o seu lugar. Vai ser pedreiro, vigia de prédio, lixeiro ou seguir outras 

profissões que não exigem alfabetização. Alfabetizar os adultos não vai mudar muito 

a posição dentro da sociedade e pode até perturbar. Vamos concentrar novos 

recursos em alfabetizar a população jovem. Fazendo isso agora, em dez anos 

desaparece o analfabetismo. (JORNAL DO BRASIL, 23/08/91).  

 

 Pelo que foi exposto na fala do ministro, é possível perceber um total desrespeito aos 

jovens e adultos e ao direito que todos os públicos têm ao acesso à educação de qualidade. O 

                                                           
3
 Extinta a Fundação Educar, a União transfere a responsabilidade pública dos programas de alfabetização e pós-

alfabetização de jovens e adultos para os estados e, principalmente, para os municípios (HADDAD, 1993). 
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representante do governo deixava explícito que os jovens e adultos não faziam parte dos 

planos da administração porque ocupavam um lugar social que não necessitava de acesso à 

formação, haja vista que não empreenderiam ações que atendessem aos interesses econômicos 

do governo. 

Di Pierro (2000), fazendo uma análise das políticas públicas de EJA no Brasil, no então 

chamado período de redemocratização da sociedade e das instituições políticas brasileiras 

entre 1985 e 1999, tomando como base o estudo dos programas federais para educação básica 

de jovens e adultos, afirma:  

 

[...] analfabetismo no Brasil não é um problema residual herdado do passado, 

suscetível ao tratamento emergencial ou passível de superação mediante a simples 

sucessão geracional e sim uma questão complexa do presente, que exige políticas 

públicas consistentes, duradouras e articuladas a outras estratégias de 

desenvolvimento econômico, social e cultural. (DI PIERRO, 2000, p.204).  

 

Estudos como o de Haddad (1997 a e b) e Di Pierro (2000) apontam que, além da 

insuficiência da oferta, as políticas públicas promovidas pelo Estado para a EJA, no ensino 

fundamental, têm se constituído em ações emergenciais, que quase sempre se caracterizam 

como movimento ou campanha. São programas e projetos de curta duração, realizados sem as 

condições estruturais necessárias, limitando-se à alfabetização inicial, sem garantia da 

continuidade. Tais projetos consideravam, ainda, a alfabetização como processo de ensinar a 

ler e a escrever, desconsiderando, portanto, as experiências de vida dos sujeitos.  

Como mostrado anteriormente, a União deixou aos poucos de se responsabilizar pela 

EJA e foi tornando os municípios os responsáveis pela modalidade. Tal fato foi perceptível, 

por exemplo, com a extinção da Fundação Educar no Governo Collor. Com o fechamento, 

criou-se, a partir de setembro de 1990, o Projeto Nacional de Alfabetização e Cidadania – 

PNAC, cujas propostas de mobilização nacional eram ambiciosas e envolviam para a 

execução comissões que integravam órgãos governamentais e não-governamentais. Sua 

existência foi de apensas um ano, concretizando o esvaziamento das políticas públicas 

federais para a modalidade. O programa foi abandonado no governo do então presidente 

Itamar Franco. 

No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, ainda se presenciava 

uma contenção de gastos públicos em todos os setores visando à estabilização econômica, o 

que propiciou uma reforma educacional. Essa reforma tinha diretrizes que mantiveram a 

educação básica de jovens e adultos na posição marginal que ela já ocupava nas políticas de 

âmbito nacional, isso intensificava as tendências à descentralização de financiamentos para o 
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setor. Para o governo de Fernando Henrique, o país não apresentava problemas de 

financiamento na área educacional, não havia mais no país problemas relacionados à demanda 

e os recursos investidos eram suficientes. O problema, porém, estava no gerenciamento e 

aplicação desses recursos. 

Partindo para o âmbito legal da questão, verifico que a educação de jovens e adultos não 

teve espaço efetivo no plano das políticas federais. Segundo o MEC, embora tendo a 

responsabilidade de qualificar a educação brasileira com ações do tipo: reconhecimento do 

direito à educação básica, vinculação de 50% de recursos para acabar com o analfabetismo no 

prazo de dez anos, autonomia do ensino municipal, dentre outras, a Constituição Federal de 

1988 não garantiu a universalização do acesso à educação básica, além de não ter conseguido 

efetividade no que diz respeito à descentralização esperada pelo governo federal. Houve 

vários incentivos para a descentralização, mas a efetividade não foi alcançada. É inegável que 

a EJA seja vista como uma conquista da sociedade brasileira, fato que se consagrou quando o 

poder público, somente com a Constituição Federal de 1988, reconheceu a demanda da 

sociedade brasileira em dar aos jovens e adultos que não tinham realizado sua escolaridade, o 

mesmo direito de ensino regular. Tal direito foi efetivado no contexto do processo de 

democratização da sociedade brasileira que buscava implementar nova ordem jurídica e 

democrática. 

Com a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira- LDB n° 

9394/96, foi promulgada a primeira referência sobre EJA. No título III, os artigos 4° e 5° 

fazem de forma mais incisiva amparo legal ao ensino fundamental de EJA, o que trouxe 

ganhos significativos à modalidade, pois desencadeou o processo de sua institucionalização. 

Segundo Haddad (2007), a nova LDB precisava explicitar que a EJA, diferentemente de um 

ensino supletivo, voltava-se à construção de processos próprios, autônomos. Nesse sentido, as 

ideias do autor alertavam sobre a necessidade de a legislação prover meios para que o alunado 

pudesse frequentar programas de EJA. Além disso, a referida lei não priorizou as discussões 

sobre o analfabetismo. 

Nos anos de 1996 e 1997, a EJA foi alvo de muitas discussões, muitas delas 

alavancadas pelos fóruns de EJA. A criação desses fóruns se deu em virtude de um processo 

preparatório da V Conferência Internacional de Educação de Jovens e Adultos 

(CONFINTEA), realizada em Hamburgo em 1997. As consequências advindas dessa ação 

foram vários conflitos e demandas como resultado do processo de desrespeito ao direito à 

EJA e como resultado da aprovação do FUNDEF e da LDB. 

A criação de fóruns logrou êxito, pois deram seguimento às suas ações com autonomia. 
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Houve o surgimento de fóruns estaduais de EJA em vários estados, os quais se tornaram um 

espaço de diálogo e troca de informações. As políticas públicas em EJA, agora, passaram a 

ser controladas por esses fóruns, os quais se reúnem anualmente nos Encontros Nacionais de 

Educação de Jovens e Adultos (ENAJAS), em cumprimento às indicações de Hamburgo. 

Esses encontros desenvolveram dimensões que vão além da ampliação do conceito de 

alfabetização, uma vez que já amadureciam as concepções de analfabetismo e letramento. 

Assim conceberam uma dimensão da natureza individual (processo de apropriação alfabética 

da língua) e sociocultural (uso de leitura e escrita). 

Destaco, ainda, que a forte presença da sociedade na reivindicação de direitos, bem 

como a coerção por mais participação nas decisões na gestão pública marcaram a conquista 

do direito à EJA, além do processo de sua redemocratização no meio político nas décadas de 

1980 e 1990. Para tanto, os subsídios como o do Conselho Nacional de Educação n° 11/2000 

foram responsáveis por incorporar a nova concepção de EJA às diretrizes e normas da 

educação básica. Esse parecer foi uma forma de reconhecer uma dívida social e a necessidade 

de investimento pedagógico na modalidade. (HADDAD, 2007). 

No quadro da educação brasileira, a experiência de Paulo Freire na Secretaria Municipal 

de Educação de São Paulo, em 1990 influenciou vários municípios, os quais começaram a 

desenvolver programas de alfabetização e escolarização de jovens e adultos. Sinalizo, nesse 

cenário, a criação do Movimento de Alfabetização (MOVA). Tal modelo surgiu na gestão de 

Freire e fortaleceu, na sociedade civil, a demanda por EJA, pois envolveu movimentos sociais 

e entidades. 

 

1.7 A EJA na atualidade: demandas e perfil 

 

Atualmente, o quadro de EJA é marcado pela exclusão em relação ao Governo Federal. 

O país ainda precisa de uma efetiva atuação do Estado na modalidade, já que o governo 

federal continua delegando para outras instâncias representadas pelos municípios, sociedade 

civil e setores privados, o serviço de atendimento ao jovem e adulto que, desde as décadas de 

1970 e 1980, estava sob sua responsabilidade. 

Os atuais programas para a educação de jovens e adultos mantêm parceria com agentes 

governamentais e não governamentais. Com essa ação, há uma redução drástica nos gastos 

públicos com a EJA. 

Hoje, com inúmeras discussões travadas sobre o tema, além de um amparo legal 

estabelecido, a EJA não pode mais se limitar, como ainda tem feito, à reprodução do que se 
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faz no ensino regular. É preciso atentar para as especificidades do público, uma vez que 

repetir para os adultos uma versão sucinta dos conteúdos do ensino regular, destinado a 

crianças e adolescentes é um engano e uma supressão do potencial criativo dos sujeitos da 

EJA. A valorização do conhecimento prévio e, portanto, o reconhecimento dos alunos como 

portadores de cultura e saberes diversos é uma atitude essencial. 

Concordo com Arroyo (2005) quando descaracteriza a EJA de uma concepção 

meramente compensatória. O autor diz que é preciso desfazer a visão reducionista, cujo 

processo educativo de EJA sempre foi baseado, caracterizado por atividades incompletas. 

Segundo ele, a EJA precisa ser reconfigurada como uma política coletiva de direitos sociais e 

coletivos.  

Este capítulo objetivou apresentar aspectos da história da EJA ao longo dos anos a fim 

de proporcionar entendimento das raízes de muitas práticas, ainda hoje existentes, em muitas 

escolas que oferecem essa modalidade de ensino. No próximo capítulo, apresento os 

pressupostos teóricos que versam sobre as concepções e estratégias de leitura, além da 

caracterização do ensino de leitura na EJA.  
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CAPÍTULO 2 

LEITURA: PRÁTICA DE MÚLTIPLOS LETRAMENTOS 

 

Na medida em que a leitura é para nós 

iniciadora cujas chaves mágicas abrem o 

fundo de nós mesmos a porta das moradas 

onde não saberíamos penetrar, seu papel na 

nossa vida é salutar. (PROUST, 1989, p. 35).  

 

 

O universo do trajeto de vida e de leitura do professor repercute sobre sua prática de 

ensino de leitura, que pode ser ou não discursiva, valorizadora ou não do sujeito social leitor e 

do processo de interação dele com o texto e o seu autor. A pessoa não vive nem se faz sozinha 

e sua trajetória tem uma implicação histórica e social, ou seja, sua forma de ser e estar no 

mundo tem a ver com as condições contextuais e existenciais que marcam toda a sua vida. A 

história de vida pode revelar muito além de simples acontecimentos, caracterizando-se como 

meio de apreensão e análise dos contextos, dimensões e implicações pessoais que constroem 

historicamente cada indivíduo na interface consigo mesmo, com o outro e com o mundo a sua 

volta.  

Diante disso, esta pesquisa propõe, como objeto de estudo, os processos formativos do 

professor de leitura da EJA revelados a partir de suas narrativas (auto) biográficas orais. A 

fim de analisar o ensino de leitura realizado pelo professor, fruto de várias influências e 

experiências manifestadas em suas narrativas, e de, posteriormente, contribuir com a sua 

formação, por meio das oficinas que realizei com os professores, é necessário que seja 

delineado este capítulo que versará sobre concepções, estratégias e ensino de leitura.  

Apresento um percurso das concepções de leitura, a partir das visões de natureza mais 

estruturalistas até os estudos que entendem a leitura como mais produtiva, haja vista que ela 

possibilita ao leitor construir sentidos a partir do diálogo que mantém com o autor do texto, 

mediado pelas pistas deixadas no texto e o contexto sociocognitivo desse leitor. Embaso-me, 

para tanto, em estudos realizados por Silva (1992, 1999), Bakhtin (1995), Geraldi (1996), 

Kato (1999), Soares (2005), Terzi (2008), Koch (2009), Koch e Elias (2010), Kleiman (2010), 

Coracini (1999, 2010), Orlandi (2008, 1999a, 1999b), dentre outros. Posteriormente, trato das 

estratégias de leitura, a partir de contribuições com as de Solé (1998) e Brasil (2002). Em 

seguida, discuto o ensino de leitura, referenciando Antunes (2009), Brasil (1998), Kleiman 

(2001, 2008a).   
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2.1 Concepções de leitura  

 

Considerando as múltiplas abordagens a partir das quais se discute a leitura, dialogo 

com diferentes autores. Apresento uma discussão sobre a visão estruturalista ou tradicional de 

leitura, segundo a qual cabe ao leitor localizar informações marcadas na superfície textual, 

bastando apenas decodificá-las, já que o sentido está pronto e o leitor é visto como sujeito 

passivo nesse processo. Essa discussão foi feita a partir das contribuições de Silva (1992, 

1999), Kato (1999), Terzi (2008), dentre outros. A partir dos estudos de Geraldi (1996), 

Colomer e Camps (2002) e Koch (2009), trato da abordagem de leitura como uma atividade 

em que o leitor interage com o autor, mediado pelo texto. Nesse processo, é necessário 

considerar as pistas que o texto oferece. Com isso, entendo que o texto é lugar de constituição 

e de interação dos sujeitos. Discuto, posteriormente, a abordagem discursiva de leitura, 

segundo a qual, na leitura de textos pertencentes a quaisquer gêneros, as ideologias, as 

crenças, as posições sócio-historicamente assumidas pelos enunciadores no processo de 

construção de determinados efeitos de sentido devem ser consideradas. Essa abordagem foi 

feita a partir de, por exemplo, Bakhtin (1995), Eckert-Hoff (2008, 2012, 2015), Coracici 

(2009, 2010). Trato da leitura, ainda, considerando-a sob a visão dos Estudos do Letramento, 

que considera os processos sócio-históricos e culturais envolvidos nas construções de sentido. 

Os estudos de Kleiman (2002); Soares (2004, 2005); Vóvio (2007); Mollica e Leal (2009); 

Bortoni-Ricardo, Machado, Castanheira (2010) são algumas das referências utilizadas.  

 

2.1.1 Abordagem estruturalista de leitura 

 

Essa abordagem de leitura limita o processo de construção de sentidos, pois o leitor não 

é visto como sujeito ativo diante desse processo de criação. Despreza-se, portanto, os saberes, 

as crenças, os objetivos do sujeito leitor, haja vista que o sentido está marcado na superfície 

textual, restando a ele apenas reconhecer as estruturas linguísticas, as quais carregam um 

determinado sentido para o texto. Além desse aspecto, essa concepção de leitura privilegia, 

também, que o sentido está naquele que produziu o texto, assim cabe ao leitor apenas captar o 

pensamento do autor, adotando, dessa forma, uma postura passiva no que se refere à 

construção de sentidos. Endosso essa concepção como estruturalista no sentido de que, tanto 

quando o foco do sentido está no texto ou no autor do texto e o papel do leitor se resume à 

análise das estruturas a fim de decodificá-las. A respeito da postura desempenhada pelo leitor 

à luz dessa perspectiva, Silva (1992) considera que 
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A leitura não pode ser confundida com decodificação de sinais, com reprodução 

mecânica de informações ou com respostas convergentes a estímulos escritos pré-

elaborados. Esta confusão nada mais faz do que decretar a morte do leitor, 

transformando-o num consumidor passivo de mensagens não significativas e 

irrelevantes. (p. 96).  

 

 

 

A concepção de leitura de natureza estruturalista preconiza que o sentido está pronto no 

texto e não requer a ativação de contextos para ser construído. De acordo com Kato (1999), 

esse entendimento está apoiado em uma visão mecânica de linguagem, cujo sentido está 

materializado no cotexto linguístico, sendo, portanto, passível de ser extraído, localizado e 

destacado. O mesmo entendimento é esboçado por Terzi (2008), ao afirmar que, nessa 

perspectiva, o texto é visto ―como um conjunto de palavras cujo significado não interessa, a 

leitura é vista como apenas decodificação dessas palavras, e compreender o texto nada mais é 

que usar a estratégia de pareamento e mecanicamente localizar a resposta‖ (p. 103-104).  

Essa forma de entender leitura não toma o sujeito e a situação de enunciação como 

elementos essenciais para que haja produção de sentidos. Esse princípio dissocia o texto dos 

contextos do aluno, pois ele é percebido como um ser que não faz parte de um contexto sócio-

histórico e é vazio de conhecimento e de crenças. Pensar assim é privilegiar posturas, na 

escola, em que o professor é visto como o detentor do saber e controlador da aprendizagem. 

Cultura essa que constrói, no imaginário discente, o professor como outorgador de um dado 

sentido para os textos, ou seja, constrói um sentido como sendo aquele que foi pensado pelo 

autor e o apresenta aos alunos, limitando o trabalho de mediação no processo de construção 

de possíveis sentidos para o texto.  

É consenso entre os estudiosos que as concepções de leitura que permeiam o contexto 

escolar decorrem das concepções de língua, texto e de sujeito. A forma de tratar esse trinômio 

é condição para práticas redutoras
4
 e simplistas de leitura ou para propostas de leitura 

baseadas na interação e, portanto, na construção de sentidos.  

Segundo Silva (1999), possivelmente, as práticas e concepções teóricas simplistas de 

leitura, o que aqui tomamos como estruturalistas, têm seu enraizamento e permanência na 

escola em decorrência da estagnação docente e das condições objetivas para a convivência 

com textos no ambiente escolar. Nesse sentido, afirma que 

  

[...] a pobreza material do contexto escolar no que se refere à ambientação para as 

práticas de leitura é diretamente proporcional ao empobrecimento de pensamento 

daqueles que têm por responsabilidade planejar e orientar essas práticas. (SILVA, 

                                                           
4
 Por redutora, Silva (1999), em seu artigo Concepções de leitura e suas consequências no ensino, entende as 

práticas que desprezam os elementos fundamentais da leitura, diminuindo a sua complexidade processual.  
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1999, p.12).  

 

 

Entendo e defendo nesta tese que a pouca produtividade no ensino de leitura realizado 

nas escolas se deve às grandes lacunas teórico-metodológicas na formação dos professores. É 

necessário, porém, não esquecer que o professor pode chegar à escola desejoso por fazer um 

trabalho inovador, baseado nas concepções de que a leitura e a escrita são fatores 

fundamentais para a inclusão social e a inserção do aluno no mundo letrado. Todavia, o 

silêncio imposto pelos perversos processos de exclusão do próprio sistema escolar, seja 

expresso por meio do diretor da escola, seja por outros professores, acaba por sufocar esse 

pretensioso desejo de mudança em virtude das poucas bases teóricas e metodológicas para 

fazê-la. A respeito disso, dialogo com Kleiman por esboçar claramente o pensamento que ora 

defendo:  

 

[...]. E encontramos, na maioria dos casos e muito rapidamente o professor novo 

(recém-chegado ou recém-formado e com uma proposta renovadora e inovadora) 

que desiste, em parte pelo fato de ele se encontrar dentro da estrutura de poder da 

escola, no degrau mais baixo, e também, pelo fato de sua proposta estar baseada 

apenas numa convicção de necessidade de mudança, mas sem a formação necessária 

para essa mudança. Por isso, acreditamos na formação teórica do professor na área 

de leitura. (KLEIMAN, 2007, p. 17).  

 

 

Fica claro, portanto, que a formação do professor é elemento necessário pela opção de 

concepções adequadas para o ensino de leitura, bem como a eleição de estratégias para 

realizá-lo. É por meio desses saberes que ele elegerá os gêneros adequados para esse trabalho, 

considerando as necessidades, o lugar social e os saberes dos alunos.  

Não se pode perder o foco de que, como afirma Silva (1992), a leitura possibilita ao 

homem usufruir dos bens culturais e expandir seus conhecimentos. Pensando assim, o 

professor precisa revestir o trabalho com a Língua Portuguesa, sobretudo a atividade de 

leitura, na EJA, de seu caráter político e social, mantendo-o vivo e conexo com o mundo real, 

como, aliás, requer qualquer trabalho numa perspectiva de educação popular. Sem esquecer, 

com Bakhtin (1995, p. 179), que ―a vida começa apenas no momento em que uma enunciação 

encontra outra, isto é, quando começa a interação verbal, mesmo que não seja direta, ―de 

pessoa a pessoa‖, mas mediatizada pelo texto‖. A EJA deve oferecer a possibilidade de 

desenvolver as competências necessárias para a aprendizagem dos conteúdos escolares, bem 

como a possibilidade de aumentar a consciência em relação ao estar no mundo, ampliando a 

capacidade de participação social, no exercício da cidadania. 

As discussões e ideias apresentadas levam-me a entender que atividades de leitura que 
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não oportunizam criar sentido e fazer o aluno se perceber leitor de um texto, capaz de obter 

informações, são concepções que engessam o processo significativo em leitura.  

No decorrer de toda essa produção, sou levado a construir argumentos fundamentados 

em práticas observadas em sala de aula e nas narrativas orais produzidas de que a formação 

leitora do professor e as concepções de leitura que detém são aspectos decisivos para práticas 

de leitura, formando leitores esclarecidos ou passivos. A respeito disso, cabe lembrar as 

colocações de Kleiman (2007), mostrando que as práticas pouco significativas já começam 

desde muito cedo, ainda nas séries iniciais e, independente do nível de escolaridade, 

perduram. Assim, 

 

Após esse primeiro e desapontador contato com a palavra escrita, a desilusão 

continua, e o fracasso se instala como uma constante na relação com o livro. Muitas 

das práticas do professor nesse período após a alfabetização sedimentam as imagens 

negativas sobre o livro e a leitura desse aluno, que logo passa a ser mais um não-

leitor em formação. (KLEIMAN, 2007, p. 16). 

 

 

Fica claro que as práticas isentas de motivação advêm de concepções equivocadas sobre 

texto, leitura e linguagem. Infelizmente, percebe-se um quadro de equívocos do que seja 

ensinar português. A concepção sociointeracional de linguagem, aquela em que sujeitos ativos 

interagem em busca de uma atividade sociocomunicativa, não é entendida ou, se é, ocorre 

com limitações.  

Considero que a escola precisa assumir efetivamente o ensino da língua na abordagem 

da diversidade textual em seu cotidiano escolar. Para isso, é preciso garantir o reconhecimento 

de suas funções sociocomunicativas, o uso e a compreensão das especificidades dos gêneros, 

bem como conhecer o que distingue uns dos outros, seus conteúdos, estrutura composicional e 

estilo. Isso possibilitará ao aluno as condições necessárias para desenvolver competências de 

leitura e escrita, além das que ele já conhece. Em alguns casos, parece que o ensino de língua, 

ao contrário da perspectiva ora apresentada, resume-se ao conhecimento fragmentado e 

mecânico de gramática.  

Tomando como foco as afirmações feitas no parágrafo acima, entendo que o aluno 

adulto, ao chegar à escola, traz resistências a atividades de leitura, pois se sente incapaz de 

realizá-la, por já ter sido exposto, ao longo de outras experiências, a práticas que não 

esclarecem o verdadeiro significado da atividade, contentando-se, portanto, com a decifração 

de letras. Sobre isso, destaco o depoimento: ―Eu não quero trabalhar textos, eu quero aprender 

a ler‖. (Discurso proferido por um adulto em processo de alfabetização em um curso 

supletivo, extraído de KLEIMAN, 2007, p. 16-17). 
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A respeito desse depoimento, percebo que o aluno exige a decodificação e cópia de 

letras e sílabas, não entendendo que isso faz parte dos passos para se fazer leitura. Acredito 

que pensar assim é produto da postura-refém de práticas que não concebem o texto nas 

relações de ensino a fim de imitar a vida, uma vez que é defendido nessa produção como 

manifestação real e concreta da língua
5
 em um processo intersubjetivo e dialógico que tem 

caráter de acontecimento enunciativo, isto é, como instância discursiva. Esse entendimento 

poderá contribuir para uma práxis educativa que não forneça elementos a convicções baseadas 

numa concepção de saber linguístico desvinculada do uso da linguagem. 

Como já mencionado, a maneira de tratar língua, texto, sujeito e, consequentemente a 

adoção de uma noção de sentido, conduzirá a uma visão de leitor baseada numa postura ativa, 

aquele que participa da construção dos sentidos dos textos ou um leitor que assume um papel 

passivo diante do texto, reproduzindo o que está explícito na materialidade textual, seja 

apenas reconhecendo o sentido das escolhas linguísticas selecionadas para compor a produção 

e da estrutura nela cristalizada ou reconhecendo o que o autor tinha por intenção para produzi-

lo.  

Koch e Elias (2010) afirmam que, considerando língua como representação do 

pensamento, há uma correspondência com a de sujeito individual, dono de suas ações e 

vontades. Tal sujeito constrói mentalmente representações e intenciona que os seus 

interlocutores as percebam exatamente como as construiu.  

De acordo com essa concepção, a enunciação é um ato puramente individual 

(monológico) que independe das circunstâncias de produção e do ―outro‖ a quem se fala. Do 

ponto de vista da pessoa que fala, enunciar é expressar sua consciência individual, seus 

desejos, interesses, gostos, impulsos criadores, etc., sendo negada a possibilidade de 

participação do externo (o social) nesse processo. 

O psiquismo individual é, então, considerado a fonte da língua, tomada como processo 

criativo (estilístico) ininterrupto de construção que se materializa no ato individual de fala 

(BAKHTIN, 1995). ―As leis da criação linguística são essencialmente as leis da psicologia 

individual, e da capacidade de o homem organizar de maneira lógica seu pensamento 

dependerá a exteriorização desse pensamento por meio de uma linguagem articulada e 

organizada‖ (TRAVAGLIA, 2000, p. 21). 

Essa concepção iluminou e tem iluminado os estudos linguísticos voltados à gramática 

                                                           
5
 Essa concepção entende a linguagem pela interação comunicativa mediada pela produção de efeitos de sentido 

entre interlocutores, em uma dada situação e em um contexto sócio-histórico e ideológico, sendo que os 

interlocutores são sujeitos que ocupam lugares sociais.  
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normativa. Nesses estudos, a preocupação principal é estabelecer as normas gramaticais do 

falar e escrever ―bem‖, justificadas pela ótica distorcida de que a ―organização lógica do 

pensamento‖ — e consequentemente da linguagem — requer o cumprimento das regras 

eleitas, abstratamente construídas, como necessárias (TRAVAGLIA, 2000). Vale, então, fazer 

uso das palavras de Geraldi (1997a, p. 41), dando-lhes, aqui e agora, uma conotação de 

desaprovação e advertência: ―se concebemos a linguagem como tal, somos levados a 

afirmações — correntes — de que pessoas que não conseguem se expressar não pensam‖. 

Como ensina Bakhtin (1995), todas as teorias da expressão só se puderam desenvolver 

sobre um terreno idealista e espiritualista. Tudo o que é essencial é interior, o que é exterior só 

se torna essencial a título de receptáculo do conteúdo interior, de meio de expressão do 

espírito. Tenho, então, na concepção de linguagem como ―representação (espelho) do mundo 

e do pensamento‖, a anulação do homem enquanto ser histórico-social, numa redução 

simplista da língua como um sistema formal, distinto de um exterior significado por ela (o 

real), e constituindo em si mesma um domínio próprio, um objeto de conhecimento particular, 

sem se confundir com o seu exterior material. Vejo realizar-se aqui, plenamente, o processo 

de separação da linguagem e do real. 

Nessa concepção de que a língua representa o pensamento do autor, que é dono de seu 

dizer, o texto é tido como produto daquilo que o autor pensa. Portanto, ao leitor não cabe o 

papel de construir nada, ele apenas deve captar o pensamento do autor, adotando, assim, uma 

postura passiva no que se refere à construção de sentidos. O leitor não demonstra propósitos, 

posicionamentos, sentimentos e atitudes. 

Pensar assim é entender a leitura como uma atividade em que o leitor capta as ideias do 

autor, excluindo os seus conhecimentos sociocognitivos. Segundo Kock e Elias (2010, p. 10), 

não se leva em conta ―[...] a interação autor-texto-leitor com propósitos constituídos 

sociocognitivo-interacionalmente. O foco da atenção é, pois, o autor e suas intenções, e o 

sentido está centrado no autor, bastando tão-somente ao leitor captar essas intenções‖.   

A esse respeito, Silva (1999) esclarece que, quando o professor é adepto dessa 

concepção, despreza o repertório prévio e o interesse dos estudantes, o que coloca esses 

leitores na condição de entidades vazias – de conhecimentos e sentimentos – a quem sabe 

somente decodificar e ―engolir‖ as mensagens dos múltiplos textos estudados. (SILVA, 

1999). 

Em língua como estrutura, há uma correspondência de sujeito determinado pelo sistema, 

o qual não tem consciência de suas ações. De acordo com Koch e Elias (2010), a explicação 

para qualquer fenômeno e de qualquer comportamento dos sujeitos tem como base o sistema.  
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A concepção de língua como código vista, portanto, como instrumento de comunicação, 

está atrelada à Teoria da Comunicação. Essa teoria vê a língua como sistema abstrato ou 

código estruturado (conjunto de signos que se combinam segundo regras), possibilitador de 

comunicação. Do ponto de vista dessa teoria, a comunicação se dá, grosso modo, a partir do 

seguinte esquema: um emissor ―competente‖ transmite certa mensagem (informação 

codificada), por meio de um canal (ondas sonoras e luminosas, por exemplo), a um receptor 

também ―competente‖, que recebe os sinais codificados, recuperando a mensagem original 

tida como unívoca, realizando assim a decodificação. A língua é, então, vista como um 

sistema estável e imutável de formas linguísticas.  

Decorre que, para a comunicação se efetivar, a língua enquanto código deveria ser 

dominada e utilizada de forma semelhante pelos falantes em escala social, e aí residiria o 

papel da Linguística: seus estudos deveriam se limitar ao funcionamento interno da língua. 

Numa visão monológica e imanente, a língua deve ser estudada em seus aspectos formais, 

separada do homem no seu contexto social e do seu uso efetivo. Tem-se, assim, como um dos 

principais representantes dessa concepção, o Estruturalismo de Saussure. (TRAVAGLIA, 

2000). 

A teoria saussuriana inspirou todo o Estruturalismo nas Ciências Humanas e, de certa 

forma, ainda inspira muitos trabalhos em que a língua é estudada em si mesma, como um 

sistema abstrato. Fatores ―extralinguísticos‖ que participam da prática discursiva são 

secundarizados em nome do reconhecimento da língua como sistema de regras. Essa limitação 

da Linguística foi justificada por Saussure (1970, p. 14), pois, para ele, ―língua é forma e não 

substância‖. 

Nessa visão, a língua (langue) é considerada um fato social, porque produto de várias 

gerações, mesmo não trazendo marcas contextuais ou de subjetividade. O discurso, confinado 

à fala (parole), longe de ser (re) criação de sujeitos num ato enunciativo, é a ―aplicação‖ 

individualizada de uma linguagem (por vezes distorcida) que a sociedade ministrou/impôs. Os 

atos individuais de fala constituem, do ponto de vista da língua, refrações ou variações 

fortuitas ou deformações das formas normativas, não servindo, pois, de objeto de estudo da 

linguística, dada a sua variabilidade. Percebendo a língua como está, a fala (parole) — que, a 

meu ver, explica a mudança histórica das formas da língua — é considerada desprovida de 

sentido do ponto vista de um sistema que não admite mudanças como resultado da (re) criação 

da língua pelos sujeitos que têm sua individualidade construída social e historicamente 

(BAKHTIN, 1995). Segundo Saussure (1970, p. 27), 
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[...] a língua existe na coletividade sob a forma duma soma de sinais depositados em 

cada cérebro, mais ou mesmo como um dicionário cujos exemplares, todos 

idênticos, fossem repartidos entre os indivíduos. Trata-se, pois, de algo que está em 

cada um deles, embora seja comum a todos e independa da vontade dos depositários. 

 

 

Na visão estruturalista, portanto, a língua tomada como um código virtual, desligada da 

situação de uso e da criação/reflexão dos sujeitos, torna-se um sistema fechado, um fato 

objetivo externo à consciência individual e que independe dela.  

Nessa concepção de língua como código, o sujeito é assujeitado pelo sistema, pois a ele 

cabe apenas encontrar na estrutura linguística respostas sobre o texto, ou seja, o texto é visto 

como produto de codificação feito pelo autor e será decodificado pelo leitor, o qual deverá 

demonstrar domínio apenas do código escrito, uma vez que sua bagagem sociocognitiva não 

será ativada, pois não há uma atitude interacional, já que o texto é totalmente explícito. Aqui, 

mais uma vez, o leitor assume atitude passiva diante do texto. (KOCH, 2009).  

 Em consequência desse posicionamento, a leitura é vista como uma atividade em que 

do leitor é exigido o foco no texto, já que tudo está posto e dito na superfície linguística. A 

respeito disso, Koch afirma ―se na concepção anterior (foco no autor), ao leitor cabia o 

reconhecimento das intenções do autor, nesta concepção, cabe-lhe o reconhecimento do 

sentido das palavras e estruturas do texto‖ (KOCH; ELIAS, 2010, p. 10, grifo meu). Fica 

evidente que nas duas concepções o leitor assume postura de reprodutor e executa atividades 

de reconhecimento.   

Assim, não restam dúvidas de que essa proposição vê o texto como um produto da 

domesticação de palavras. É conveniente, ainda, lembrar que essas atividades forçam o leitor 

a assumir uma postura passiva, não se dando ao trabalho de buscar um entendimento. 

Acredito que sou autorizado a afirmar que essa concepção aliena os sujeitos e forma pseudo-

leitores. Situação semelhante está nas atividades em que se explora tão somente a 

decodificação, como diz Kleiman (2007) ―[...] para responder a uma pergunta sobre alguma 

informação do texto, o leitor só precisa o passar do olho pelo texto à procura de trechos que 

repitam o material já decodificado da pergunta.‖ (p. 20).  

As concepções de língua até aqui tratadas, portanto, não dão conta de sua realidade 

concreta, pois ―a língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no 

sistema linguístico abstrato das formas de língua nem no psiquismo individual dos falantes‖ 

(BAKHTIN, 1995, p. 124). A linguagem, vista apenas como ―expressão de pensamento‖ ou 

―instrumento de comunicação‖, exclui da sua natureza mesma a vida; dessa, a história; da 

história, o discurso; e deste último, limitando-se à formalização abstrata, os próprios sujeitos. 
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Em outros termos, esvazia-se a linguagem quando se exclui dela sua dimensão histórica, 

pedagógica (interação pelo ―outro―) e discursiva (interação pela palavra). 

 

2.1.2 Abordagem dialógica de leitura  

 

Nessa concepção, a língua é vista como processo interacional (dialógica) e os sujeitos, 

portanto, são construtores sociais. Aqui, entende-se o dialogismo como essencial, pois o 

leitor, ao processar um texto, está constantemente dialogando com ele. Logo, o texto é o 

próprio lugar da interação e os sujeitos (interlocutores) nele se constroem e são construídos. 

(KOCH, 2009). Diferentemente da concepção anterior, o processo interacional entre autor-

texto-leitor para construção de sentidos é condição necessária, haja vista que o texto não é 

considerado totalmente explícito, porque há uma gama de implícitos, percebidos pelos 

participantes da interação a partir de seus contextos sociocognitivos (bagagem de vários tipos 

de conhecimento). Logo, a partir do momento em que os sujeitos dialogam com o texto, os 

sentidos nascem, porque eles não preexistem à leitura. Assim, entendo como Koch que a 

leitura  

 

[...] é uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se 

realiza, evidentemente, com base nos elementos lingüísticos presentes na superfície 

textual e na sua forma de organização, mas que requer a mobilização de um vasto 

conjunto de saberes (enciclopédia) e sua reconstrução no interior do evento 

comunicativo. (KOCH, 2009, p. 17, grifo da autora).  

 

 

Fica claro que, no processo de construção de sentidos, o leitor interage com o texto e 

mobiliza seus conhecimentos e estratégias necessárias para preencher os vazios do texto em 

busca de satisfazer suas intenções, todavia precisa estar atento para as pistas deixadas pelo 

autor, já que todo texto tem um projeto de dizer, o qual não pode ser ignorado pelo leitor. 

Este, em sua postura ativa diante do texto, constrói significação considerando os 

conhecimentos que carrega consigo e aquilo que o autor selecionou e está materializado na 

superfície textual. É claro que, para assumir o papel de co-autor do texto, o leitor deve 

considerar as pistas que o autor deixa,  porque não se pode preconizar a admissibilidade de 

qualquer leitura no texto, pois, como diz Possenti (1999, p. 174), ―[...] pode haver leitores 

com enciclopédias, que lhes permitem ler corretamente certos textos e leitores que não 

conseguem ler certos textos senão de forma equivocada‖. Esse autor admite que o sentido tem 

intrínseca ligação com os conhecimentos prévios do leitor e esses conhecimentos, podem ser 

falhos na construção de certos sentidos. O papel do professor diante disso é ―não a correção 
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de tal leitura, mas descobrir com o leitor os passos da caminhada, para que esse leitor/aluno 

perceba onde os encadeamentos feitos poderão estar sendo responsáveis pelo sentido final 

inadequadamente produzido‖ (GERALDI, 1996, p. 125-126). Deve-se perceber, portanto, as 

pistas dispostas no texto, as hipóteses sobre a intenção do autor, os conhecimentos e objetivos 

do leitor na atividade de construir sentido. 

Kleiman (2010) corrobora com o entendimento ora esboçado quando entende que a 

leitura deve ser concebida como uma prática social que se realiza tanto individual quanto 

coletivamente, dado que se configura como uma experiência sociocultural, na qual os 

interlocutores, diante da materialidade chamada texto, ativam todo o seu sistema de valores e 

crenças que refletem o grupo sociocultural de que fazem parte. 

Se produto de interação, a leitura é um processo dialógico, já que todo texto é 

essencialmente dialógico. A respeito disso, recorremos mais uma vez a Geraldi: 

 

Ao ler um texto, o leitor não pode despojar-se de seus saberes para preencher o 

espaço vazio assim conseguido com os saberes do autor. Isto seria negar-se ante o 

texto. Mas também não pode escudar-se em seus ‗saberes como verdades absolutas e 

imutáveis. Isto seria negar o texto. Mesmo quando não concordamos com os pontos 

de vista defendidos pelo texto que lemos, para podermos criticá-los precisamos estar 

abertos para compreendê-los e por isso mesmo não aceitá-los (GERALDI, 1996, p. 

126). 

 

 

Nesse sentido, ―cabe ao professor um papel ativo nesse processo, perguntando, fazendo 

refletir, fazendo argumentar, escutando as leituras de seus alunos para com elas e com eles 

reaprender o seu eterno processo de ler‖ (GERALDI, 1996, p. 126). 

Para Goodman (1976 apud KLEIMAN, 2008a, p. 29), a leitura é uma ―atividade de 

interação entre o pensamento e a linguagem. [...] é um processo complexo através do qual o 

leitor reconstrói, até certo ponto, uma mensagem encodificada por um escritor‖. Esse processo 

interaacional exige uma participação ativa do leitor a fim de que ele possa contribuir para a 

construção de sentidos do texto, o qual vai para além da noção de material escrito. Goodman 

desenvolve um modelo em que a dimensão preditiva da leitura é caracterizada, segundo o qual 

o leitor necessita de vários tipos de informação no processamento das informações leitor, uma 

vez que a leitura é uma atividade altamente preditiva, isto é,  

 

Leitura é um processo não linear, dinâmico na interrelação de vários componentes 

utilizados para o acesso ao sentido, e é uma atividade essencialmente preditiva, de 

formação de hipóteses, para a qual o leitor precisa utilizar seu conhecimento 

lingüístico, conceitual, e sua experiência. (KLEIMAN, 2008a, p.30). 
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Ainda conforme o autor citado, (1976 apud KLEIMAN, 2008a, p.30), ―a leitura não é 

um processo serializado de percepção e identidade sequencial, mas um processo que envolve 

seletividade e a capacidade de antecipar a informação‖. Assim, a leitura é um processo 

interacional que se realiza mediante a participação de autor e do leitor.  

Ler criticamente é o julgamento de validade ou valor do que se lê com base em critérios 

ou padrões desenvolvidos pela experiência prévia. Implica dizer que o leitor precisa ativar 

vários conhecimentos que lhe permitirão ir além da decodificação, sendo um dos 

procedimentos que se utiliza na leitura, a análise da superfície textual (elemento material). 

Sou autorizado, ainda, a dizer que, se ao leitor forem dadas oportunidades de ampliação de 

seus conhecimentos a fim de renová-los, as leituras possíveis de um mesmo texto serão 

ampliadas ou novas leituras poderão surgir. Assim, a cada nova leitura, um novo sentido será 

aplicado a ela, já que se admite que, ao ler, os sujeitos constroem, produzem sentidos, entendo 

que é no processo de interação, portanto, de construção ativa, desencadeado pela leitura que o 

texto se constrói. (SOARES, 2005).  

Adepta dos pensamentos ora expostos, Lajolo (1982) diz que o leitor é dono de sua 

vontade e, como tal, atribui sentidos ao que lê, instaurando, assim, um processo criativo. Em 

sua obra, afirma 

 

Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É a partir 

do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os 

outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu 

autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se 

contra ela, propondo outra não prevista. (LAJOLO, 1982, p. 59).  

 

 

Dentre as capacidades do ato de ler crítico, incluem-se averiguar a credibilidade do 

autor, sua interação, seu propósito, como também, avaliar a exatidão, a lógica, a 

confiabilidade e a autenticidade do texto. E, ainda, identificar sua forma literária, 

componentes e recursos através de uma análise envolvendo aspectos de sua composição e 

conteúdo. O leitor está, constantemente, ao processar um texto, dialogando com esse texto. 

Ele critica, contrasta, avalia as informações e vai buscando sentidos. 

Koch e Elias (2010) esclarecem que ao leitor não basta conhecer a língua e se deter na 

superfície do texto, porque não há textos totalmente explícitos. Todo texto tem uma enorme 

gama de implícitos que é preciso trazer para a leitura objetivando completar-lhe o sentido.  

Então, por isso, vai depender do repertório de cada leitor a riqueza da leitura que vai 

fazer, uma vez que precisa recorrer aos seus conhecimentos prévios (de mundo, da vida 

social, de língua, interacionais, de outros textos), além da ativação de um contexto, para 
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construir um sentido para o material que lê. Todos esses saberes a que o leitor recorre 

compreendem o contexto sociocognitivo.  O leitor é sujeito ativo, não traduz o que o autor 

pensa, já que essa tarefa é impossível. Ao contrário da passividade, um leitor eficiente, 

constrói sentido, mobiliza seus conhecimentos e seleciona estratégias necessárias para a tarefa 

de preencher as naturais lacunas existentes nos textos.  

Marcuschi (1999) compartilha esses argumentos ao afirmar que 

 

[...] os conhecimentos individuais afetam decisivamente a compreensão, de modo 

que o sentido não reside no texto. Assim, embora o texto permaneça como o ponto 

de partida para a sua compreensão, ele só se tornará uma unidade de sentido na 

interação com o leitor. (p. 96).   

 

 

A respeito dessa afirmação feita por Marcuschi, dialogo com Solé (1998) a fim de 

completar essas ideias, chamando atenção para o projeto de dizer da autora, uma vez que, 

embora o leitor construa um significado para o texto, não podemos desconsiderar que ele 

carrega uma carga de sentido construída pelo autor. Assumo a posição de Solé, e a percebo 

implicitamente nos demais autores aqui elencados:  

 

[...] minha primeira afirmação sobre o que é ler, gostaria de ressaltar o fato de que o 

leitor constrói o significado do texto. Isto não quer dizer que o texto em si mesmo 

não tenha sentido ou significado; felizmente para os leitores, essa condição costuma 

ser respeitada. Estou tentando explicar que o significado que um escrito tem para o 

leitor não é uma tradução ou réplica do significado que o autor quis lhe dar, mas 

uma construção que envolve o texto, os conhecimentos prévios do leitor que o 

aborda e seus objetivos. (SOLÉ, 1998, p. 22). 

 

   

A leitura é, assim, um processo produtivo que, mais do que ativo, é interacional. É o 

momento crítico da constituição do texto, em que os interlocutores (autor e leitor), 

identificando-se como tais, desencadeiam o processo de significação (ORLANDI, 1983). E 

não poderia ser concebido de outra forma, pois, ―se um texto é marcado por sua incompletude 

e só se completa no ato da leitura; se o leitor é aquele que vai fazer ‗funcionar‘ o texto, na 

medida em que opera através da leitura, o ato de ler não pode se caracterizar como uma 

atividade passiva‖ (BRANDÃO; MICHELETTI, 1997, p.18).  

Como lembra Geraldi (1988, p. 80), ―ao ler, o leitor trabalha produzindo significações e 

é nesse trabalho que ele se constrói como leitor. Suas leituras prévias, sua história de leitor, 

estão presentes como condição de seu trabalho de leitura e esse trabalho o constitui leitor e 

assim sucessivamente‖.  

Quando o processo de significação é desencadeado, como já esclarecido com o texto de 
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Orlandi, o leitor passa a compreender. Assim, a compreensão, enquanto processo, é individual 

e se dá de acordo com as condições de produção de leitura. A esse respeito, Dell`Isola (2001) 

comenta: 

 

Em muitos casos, certas compreensões se devem a problemas de organização do 

texto, de obscuridade, de vocabulário, de desconhecimento dos códigos manejados 

pelo autor e do seu patrimônio cultural. Fatores de compreensão são também 

provenientes do leitor: a compreensão vai depender, em parte, dos códigos que o 

leitor maneja, de seus esquemas cognoscitivos, de seu patrimônio cultural e das 

circunstâncias da leitura. (p. 36).  

 

 

Assim considerada, a compreensão de um texto é variável para cada indivíduo. Um 

texto, então, pode suscitar inúmeras possibilidades de leitura em leitores diferentes ou em um 

mesmo leitor em épocas diferentes. A respeito disso, Soares (2005) afirma ―Assim: um 

mesmo texto multiplica-se em infinitos textos, tantos textos quantas leituras houver. Cada 

leitura constituirá um novo texto, produto de determinações múltiplas‖ (p. 28).  

No processo de leitura, o leitor desencadeia a compreensão, quando se depara com uma 

produção escrita. Essa atitude significa que ele assume, de forma autônoma, um sentido 

pretendido, bem como o poder de transformar o que já conhece sobre o assunto e, mediante a 

apreensão de novos saberes, atribuir novos sentidos aos textos já lidos. Toma-se, aqui, a 

leitura como uma atividade que desencadeia compreensão, transformação e inferências. Isso 

quer dizer que o leitor age, cria significados e raciocina, apoiado em contextos 

sociocognitivo-discursivos.  

A fim de enriquecer essa discussão, o diálogo com Colomer e Camps segue o mesmo 

entendimento esboçado até o momento. Segundo as autoras, 

 

[...] nos modelos interativos o leitor é considerado como um sujeito ativo que utiliza 

conhecimentos de tipo muito variado para obter informação do escrito e que 

reconstrói o significado do texto ao interpretá-lo de acordo com seus próprios 

esquemas conceituais e a partir de seu conhecimento do mundo. A relação entre o 

texto e o leitor durante a leitura pode ser qualificada como dialética: o leitor baseia-

se em seus conhecimentos para interpretar o texto, para extrair um significado, e 

esse novo significado, por sua vez, permite-lhe criar, modificar, elaborar e 

incorporar novos conhecimentos em seus esquemas mentais. (COLOMER; CAMPS, 

2002, p. 31).  

 

 

A leitura, como um processo de construção de sentidos é, pois, um ato de raciocínio, já 

que, como dizem Colomer e Camps (2002), trata-se de um saber orientar vários tipos de 

raciocínio a fim de elaborar uma construção de uma interpretação do texto escrito a partir das 

informações dispostas nele e dos conhecimentos do leitor e, ao mesmo tempo, proceder a 
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outros vários raciocínios para manter domínio sobre o processo dessa interpretação de forma 

que se percebam as possíveis incompreensões que aparecem durante a leitura. O leitor 

proficiente supervisiona constantemente sua própria compreensão. 

Mas, não pensemos que o leitor se constitui apenas por suas leituras. Ele se faz presente 

já no próprio processo de geração do texto que será lido (GERALDI, 1988; BRANDÃO; 

MICHELETTI, 1997; ORLANDI, 2008; 1983). Como diz Eco (1983 apud BRANDÃO; 

MICHELETTI, 1997, p. l8-19), ―[...] um texto postula o próprio destinatário como condição 

indispensável não só da sua própria capacidade comunicativa concreta, como também da 

própria potencialidade significativa‖. Na verdade, o leitor é, ao mesmo tempo, co-enunciador 

e enunciador do texto. Enquanto leitor virtual, ele participa da produção textual como co-

enunciador. Enquanto leitor real, é enunciador da significação que construiu em sua leitura, 

em que o autor, nesse momento, passa a co-enunciador (GERALDI, 1988). Mas, vale 

lembrar: o leitor idealizado pelo autor pode não se identificar com nenhum leitor real, e 

distintos leitores reais podem construir sentidos distintos a partir de um mesmo texto. O ato 

de ler, portanto, é um trabalho interlocutivo de construção de sentidos. Por tudo isso, 

concordamos com Rocco (1994, p. 39) quando ela faz a seguinte afirmativa: 

 

a leitura não se constitui em ato solitário, nem em atividade monológica do 

indivíduo, pois este indivíduo, ao ler um texto, um livro, interage não propriamente 

com o texto, com o livro, mas com os leitores virtuais criados pelo autor e também 

com esse próprio autor. O texto passa assim a exercer uma mediação entre sujeitos, 

tendo, pois, a incumbência de estabelecer relações plurais entre leitores reais ou 

virtuais, que são plurais também, já que o ato de ler só se dá verdadeiramente entre 

‗um leitor virtual que é constituído no próprio ato da escrita‘ e um leitor real, na 

medida em que esse leitor imaginário, criado pelo autor, ‗dialoga com esse leitor 

real‘, com esse ‗leitor que lê o texto e dele se apropria. 

 

 

 Então, o leitor está, em todos os momentos da leitura, interagindo e, portanto, criando 

sentidos. Acredito ser necessário ratificar e esclarecer que, para produzir sentido, é necessário 

que o leitor o faça a partir de um contexto. A partir das leituras de Koch (2009, 2010), 

entendo que todos os saberes necessários para o leitor interagir com o texto estão inclusos na 

noção de contexto sociocognitivo. Os sentidos criados pelo leitor são determinados pelo 

acervo sociocognitivo que ele detém, o qual pode e deve ser ampliado pelo professor. 

Diante do entendimento que essa concepção de leitura prioriza, defendo como adequada 

para um trabalho que almeja à proficiência leitora, o que é defendido pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), documento norteador de nossas práticas pedagógicas. Em se 

tratando da EJA, público de interesse desta pesquisa, não resta dúvidas do rico acervo cultural 
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acumulado, pois são sujeitos que têm compreensão das funções sociais da língua e que devem 

ser capazes de fazer antecipações significativas e pertinentes para os textos de uso social, o 

que torna mais fácil chegar ao que diz o texto. Tal prioridade é fruto do conhecimento que 

têm da função social da escrita, por considerarem o contexto do texto, para realizar as 

antecipações. (DURANTE, 1998).  

Assim, as práticas de ensino de leitura na EJA devem priorizar o ensino de leitura 

norteadas pela concepção sociocognitiva (em que o cognitivo, o linguístico e os aspectos 

sociointerativos são fundamentais para a construção dos sentidos no universo das práticas de 

linguagem), pois a julgo adequada para aumentar a consciência do estar no mundo, ampliando 

a participação social e o universo sociocultural no exercício da cidadania dos sujeitos jovens e 

adultos. Aproveita-se, portanto, toda a bagagem já trazida por esse público e encaminha-o 

para os processos interacionais necessários para dialogar com os textos e, consequentemente, 

com a vida, já que a leitura é uma ferramenta essencial à mobilidade social e à cidadania. 

Na EJA, modalidade de ensino afirmada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 

Lei 9.394 (BRASIL, 1996), nem sempre a leitura é concebida como um processo complexo e 

interpretativo, embora, segundo a legislação que a legitima, essa modalidade deva ser 

entendida como educação continuada, compreendendo a educação formal e permanente, a 

educação não-formal e toda uma série de oportunidades de educação informal e ocasional 

existentes em uma sociedade educativa e multicultural.  

 Assim, como acontece também em muitas classes de ensino regular, na EJA, as 

práticas de leitura e interpretação são, inúmeras vezes, calcadas na reprodução, e não em 

processos criativos. Na interação com o texto, o que é proposto pelos professores, não 

raramente, privilegia apenas a capacidade de memorização do que está escrito, deixando de 

lado toda a riqueza que poderia surgir da experiência e criatividade dos alunos.  

 Para construir uma educação na EJA que produza seus processos pedagógicos 

considerando a complexidade dos sujeitos, faz-se necessário pensar sobre as possibilidades de 

transformar a escola que os atende em uma instituição que valorize seus interesses, 

conhecimentos e expectativas; que motive, mobilize e desenvolva conhecimentos que partam 

da vida desses sujeitos; que demonstre interesse por eles como gente e não somente como 

objetos de aprendizagem (PICONEZ, 2004; PINTO, 2003).  

O texto, então, é o material privilegiado para uma atuação com e sobre a linguagem na 

EJA, atrelado ao discurso e à construção de sentidos. Quando se observa, aqui, a necessária 

presença do texto nas relações de ensino, não se está elegendo simplesmente um material de 

apoio pedagógico às aulas de Língua Portuguesa ou às aulas de qualquer outra área de 
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conhecimento. Vai, além disso. O que se pretende é possibilitar a percepção de sujeitos de 

interação a esses alunos, a fim de serem conscientes dos sentidos construídos nas mais 

diversas situações de interação. 

A leitura, segundo essa concepção, é, portanto, um processo que se constitui a partir do 

momento em que o leitor interage com o autor, mediado pelo texto, e a ele atribui sentidos. 

Para tanto, esse leitor necessita ativar saberes de vários tipos, motivados por seus objetivos e, 

para isso, parte das marcas ou sinalizações textuais elaboradas no propósito da interação. O 

leitor, nesse processo, é tido como um caçador de sentidos, que se mune de estratégias de 

várias ordens para construir compreensão para os textos.  

 

2.1.3 Abordagem discursiva de leitura  

 

Essa concepção considera que a leitura é uma construção feita por um sujeito histórico 

que ocupa um determinado lugar social, que tem seus conhecimentos, crenças e valores e, a 

partir disso, constrói determinados efeitos de sentido para o texto lido. Coracini (2010, p. 15) 

entende ―[...] o ato de ler como um processo discursivo no qual se inserem os sujeitos 

produtores de sentidos – o autor e o leitor -, ambos sócio - historicamente determinados e 

ideologicamente constituídos‖. É, pois, o momento histórico-social que determina o 

comportamento, as atitudes, a linguagem de um e de outro e a própria configuração do 

sentido. O significado não existe em si, isto é, na sua relação transparente com a materialidade 

do significante, mas, ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas que estão em 

jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras são produzidas. Concordo com Coracini 

(2010, p. 36) ao afirmar que ―[...] sempre que lemos estamos interpretando, construindo 

sentido a partir do que somos, do momento sócio-histórico que nos constitui enquanto 

sujeitos‖. Assim, por entender leitura como interpretação, todo gesto de ler implica buscar o 

funcionamento do discurso. Tal procura conflui para o modo com o qual o sentido se 

constitui.  

Diferentemente, do entendimento esboçado acima, nas aulas de língua materna, muitas 

vezes, o texto é usado como pretexto para o estudo da gramática, do vocabulário ou de outro 

aspecto da linguagem que o professor (ou o livro didático) querem enfatizar. Assim, o texto, 

parte do material didático, perde sua função essencial de provocar efeitos de sentido no leitor-

aluno para ser apenas o lugar de reconhecimento de unidades e estruturas linguísticas cuja 

funcionalidade parece prescindir dos sujeitos. 

Entendo que ensinar a ler é propiciar ao aluno experiências e reflexões sobre a leitura, 
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numa perspectiva dialógica que retoma o que se tem construído nas relações sociais ao 

longo da história de vida. Com o intuito apenas de corroborar tal dialogismo, posso inferir 

das ideias de Bakhtin (1995, p. 16) que a enunciação na qual o professor atua e com a qual 

ele interage com o seu público discente é ―uma réplica do diálogo social‖. Tal enunciação é 

o resultado do processo de construção de sua identidade, de sua formação e de suas 

experiências ao longo da vida, na medida em que se relaciona social, cultural, histórico e 

linguisticamente. 

Segundo Authier-Revuz (1990, p. 27), ―[...] nenhuma palavra é ‗neutra‘, mas 

inevitavelmente ‗carregada‘, ‗ocupada‘, ‗habitada‘, ‗atravessada‘ pelos discursos nos quais 

‗viveu sua existência socialmente sustentada‘‖. A partir desse entendimento, é possível 

fundamentar, mergulhado no quadro teórico da Análise do Discurso, a perspectiva de leitura 

ora esboçada, segundo a qual o sentido não é dado a priori, mas é construído a partir de 

certas condições de produção, as quais são as circunstâncias em que o discurso é realizado, o 

contexto, as formações sociais, históricas e ideológicas em que um enunciado é produzido 

(PÊCHEUX, 1997a).  

Dito isso, em diálogo com a teoria, entendo que o sentido das palavras é mutável, uma 

vez que o funcionamento do discurso é determinado na articulação entre ideologia e as 

condições de produção do discurso.  

Para Pêcheux (1997b), as palavras constituem seu sentido a partir da Formação 

Discursiva (FD) em que o sujeito está inserido, e o que define a FD é a sua relação com a 

Formação Ideológica (FI), determinando o que pode ou não ser dito, a partir de uma 

conjuntura dada, uma vez que o sentido das palavras migra ao passar de uma FD para outra. 

Logo,  

 

[...] o próprio de toda formação discursiva é dissimular, na transparência do 

sentido que nela se forma, a objetividade material contraditória do interdiscurso 

que determina essa formação discursiva como tal, objetividade material essa que 

reside no fato de que ―algo fala‖ (ça parle) sempre, ―antes, em outro lugar e 

independentemente‖, isto é, sob a dominação do complexo das formações 

ideológicas (PÊCHEUX, 1997b, p. 162, grifos do autor).  

 

 

As FD, assim, são vistas como práticas em constante movimento, entrecruzando-se e, 

consequentemente, (trans) formando-se e (re) produzindo saberes, por meio do 

interdiscurso, ―[...] saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma 

do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada de palavra‖ 

(ORLANDI, 1999a, p. 31). No entendimento de Courtine (1981 apud ECKERT-HOFF, 
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2012, p. 69), as FD são constitutivamente frequentadas pelo discurso do outro e suas 

fronteiras são fundamentalmente instáveis; por isso, uma FD não consiste em um limite 

traçado que separa um interior de um exterior de saber e é entendida como heterogênea em 

si, pois, internamente, pode haver oposição de saberes, gerando conflitos e contradições.  

A produção dos discursos se dá pelo exterior, pelo interdiscurso, assume Pêcheux 

(1995). Apesar de o sujeito acreditar, de forma ilusória, ser a fonte de seu discurso, esse 

sujeito nada mais é do que o suporte e o efeito do discurso. Dizemos sempre mais do que 

sabemos, assim como não sabemos totalmente o que estamos dizendo, pois um algo a mais da 

ordem do inconsciente e da determinação histórica e ideológica é sempre dito além da 

linearização do discurso (ECKERT-HOFF, 2008). Todo sujeito falante tem a ilusão discursiva 

não apenas de ser a origem do sentido, mas também de ter domínio daquilo que diz. Acredita 

ter domínio das estratégias discursivas de seu dizer. O discurso é, nesse sentido, uma dupla 

dispersão: por um lado, o entrecruzamento de vários dizeres; por outro, as várias posições 

assumidas que o sujeito pode ocupar. Esse aspecto marca a heterogeneidade discursiva. 

Assim, as várias posições que o indivíduo pode ocupar no discurso marcam a heterogeneidade 

que é constituída de redes de filiações históricas e ideológicas.  

Considero, assim, que os gestos de leitura/interpretação não são únicos e não são 

fechados no fazer de uma dada leitura, pois há sempre outras possibilidades. É necessário, 

pois, buscar, nos discursos, os gestos de leitura. Eles estão instalados nos discursos e 

manifestam o lugar, o qual é espaço de representações sociais, como constitutivo das 

significações. O sentido jamais está colado à palavra e a tentativa de edificar um significado é 

improdutiva.   

O discurso, sempre, relaciona-se com outros dizeres, fato que marca a sua 

heterogeneidade. Já o sujeito constitui-se na relação com e pelo outro. O sujeito é inscrito 

sócio-historicamente, em virtude de ser atravessado e habitado pelo outro. De acordo com 

Coracini (1999, p. 11), esse sujeito do discurso é ―[...] atravessado pelo inconsciente e, por 

isso mesmo, impossibilitado de se reconhecer e de reconhecer o outro, já que é fragmentado, 

esfacelado, emergindo apenas pontualmente pela linguagem, lá onde se percebem lapsos, atos 

falhos‖. Dizemos, portanto, sempre mais do que sabemos, assim como não sabemos 

totalmente o que enunciamos, pois um algo a mais de ordem do inconsciente e da posição 

histórica e ideológica é sempre dito além da linearização do discurso (ECKERT-HOFF, 

2008).  

A partir desses posicionamentos teóricos, aqui assumidos por mim, os sentidos dados a 

um texto serão efeitos de sentido possíveis a serem desconstruídos. Isso quer dizer que não 
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podemos antecipar todos os efeitos de sentido de um texto, bem como esses efeitos nunca 

serão os mesmos entre os alunos e professores. Sempre haverá não-coincidências, dependendo 

da FD em que o sujeito está inserido e da posição por ele ocupada.  A não-coincidência é 

característica de todo discurso, haja vista a sua natureza heterogênea. Portanto, toda palavra se 

compõe por um já-dito de outros discursos e é habitada pelo discurso-outro (AUTHIER-

REVUZ, 1998).  

Segundo o que já afirmei até agora, não entendo a leitura como algo fechado, que se 

reduz à busca dos significados deixados pelo autor do texto, ou à procura de preencher 

lacunas e completar respostas. Cada leitor, assim, constrói uma versão para o texto, pois o 

sujeito e o discurso são heterogêneos. O sujeito carrega crenças, valores e estereótipos que 

habitam o seu inconsciente e isso marca as múltiplas leituras. É necessário, porém, pensar que 

não é possível duas leituras serem totalmente diferentes, se considerar que os sujeitos 

pertencem às mesmas FD, isto é, pertencem ao mesmo momento histórico-social que faz com 

que certos sentidos sejam possíveis, enquanto outros sejam excluídos (ECKERT-HOFF, 

2012).   

Na leitura discursiva, posso dizer que o ―sentido nunca é único e que os textos 

encaminham para ‗outros‘ textos e neles ressoam, igualmente, outros discursos nem sempre 

pensados‖ pelos professores. (VENTURINI, 2010, p. 486).  

Numa visão sociointeracionista da linguagem, o ato de ler constitui-se num processo 

que envolve não apenas as informações da página impressa (oriunda do texto e fornecida pelo 

autor), mas também, um processo cognitivo que envolve estratégias e conhecimentos prévios 

do sujeito-leitor (LOPES, 1996). Diferentemente de um processo solitário, monológico e 

passivo de suposta (porque impossível) decodificação, a leitura é um processo dialógico entre 

leitor/autor mediado pela palavra, vale dizer, uma relação recíproca entre falante e ouvinte 

[autor/leitor] ou uma relação entre os ditos e os presumidos (FREITAS, 1995, p. 13) 

confundindo-se com uma tomada de posição ativa do que é dito e compreendido (BAKHTIN, 

1997). Nele, estão em jogo não apenas a historicidade do texto, mas também a própria ação da 

leitura, a sua produção (ORLANDI, 2008). 

Assim, leitura é a atribuição de sentidos a um texto de qualquer materialidade 

semiótica, é a vasta possibilidade de compreensões que podemos ter dele. Convém aqui 

lembrar que a análise do discurso enfoca um quadro epistemológico, que considera a inter-

relação de áreas do conhecimento, tais como a linguagem, a história e a sociedade. Nesse 

caso, compreendo que o professor não é apenas alguém que supostamente ensina o aluno a 

ler, mas é um sujeito social que se encontrará com o aluno, outro sujeito social. Ambos 
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trazem uma história, a qual é mediada pelas vivências e experiências integradas por uma 

discursividade e por uma ideologia. O que acontece não é meramente um processo de 

ensino, mas um trabalho realizado por duas pessoas que têm suas identidades, que são 

inscritas na história e na sociedade, ambas produtoras de discursos ideológica e 

discursivamente situados. Assim, a partir dos diálogos travados com Nascimento (2013), 

entendo que assumir um quadro teórico embasado nas perspectivas discursivas, o qual 

examina a materialidade do texto, as condições sócio-históricas de sua produção e a posição 

dos sujeitos envolvidos, ―[...] pode conferir ao processo educacional um redimensionamento 

eficaz, produtivo e, por isso, favorável ao alcance de soluções mais viáveis para professores 

e alunos‖ (p. 15).  

Essa visão de leitura é, extremamente, necessária para esta pesquisa, já que, ao 

analisar as narrativas de vida e formação das professoras colaboradoras, poderei perceber as 

várias influências de suas histórias, dos discursos presentes em suas formações, os quais 

refletem o ensino de leitura que realizam. Quando o sujeito narra a sua história de vida, 

reflete sobre seu processo formativo, sobre o seu fazer docente, dentre outros e, isso, vem 

como eco nos discursos produzidos. Além de refletir sobre o que narra, os professores, 

também, têm a possibilidade de repensar as suas práticas, o que marca o aspecto formativo 

das narrativas. Entendo, assim, que a pesquisa autobiográfica com abordagem qualitativa 

possibilita tomar a experiência humana como objeto de conhecimento, passivo de 

mensuração, análise e interpretação com o propósito fundamental de dar voz e vez ao sujeito 

da investigação que, desse modo, tem a oportunidade de aprender, crescer e desenvolver-se a 

partir de suas experiências pessoais, profissionais, enfim, formativas, em um ―processo de 

caminhar para si‖ (JOSSO, 2004). O estudo das traduções discursivas, interesse das 

narrativas, permite depreender das trajetórias de vida aspectos históricos, sociais, cognitivos, 

institucionais da formação e da profissionalização docente (PASSEGGI, 2010).   

A partir das posições teóricas que assumo nesta seção, tomo os relatos de história de 

vida não como dados completos e acabados, não como se fosse um monumento possível de 

ser (re) constituído, que permitiria categorizar o fazer do professor, mas sim como fragmentos 

de uma história, da/na qual os sujeitos-professores se e(in)screvem, o que requer que puxemos 

fios possíveis de diferentes lugares, de inúmeras histórias dentro de uma história, de um 

imenso tecido que constitui a história de vida do sujeito (ECKERT-HOFF, 2015).  

A leitura com viés discursivo também orientará os diálogos estabelecidos com os 

professores quando eu propuser discussões, nas oficinas formativas, sobre, por exemplo, o 

olhar crítico que os alunos precisam ter ao analisar os gêneros com os quais tiverem contato. 
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Nas mediações realizadas, amparado em encaminhamentos inspirados em leituras 

provenientes das metodologias ativas, buscarei colaborar com as professoras ao pensar em 

atividades que ampliem os óculos sociais dos aprendentes
6
 a fim de considerarem os textos 

como manifestações de vozes sociais, de embates ideológicos, uma vez que os sujeitos 

constroem sentidos a partir de um lugar social, dominado por uma certa formação 

ideológica. 

Na prática discursiva de leitura, ler um texto é compreender os sentidos implícitos e 

explícitos, é olhar além dos sinais gráficos, é falar em pluralidade de sentidos, é conceber o 

aluno um sujeito sócio-histórico, como Souza (2010, p.22) explica ―o sujeito é visto por 

Bakhtin como sendo permeado e constituído pelos discursos que o circundam‖.  

Para Orlandi (1999b), 

  

[...] a leitura é o momento crítico da constituição do texto, pois é o momento 

privilegiado do processo da interação verbal: aquele em que os interlocutores, ao se 

identificarem como interlocutores, desencadeiam o processo de significação [...] é na 

interação que os interlocutores instauram o espaço da discursividade. Autor e leitor 

confrontados, definem-se em suas condições de produção e os fatores que 

constituem essas condições é que vão configurar o processo de leitura. (p. 47-48).  
 
 

O que se espera do discurso do professor nas aulas de interpretação dos gêneros, 

portanto, é que leve os alunos a compreenderem os significados de leitura, a saberem interagir 

com ela nas práticas sociais e a terem ciência da sua essência para a vida e para a formação de 

si como leitores críticos. O professor é um sujeito legitimamente constituído para prover e 

encaminhar essa encenação discursiva. 

 

2.1.4 Leitura sob a perspectiva dos estudos dos Letramentos  

 

Segundo os estudos de Soares (2004), encontramos uma importante contribuição para a 

presente pesquisa, quando define:  

 

[...] o que o letramento é depende essencialmente de como a leitura e a escrita são 

concebidas e praticadas em determinado contexto social; letramento é um conjunto 

de práticas de leitura e escrita que resultam de uma concepção de quê, como, quando 

e por que ler e escrever (SOARES, 2004, p. 75).  

 

 

Percebe-se, assim, que o letramento acontece considerando práticas e eventos 

particulares. As práticas de leitura e escrita ocorrem em situações/contextos de interação, as 

                                                           
6
 Aprendente é o sujeito da ação de aprender, aquele que age sobre o objeto de conhecimento.  
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quais devem ser percebidas pelas práticas de letramento.  

Segundo Kleiman (1998, p. 175-176), é ―o letramento, hoje, visto pela grande maioria 

dos estudiosos (como Scribner & Cole, 1981; Street, 1984; Heath, 1982, 1983; Scollon & 

Scollon, 1980; Gee, 1990) como maneiras de estruturação discursiva que afetam, como outras 

formas de falar sobre o mundo, a nossa própria relação com esse mundo [...]‖. Observo que 

Kleiman concebe o letramento não apenas como prática social, mas também como forma de 

interação com o mundo, mediada pela oralidade e pela escrita.   

A aprendizagem da leitura sob a perspectiva dos estudos do letramento, segundo 

Kleiman (2002), implica saber como os textos funcionam nas diversas práticas socioculturais. 

As práticas de letramento desvinculadas da realidade não atendem à real necessidade do aluno 

que precisa interferir na sua realidade social e utiliza a leitura para isso. Se assim considero, a 

leitura é vista, portanto, como uma prática de múltiplos letramentos, haja vista que o leitor 

precisa conhecer as práticas sociais e culturais exercidas em vários contextos e, a partir dessas 

demandas, entender como os textos funcionam, a função social que carregam/exercem a fim 

de discernir, em contextos mais amplos, a aplicabilidade de um texto e, consequentemente, 

das leituras dele.  

Para Barton (1994), em sua abordagem integrada do letramento ou letramento 

funcional, o letramento é situado na vida diária, propondo que ele influencia e é influenciado 

pela demanda social. Por isso, hoje, fala-se em letramentos. Para o autor, diferentes 

letramentos estão associados a diferentes domínios da vida em diferentes níveis e situações, 

sendo identificados como forma de interação entre os indivíduos (CHAVES, 2008).  

Ainda seguindo essas orientações, Chaves (2008) afirma que o letramento funcional 

auxilia os sujeitos a adentrar no mundo dos letrados e isso vai além da aquisição de códigos, 

pois chega às práticas sociais. Assim, é plenamente possível sua aplicabilidade no contexto da 

sala de aula para que se conheçam os diversos contextos de letramento dos alunos (verifica-se 

se têm discernimento do papel do letramento em suas vidas ou se aprendem com ele) a fim de 

propor atividades.  

Adentrando nas práticas desenvolvidas em sala de aula, reflito com Chaves (2008, p.11) 

que   

 

O letramento não está restrito ao sistema escolar, mas é de competência da escola, 

fundamentalmente, levar os indivíduos a um processo mais profundo e autônomo 

nas práticas sociais que envolvam a leitura e a escrita. Saber ler e escrever um 

montante de palavras não é o bastante para capacitar o indivíduo para a leitura 

diversificada. Neste ponto entende-se que surge a necessidade de se desenvolver 

graus de letramento nos indivíduos envolvidos no processo de aprendizagem para 

que estes possam inteirar-se de forma crítica à sociedade.  
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Pensando no ensino em sala de aula, percebo que a escola tem passado por dificuldades 

para ajudar seus alunos a construírem habilidades de leitura como ferramenta de apreensão do 

conhecimento. Porém, a partir de pesquisas lideradas por Bortoni-Ricardo; Machado; 

Castanheira (2010), fica esclarecido que o professor, quando tem acesso a uma pedagogia de 

leitura, tende a fazer bom aproveitamento de suas estratégias e a melhorar seu trabalho 

pedagógico. A autora defende que todo professor é um agente de letramento, o que promove 

de forma efetiva práticas de leitura e de escrita tornando-as relevantes para a formação dos 

cidadãos, e, por isso, precisam se familiarizar com metodologias voltadas para as estratégias 

facilitadoras da compreensão leitora a fim de tornar seus alunos mais proficientes.  

A descontextualização e a ausência de práticas efetivas de leitura estão presentes em 

todos os níveis de ensino, inclusive na EJA, público a que me dediquei a estudar. Além do 

que foi esclarecido na pesquisa citada, acrescento uma contribuição a respeito da ausência de 

práticas de sucesso, como a inserção de estudos linguísticos, especialmente as teorias da 

leitura nos cursos de formação de professores. É preciso investir na formação prática do 

professor como agente de multiletramentos. Alerta-se, ainda, que o trabalho com estratégias 

de leitura de forma a conduzir os alunos para a construção de sentidos, é um trabalho de todos 

os professores da educação básica.   

 

2.1.4.1 Letramento na EJA  

  

Segundo Soares (2004), sendo o uso das habilidades de leitura e escrita para o 

funcionamento e a participação adequados na sociedade, e para o sucesso pessoal, o 

letramento é considerado como responsável por produzir resultados importantes: 

desenvolvimento cognitivo e econômico, mobilidade social, profissional, cidadania. 

Pessoas jovens e adultas em processo de escolarização estão expostas a situações e 

materiais de leitura variados em suas casas, nas ruas por onde andam, no trabalho, na religião, 

nas atividades de lazer. Todos esses materiais são relacionados às atividades desenvolvidas 

nesses âmbitos nas quais se constroem representações sobre o que é ler, como se lê, sobre ser 

ou tornar-se leitor, o que pode ser lido e que tipos de materiais e textos são valorizados 

socialmente. São ideias, opiniões e pontos de vista sobre si mesmos e sobre os outros, sobre 

ações, materiais construídos nas experiências compartilhadas com leitores, nas imagens e 

discursos veiculados pelos meios de comunicação e nas situações que compartilham 

cotidianamente, que influem no modo como se engajam na aprendizagem da leitura.  Para 

Vóvio (2007, p. 91), ―essas representações são acionadas em variados momentos e podem, 
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por meio das atividades e interações que se realizam nas turmas de EJA, serem confirmadas, 

transformadas, ressignificadas e/ou apagadas [...]‖. Assim, o professor precisa conhecer e 

entender o espaço e as vivências de EJA para que possa saber a metodologia certa a ser 

aplicada e o que se deve aplicar, desde que chame a atenção do público e seja útil para ele, 

além de ser capaz de compreender as respostas desses estudantes às propostas lançadas.  

Ler sob a perspectiva dos Estudos do Letramento é saber como funcionam os textos nas 

diversas práticas socioculturais. Com base em Vóvio (2007), considerando-se essa posição, é 

possível inferir, pelo menos, duas consequências para a práxis na EJA. A primeira está na 

necessidade de inserção dos estudantes em práticas legitimadas e que permitam interagir 

culturalmente em variados âmbitos sociais. Temos, assim, o desafio de apresentar uma 

diversidade tal de situações de interação nas quais a leitura e a escrita estão presentes e que, 

de modo geral, correspondam às práticas socialmente valorizadas de uso da linguagem escrita 

e necessárias às demandas sociais mais amplas. A segunda faz referência ao aprendizado do 

sujeito segundo alguns valores, conhecimentos e necessidades que estão condicionados 

localmente e que refletem as motivações e os interesses dos interactantes. Logo, o agente de 

letramento que atua na EJA precisa descobrir os gêneros com os quais os estudantes estão 

familiarizados (orais e escritos) e quais preferem e necessitam em suas práticas sociais; os 

quais serão referência para apresentar novos gêneros. A aprendizagem não pode perder de 

vista neste processo a realidade social dos estudantes e das comunidades a que pertencem, 

tornando esse processo mais significativo. A aprendizagem, aqui, é negociada em função dos 

interesses dos grupos envolvidos. 

Vóvio (2007) elenca, ainda, um outro desafio: as práticas de leitura envolvem vários 

conhecimentos, os quais serão apresentados em outra seção desse texto. Mas, ratifica-se que o 

leitor precisa selecionar saberes arquivados de suas experiências de vida, sobre gêneros e o 

modo como os textos são produzidos, etc. O professor precisa considerar, na práxis da leitura, 

que uma boa parte do público de EJA não teve contato, senão pouco, e em vivências fora da 

escola, com textos escritos, os quais demandam saberes dos recursos linguísticos selecionados 

pelo autor a fim de construir sentidos. Assim, o trabalho de construção de estratégias para o 

ensino de leitura deve considerar esses fatos. A respeito disso, Mollica e Leal (2009) 

dialogam com Fonseca (2005), esclarecendo que a nomenclatura alfabetização de adultos 

embora induza a uma modalidade de ensino que tem a faixa etária como foco principal, o que 

a diferencia em relação a outros grupos é o aspecto sociocultural. Por isso, ―[...] as ações 

educativas destinadas a jovens e adultos devem levar em conta a escolarização anterior, 

incompleta e inexistente, num contexto mais amplo de exclusão social e cultural‖ 
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(MOLLICA; LEAL, 2009, p. 58). Essas autoras continuam, referenciando Gadotti (1995) a 

fim de mostrar que a origem social marca inevitavelmente a carreira escolar dos indivíduos.  

  Talvez me torne repetitivo, mas, em virtude da importância atribuída à questão, cabe 

dizer que a leitura só se torna significativa quando guiada por objetivos, quando 

problematizada, não perdendo de vista o que o público almeja, interagir socialmente, o que só 

é possível por meio do entendimento dos textos a que estão expostas. Portanto,  

 

[...] no processo de aprendizagem pela própria função da EJA é o objetivo de ler 

para aprender, que implica a organização de propostas coletivas que abordam 

informações, conhecimentos e competências substanciais para o tratamento de temas 

e problematizações. (VÓVIO, 2007, p. 93, grifo da autora).   

 

 

Assim, o professor precisa incluir textos informativos de diversas áreas do 

conhecimento, textos midiáticos, relatos históricos, textos literários e didáticos, além de listas, 

esquemas, tabelas, gráficos, mapas e imagens, tudo com finalidade de ampliar o contexto 

sociocognitivo.  

Fica entendido que a grande preocupação educacional dos últimos anos é construir 

cidadãos conscientes e atuantes na sociedade. Acredita-se no desabrochar de uma cidadania a 

partir de um ensino calcado, em primeira instância, no desenvolvimento do raciocínio, do 

senso de observação e da visão crítica de mundo. 

Para tanto, não se pode deixar de priorizar, como bem lembram Mollica e Leal (2009),  

 

a diversidade de níveis de letramento social e  escolar encontrada nas classes de 

alfabetização de jovens e adultos, tantas vezes tratada como um empecilho para o 

planejamento das atividades pedagógicas, além de ser respeitada e conhecida, deve 

ser levada em conta. Assim, o educador pode, a partir do conhecimento das 

experiências de seus alunos como indivíduos ―não-crianças‖, quase sempre 

excluídos da escola e participantes de diferentes grupos culturais e sociais (cf. 

Oliveira 1999), construir um fio condutor para interligar as vivências  comuns com 

as práticas de sala  de aula. (MOLLICA; LEAL, 2009, p. 59, grifos das autoras).  

 

  

As autoras chamam a atenção para a valorização dos saberes dos sujeitos de EJA, além 

de deixarem explícito que as atividades lançadas a eles não devem tentar infantizá-los, prática 

recorrente em turmas dessa modalidade. Acentuam que o agente de letramento deveria 

aproveitar os saberes dos alunos para as discussões de leitura propostas e, assim, tornar o 

sujeito mais esclarecido e se perceber como agente de interação.  

A EJA deve priorizar, então, uma formação inicial e continuada específica para atender 

às reais necessidades dos alunos jovens e adultos: garantir a melhoria das condições de 

mercado de trabalho, as necessidades de aprendizagem, adquirir competências da leitura e da 



61 
 

escrita para atingir melhores condições de vida e desenvolver níveis maiores de letramento. 

Suas práticas educativas devem privilegiar a realidade de vida dos sujeitos e o diálogo 

constante entre professor e aluno. 

 

2.2 Estratégias de leitura 

 

Segundo Solé (1998, p. 69-70), estratégias leitoras ―são procedimentos de caráter 

elevado, que envolvem a presença de objetivos a serem realizados, o planejamento das ações 

que se desencadeiam para atingi-los, assim como sua avaliação e possível mudança‖. Na 

atividade de construir sentido por meio da leitura, o leitor precisa utilizar várias estratégias 

sociocognitivas a fim de realizar o processamento textual, que depende não só das 

características internas do texto, como do conhecimento que armazena, pois é esse 

conhecimento que define as estratégias a serem utilizadas na produção/recepção do texto. O 

processo de produção textual é caracterizado por ser um processo ativo e contínuo do sentido 

e se liga a redes de unidades e elementos suplementares, ativados de acordo com um dado 

contexto sociocultural, constituinte ímpar para a construção de sentidos.  

A ativação das estratégias de leitura implica, segundo Koch (2009), a mobilização de 

três grandes redes de conhecimento: o linguístico, o enciclopédico e o interacional. É essa 

rede de conhecimento que permitirá ao leitor interagir com textos de gêneros variados de 

acordo com o contexto
7
 e seus objetivos de leitura.  

Já que ficou entendido que os leitores buscam informações em seus conhecimentos para 

construir sentidos, farei uma breve discussão sobre a natureza desses conhecimentos, levando 

em consideração as leituras feitas a partir de Koch (2009; 2010), Kleiman (2010) e 

Heinemann e Viehweger (1991). São eles:  

 

                                                           
7
 A perspectiva atual, que se pauta nos elementos sociointeracionais, considera que o contexto sociocognitivo é 

fundamental para que se estabeleça a interlocução entre os interactantes sociais. Assim, entende-se por contexto, 

na visão defendida atualmente pela Linguística Textual, não só o contexto (elemento material), mas, também a 

situação de interação mediata (entorno sociopolítico-cultural) e imediata, além do contexto sociocognitivo 

(conhecimento de mundo, sociointeracional, etc) dos interlocutores. O contexto sociocognitivo abarca todos os 

outros. (KOCH, 2009). Portanto, considerando o contexto sociocognitivo dos sujeitos sociais, admitem-se 

leituras diversas para um mesmo texto. Assumimos, nesta tese, de forma mais ampla, uma abordagem de 

contexto a partir do viés da sociocognição, amparada, portanto, pelos estudos de Van Dijk (2012), segundo os 

quais os contextos não são uma condição objetiva, mas, sim construtos (inter) subjetivos concebidos passo a 

passo e atualizados, internacionalmente, pelos participantes que constituem determinado grupo social (VAN 

DIJK, 2012, p. 11). Entendo, assim, que os contextos são construídos no curso da interação. Embora sejam 

egocêntricos (subjetivos), pois refletem o mundo do criador, não posso deixar de considerar que a construção se 

dá no plano da interação, logo, ao construir um contexto, levo em conta as relações estabelecidas como o outro, o 

local que o outro ocupa, que intenções eu tenho ao dizer algo. 
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a) Conhecimento linguístico: corresponde ao conhecimento da gramática e do léxico, é 

responsável pela organização do material linguístico na superfície textual e pelas 

escolhas dos termos. A escolha dos elementos coesivos nos processos de reiteração, 

associação e conexão também fazem parte do conhecimento linguístico dos sujeitos. 

Esse conhecimento abrange desde o saber pronunciar português, passando pelo 

conhecimento de vocabulário e regras da língua, estendendo-se até as noções sobre o 

seu uso.  

b) Conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo: compreende todas as 

informações arquivadas na memória dos sujeitos. São conhecimentos gerais sobre o 

mundo, bem como referentes às nossas vivências, além de eventos situados no espaço 

e no tempo. No momento do processamento textual, para haver compreensão, a parte 

do nosso conhecimento de mundo envolvida para a leitura do texto, deve ser ativada.  

c) Conhecimento sociointeracional: envolve nosso entendimento sobre as formas de 

interação por meio da linguagem. Relaciona-se com a realização de certas ações por 

meio da linguagem. Esse tipo de conhecimento envolve: 

c.1) Conhecimento ilocucional: possibilita reconhecer os propósitos dos falantes em 

situações de interação; 

c.2) Conhecimento comunicacional: são os meios adequados para atingir os objetivos 

desejados. Trata, por exemplo, da escolha da variante linguística adequada a cada 

situação de comunicação e dos gêneros adequados às situações comunicativas; 

c.3) Conhecimento metacomunicativo: conhecimento sobre ações linguísticas que 

possibilitam ao locutor assegurar a compreensão textual e conseguir aceitação de seus 

objetivos pelos leitores. Extinguem-se (on-line ou a posteriori) perturbações na 

comunicação. As paráfrases, parênteses de esclarecimentos, procedimentos de 

atenuação são meios para evitar equívocos; 

c.4) Conhecimento superestrutural: relativo ao reconhecimento dos textos que se 

encaixam às diversas situações da vida social. Referem-se, ainda, às unidades globais 

que caracterizam e distinguem os vários tipos de texto, a sua ordenação ou a 

sequenciação. Além disso, também, tratam da conexão entre objetivos e estruturas 

textuais globais.  

 

Reitera-se que esses tipos de conhecimento precisam ser ativados durante a leitura para 

se chegar à compreensão, quando as partes se juntam para gerar um significado. Com o olhar 

sobre isso, Kleiman (2010) comenta:  
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O mero passar de olhos pela linha não é leitura, pois leitura implica uma atividade 

de procura por parte do leitor, no seu passado, de lembranças e conhecimentos, 

daqueles que são relevantes para a compreensão de um texto que fornece pistas e 

sugere caminhos, mas que certamente não explicita tudo o que seria possível 

explicitar (KLEIMAN, 2010, p. 27).  

 

 

Assim, para chegar ao entendimento de um texto, o leitor precisa colocar em ação todas 

as estratégias necessárias para preencher os vazios, uma vez que a leitura é uma atividade de 

solução de problemas. Embasado em conhecimentos como os descritos acima, o leitor 

selecionará estratégias de ordem cognitiva, sociointeracional e textual. Sobre elas, discorrerei 

a seguir. 

As estratégias de ordem cognitiva são referentes ao uso que o leitor faz do 

conhecimento que arquiva. Tal uso dependerá dos objetivos traçados para a leitura, dos 

conhecimentos disponíveis no texto, bem como no contexto. Isso oportunizará ao leitor 

reconstruir sentidos pertinentes ao projeto de dizer do autor ou, até mesmo, sentidos bem 

diferentes. Segundo Koch (2009), essas estratégias são referentes a cálculos mentais 

realizados pelos agentes de leitura, como é o caso das inferências, segundo as quais o leitor 

poderá, partindo de um dado contexto, criar novas informações a partir daquelas disponíveis 

no texto. Já que o texto não é explícito, as inferências constituem estratégias cognitivas.  

As estratégias de ordem sociointeracional referem-se à manutenção dos objetivos 

traçados durante a interação verbal. São determinadas socioculturalmente e são relacionadas, 

dentre outras, à polidez, à preservação de das faces e à desconstrução de mal-entendidos.  

As estratégias textuais, como diz Koch (2009, p. 51) ―[...] não deixam de ser também 

interacionais e cognitivas em sentido lato‖, são referentes às escolhas textuais feitas pelos 

interlocutores a fim de produzir sentido. São referentes ao projeto de dizer do produtor do 

texto, ou seja, às sinalizações por ele deixadas.  

Tomando como base o pensamento de Solé (1998, p. 19) de que ―a aprendizagem da 

leitura e de estratégias adequadas para compreender os textos requer uma intervenção 

explicitamente dirigida a essa aquisição‖, bem como as colocações de Kleiman (2001, p. 203) 

que refletem que ―a formação do leitor crítico não ocorre espontaneamente, trata-se de uma 

tarefa de ordem cognitiva e de ordem social [...]. Sem atividades que permitam refletir, 

retomar, reelaborar, avançar nesse processo, será a resposta pronta que predominará‖, entendo 

a necessária participação do professor no ensino de estratégias leitoras. Os alunos precisam 

ser orientados para a construção de sentidos sobre o que leem, processo em que devem ser 

combinadas as informações visuais presentes no texto e os conhecimentos do leitor.  

Solé (1998) deixa claro que, ao ensinar estratégias de compreensão leitora, entre os 
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alunos deve predominar a construção e o uso de procedimentos de tipo geral, que possam ser 

transferidos sem maiores dificuldades para situações de leitura múltiplas e variadas. Assim, 

apoiado naquilo que a Proposta Curricular do 2º segmento de EJA (2002) propõe, o professor 

pode contribuir para alargar a competência leitora exercitando estratégias de leitura, como: 

a) O professor precisa incentivar os alunos a observar o texto, fazendo leitura do título, 

observando imagens, gráficos que estejam no texto. Tal comportamento deve gerar 

antecipações dos sentidos do texto pelo aluno, que se valerá dos seus conhecimentos 

prévios e dos dados da observação. Essa é uma estratégia de ordem cognitiva. 

b) O professor deve levar os alunos a checar as hipóteses construídas preliminarmente a 

fim de julgar a validade. Como um trabalho de construção, essas hipóteses podem ser 

reformuladas. 

c)  O professor deve esclarecer o que pretende com as atividades de leitura lançadas aos 

alunos, pois para toda leitura tem-se um objetivo, que é fator responsável para a 

eleição de um procedimento para a leitura.  

d) No decorrer do processamento leitor, os sujeitos constroem sínteses mentais 

objetivando compreender o texto, o que se torna inviável para um leitor não-

proficiente. Assim, o professor pode realizar leituras colaborativas
8
 para incluir esses 

leitores no processo de significação. O professor faz a leitura, pausadamente, em voz 

alta, acompanhada de questionamentos, intervenções constantes para estimular o aluno 

a, dentre outras, elaborar hipóteses; confirmá-las ou refutá-las; identificar novas 

hipóteses e justificá-las com base no sentido já atribuído e em pistas linguísticas 

presentes na superfície; verificar a relação entre os textos (intertextualidade), etc. Esse 

trabalho se torna ainda mais importante com gêneros e assuntos desconhecidos pelo 

leitor. 

e) O professor precisa estimular o aluno a realizar paráfrases dos textos lidos, pois essa 

atividade vai proporcionar uma verificação do entendimento que o aluno teve sobre o 

texto, além de aproximá-lo do código escrito. 

f) O professor deve realizar conexões entre o teor do texto lido e outros que os 

estudantes já conhecem (propagandas, filmes, músicas, etc). É importante, também, 

que o professor favoreça a expansão dos contextos sociocognitivos dos alunos levando 

outros textos que tratem do mesmo assunto. 

                                                           
8
 Segundo os PCN (1998, p. 72), ―a leitura colaborativa é uma atividade em que o professor lê um texto com a 

classe e, durante a leitura questiona os alunos sobre os índices linguísticos que dão sustentação aos sentidos 

atribuídos‖.   
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g) Sabendo que os textos são plurissignificativos, uma vez que os sujeitos têm 

conhecimentos prévios distintos, é necessário que o professor proponha discussões 

sobre as leituras feitas para que haja reflexão sobre a leitura. Nesse processo, os alunos 

vão concordar com algumas delas, vão negar outras leituras e, assim, a reflexão e a 

criticidade vão acontecendo. 

h) O professor precisa tornar as fontes de informação acessíveis ao aluno, pois elas 

facilitarão a leitura dos textos. O leitor precisa manter domínio sobre o que está lendo 

e, para isso, precisa verificar sua compreensão, a qual pode ser dificultada por meio de 

algum termo que pode ser irrelevante diante do universo textual, capaz de desfazer o 

enigma; mas, em alguns momentos, precisa recorrer a outras fontes, ação que pode ser 

facilitada pelo professor. (BRASIL, 2002).  

 

É de interesse desta pesquisa, dentre outros, verificar se o professor conhece as 

concepções de leitura e tem definição, essencialmente, daquela que defende uma abordagem 

interacional de língua; se está familiarizado com as diversas estratégias facilitadoras da 

leitura, além de um acervo amplo de conhecimentos prévios sobre os assuntos em estudo. 

Verifico, ainda, nesse contexto, se o professor tem a necessária formação como agente de 

letramento, ou seja, aquele que promove de forma efetiva as práticas de leitura e de escrita 

tornando-as relevantes para a formação de cidadãos que por meio da língua (inter) agem na 

recepção e produção de textos, orais e escritos, de forma dialógica e contextualizada. Essas 

verificações serão percebidas por meio da análise das aulas que farei (observações das aulas) 

e pelos desvelamentos que as narrativas orais trarão (análise das narrativas). Com base nas 

leituras de Bortoni-Ricardo; Machado; Castanheira (2010, p.16) ―[...] todo professor é por 

definição um agente de letramento‖ e ―todo professor precisa familiarizar-se com 

metodologias voltadas para as estratégias facilitadoras da compreensão leitora‖. Assim, 

munido dessas características, o professor conduzirá os alunos para a compreensão e 

construção de sentidos. Nas proposições que farei, com o auxílio das oficinas formativas, uma 

produtiva fonte de metodologias ativas, traçarei mediações que conduzirão o professor para 

estratégias mais produtivas no trabalho com alguns gêneros textuais.  

O ensino de estratégias leitoras se justifica pela necessidade de formação de leitores 

autônomos, capazes de dialogar com textos diversos, muitas vezes, diferentes dos utilizados 

durante a instrução. Esses textos podem ser complexos, pela alta criatividade ou não estarem 

bem redigidos. De qualquer maneira, como partem de uma grande variedade de objetivos, 

cabe esperar que a estrutura textual também seja variada, bem como as possibilidades de 
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compreensão. (SOLÉ, 1998).  

A formação de leitores autônomos também pode ser entendida como formação de 

leitores capazes de aprender por meio dos textos. Por essa razão, o leitor deve ser capaz de 

interrogar a sua compreensão, relacionar o que lê com suas vivências e acervo cultural, 

questionar seu conhecimento e chegar a modificá-lo, construir generalizações que 

possibilitem transferir o que aprendeu para contextos diferentes. O ensino de estratégias de 

leitura contribui para dar aos alunos os recursos necessários para que eles possam aprender a 

aprender. O aluno precisa ter controle do que lê e tomar decisões adequadas segundo os seus 

objetivos.  

Solé (1998) traz a contribuição de Bruner e colaboradores (WOOD, BRUNER, ROSS, 

1976), os quais desenvolvem uma metáfora denominada ―andaime‖ a fim de explicar o papel 

do ensino em relação à aprendizagem do aluno. Segundo tal metáfora, assim como os 

andaimes, que colaboram na construção, localizam-se acima do edifício que colaboram na 

construção, os desafios advindos do ensino devem estar além dos que o leitor consegue 

resolver. Mas, assim como os andaimes são retirados após a construção do edifício se o 

trabalho for a contento, também as ajudas do professor devem, progressivamente, cessar, logo 

que os alunos mostrem-se competentes e puderem controlar a aprendizagem.  

Assim, entendo que o ensino eficiente é aquele que garante a interiorização do que foi 

ensinado e o uso autônomo por parte do aprendiz nas mais variadas situações advindas das 

práticas sociais. 

 

2.3 Ensino de leitura  

 

Antunes (2009) considera que o ensino de leitura tem sido falho nas escolas brasileiras. 

Aponta que ainda reina a decifração de sinais gráficos, uma das etapas da leitura. O livro não 

tem assumido referência para o trabalho de formação de leitores. Afirma-se que o ensino de 

gramática toma todo o tempo em sala de aula, o que torna a atividade de leitura secundária. A 

autora lança críticas ao ―tal ensino de gramática‖, quase sempre resumido ao ensino das 

classes de palavras, feito de forma descontextualizada de práticas interacionais e sem 

proporcional percepção das funções no texto.  

Ensinar a ler é possibilitar acesso a bens culturais. Os alunos precisam ser seduzidos e, a 

respeito disso, Antunes (2009, p. 201) lança questionamentos: ―A quem compete desenvolver 

o gosto pela busca de informação que está nos livros? A quem compete despertar o interesse 

pelas particularidades da escrita?‖ E, responde: ―formar leitores, desenvolver competências 
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em leitura e escrita é uma tarefa que a escola tem que priorizar e não pode sequer protelar‖. 

Fica entendido que, ao incluir a escola, a figura do professor está inclusa no processo.  

Explicitei até aqui a minha defesa da leitura como atividade de produção de sentido. De 

acordo com o meu posicionamento, destaco as considerações sobre leitura segundo os PCN, a 

ser considerada no contexto escolar 

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e 

interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o 

assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre linguagem etc. Não se trata de 

extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de 

uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência, e 

verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos 

que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de 

dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto 

suposições falsas. (In: Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos 

de ensino fundamental: língua portuguesa/Secretaria de Educação Fundamental. – 

Brasília: MEC/SEF, 1998, p. 69-70).  

 

 

Como reforça o trecho, na atividade de leitura, o leitor constrói sentido, utilizando-se, 

para tanto, de estratégias, tais como seleção, antecipação, inferência e verificação.  A 

decodificação é apenas um dos procedimentos utilizados na leitura. Então, dizer que o aluno 

lê corretamente quando ele só decodifica o linguístico é uma das concepções de leitura que, 

inclusive, tenta-se, atualmente, mostrar que não é suficiente.   

Considerando, ainda, os PCN de Língua Portuguesa, sobre a proposta de construção de 

sentido por meio da leitura, fica esclarecido que, ―se os sentidos construídos são resultados da 

articulação entre as informações do texto e os conhecimentos ativados pelo leitor no processo 

de leitura, o texto não está pronto quando escrito: o modo de ler é também um modo de 

produzir sentidos‖. (BRASIL, 1998, p. 70-71). Para tanto, a escola precisa expandir os 

horizontes leitores, seja por meio da aproximação dos alunos com contextos específicos para 

a produção de sentidos, seja, pela exemplificação dada pelos PCN, quando fazem referência 

ao texto literário, devendo o professor explorar a funcionalidade dos elementos constitutivos 

da obra e sua relação com seu contexto de criação. Entende-se, também, que ao professor 

compete auxiliar o aluno a resgatar conhecimentos que já traz em seu acervo de leituras, além 

de criar novos saberes que sejam necessários para que ele dialogue com o texto e, 

consequentemente, construa sentidos. 

Na visão dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), o ensino e a 

aprendizagem processam-se através de três variáveis: o aluno, o objeto de ensino e 

aprendizagem (o conhecimento) e a mediação do professor. O documento esclarece, ainda, 
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que 

 

Ao professor cabe planejar, implementar e dirigir as atividades didáticas, com o 

objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e reflexão do aluno, 

procurando garantir aprendizagem efetiva. Cabe também assumir o papel de 

informante e de interlocutor privilegiado, que tematiza aspectos prioritários em 

função das necessidades dos alunos e de suas possibilidades de aprendizagem 

(BRASIL, 1998, p. 22). 

 

 

A atividade de mediação realizada pelo professor é fundamental no processo, pois é ele 

o organizador de ações e o orientador das atividades, até que o aluno consiga maturidade 

leitora. No trabalho com a leitura de textos escritos, não se pode perder de vista o 

compromisso da escola com a formação do aluno para o exercício pleno da cidadania. Assim, 

em meio a um número quase ilimitado de textos, que variam em função da época, das culturas 

e das finalidades sociais, o professor deve priorizar  

 

os textos que, por suas características e usos, podem favorecer a reflexão crítica, o 

exercício de formas de pensamento mais elaboradas e abstratas, bem como a fruição 

estética dos usos artísticos da linguagem, ou seja, os mais vitais para a plena 

participação numa sociedade letrada (BRASIL, 1998, p. 24).  

 

 

Vários espaços escolares são constituídos por práticas que mantêm o leitor numa 

postura passiva diante do texto. Como consequência desse quadro há a imposição do 

professor de uma leitura única, a sua própria ou a do autor, da qual ele é intérprete. A 

consciência de que um texto possibilita leituras várias não é implantada ou não é priorizada.  

Kleiman (2008a) admite que  

 

[...] ensinar a ler com compreensão não implica em impor uma leitura única, a do 

professor ou especialista, como a leitura do texto. Ensinar a ler, é criar uma atitude 

de expectativa prévia com relação ao conteúdo referencial do texto (...) é ensinar a 

utilização de múltiplas fontes de conhecimento - lingüísticas, discursivas, 

enciclopédicas -   para resolver falhas momentâneas no processo; é ensinar, antes de 

tudo, que o texto é significativo, e que as seqüências discretas nele contidas só tem 

valor na medida em que elas dão suporte ao significado global. Isso implica em 

ensinar não apenas um conjunto de estratégias, mas criar uma atitude que faz da 

leitura a procura da coerência: as proposições estão em função de um significado, 

devem ser interpretadas em relação a esse significado; as escolhas lingüísticas do 

autor não são aleatórias mas são aquelas que, na sua visão, melhor garantem a 

coerência de seu discurso (KLEIMAN, 2008a, p. 152).  

 

A autora defende que o professor precisa criar condições para que o aluno interaja com 

o texto de forma global. Talvez, assim, essas condições possibilitem o engajamento do aluno 

com o processo de compreensão. Um processo de ativação prévia de conhecimentos precisa 
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ser feito para que um objetivo para a leitura seja percebido e as estratégias leitoras, lançadas.  

O leitor precisa eleger recursos adequados para chegar a uma compreensão do texto. 

Assim, entende-se que é função do professor dirigir o aluno à construção dessas estratégias, 

bem como proporcionar horizontes de sentidos possíveis por meio não percebidos pelo leitor, 

o que é proporcionado em um ambiente de contextualização. Solé (1998, p. 19) afirma que  

 

A aprendizagem da leitura e de estratégias adequadas para compreender os textos 

requer uma intervenção explicitamente dirigida a essa aquisição. O aprendiz leitor 

[...] precisa da informação, do apoio, do incentivo e dos desafios proporcionados 

pelo professor ou pelo especialista da matéria em questão. Desta forma, o leitor 

incipiente pode ir dominando progressivamente aspectos da tarefa de leitura que, em 

princípio, são inacessíveis para ele.  

 

Dou sequência a esse posicionamento, trazendo, mais uma vez, a perspectiva de Solé 

(1998): 

 

O processo de leitura deve garantir que o leitor compreenda o texto e que pode ir 

construindo uma idéia sobre seu conteúdo, extraindo dele o que lhe interessa, em 

função dos seus objetivos. Isto só pode ser feito mediante uma leitura individual, 

precisa, que permita o avanço e o retrocesso, que permita parar, pensar, recapitular, 

relacionar a informação com o conhecimento prévio, formular perguntas, decidir o 

que é importante e o que é secundário. É um processo interno, mas deve ser 

―ensinado‖. (SOLÉ, 1998, p. 31-32, grifo meu).  

 

 

Kleiman (2001) partilha com o posicionamento acima, quando esclarece que a formação 

do leitor não ocorre de forma espontânea, uma vez que estratégias precisam ser levantadas e 

um contexto construído, os quais devem ser intermediados pelo professor. A autora, assim, 

considera: 

 

O trabalho de construção de um contexto de reflexão por meio da linguagem cabe ao 

professor, que, em princípio, teria tanto a fundamentação teórica como o domínio de 

uma prática discursiva que se fundamenta na análise da linguagem (KLEIMAN, 

2001, p. 203-204).  

 

 

Segundo os autores citados, não raro constatamos que o texto em sala de aula, além de 

se prestar a outras finalidades que nada têm a ver com a construção de sentidos, apenas dá 

suporte a discussões, nem sempre críticas, sobre o seu conteúdo temático.  

 

2.3.1 Ensino de leitura e os gêneros textuais 

 

Como os textos utilizados na vida em sociedade têm formatos, estruturas e intenções 
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variadas, a prática pedagógica para formar leitores proficientes tem de desenvolver 

experiência de leitura que promovam o uso de estratégias por meio dos mais variados gêneros 

textuais, uma vez que o uso eficaz de estratégias de leitura está relacionado com o gênero que 

se lê e o propósito de leitura que se tem em mente. Bronckart (1999, p. 103) defende que ―a 

apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática 

nas atividades comunicativas humanas‖, ou seja, os gêneros textuais são instrumentos de que 

os sujeitos dispõem para atuar nos diferentes domínios da atividade humana. Marcuschi 

(2010) corrobora com a ideia, ao afirmar que os gêneros constituem textos empiricamente 

realizados, cumprindo funções em situações comunicativas, uma vez que respondem a uma 

necessidade e atendem a uma expectativa.   

Swales (1990) considera que não há como entender e interpretar um texto apenas por 

meio de uma análise linguística. Para ele, o texto deve ser visto em seu contexto, ou seja, o 

conhecimento do gênero depende de conhecimentos que vão além do texto, como, por 

exemplo, a comunidade discursiva, seus valores, suas práticas e expectativas. 

Segundo os PCN, a escola precisa, no trabalho com a leitura, considerar a diversidade 

dos gêneros textuais e atentar para a forma de recepção desses textos a fim de que o aluno 

perceba o tratamento diverso que precisa ser dado ao texto diante dos propósitos discursivos 

que ele tem. Esses propósitos serão definidos diante do contexto situacional. Os alunos 

precisam ter clareza das características linguísticas e discursivas dos gêneros estudados.  

Fica claro nos PCN que ―[...] todo texto se organiza dentro de determinado gênero em 

função das intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos discursos, as 

quais geram usos sociais que os determinam‖ (BRASIL, 1998, p. 21). Logo, para que o aluno 

consiga interagir com a leitura de um dado texto, necessita reconhecer as suas intenções 

comunicativas. 

O professor, ao trabalhar com os gêneros nas atividades de leitura precisa, segundo a 

proposta curricular do 2º segmento de EJA (2002), estar comprometido com as mais diversas 

práticas sociais que circulam em torno desses gêneros. Dessa forma, ―para trabalhar a 

diversidade de textos, é fundamental considerar os modos de ler tais gêneros e as 

características dos suportes em que circulam‖ (BRASIL, 2002, p. 42).  

O aluno deve ter a maturidade de, como sujeito da sua leitura, perceber os variados 

pontos de vista, diferenças e semelhanças nas abordagens que estão por trás das construções 

de sentido do projeto do autor, objetivos discursivos, dentre outros. Para e por isso, cabe à 

escola dispor textos pertencentes aos mais variados gêneros, mesmo aqueles que não estão, 

rotineiramente, presentes no livro didático. Essa vivência oportunizará a geração de 
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construtores de sentido.  

É importante observar que não basta o professor manter uma rotina de trabalho com 

textos diversos e com gêneros diversos, no contexto de EJA, senão possibilita a percepção de 

seus propósitos, ou seja, fazendo uma interlocução com as práticas em sociedade. Sobre isso, 

Albuquerque comenta: 

 

Mesmo trazendo para a sala de aula textos de circulação social (notícias, letras de 

música, textos literários, etc.), muitos professores da EJA continuam praticando um 

ensino do sistema de escrita baseado no tradicional método silábico de alfabetização. 

Muitas vezes cria-se uma evidente contradição: lêem-se e escrevem-se textos 

interessantes, mas o ensino da escrita alfabética não muda (ALBUQUERQUE, 

2004, p. 67-68).  

 

 

Portanto, as práticas de leitura em EJA não podem deixar de lado a compreensão de que 

o uso da linguagem é estruturado pelos gêneros, fato que resulta no ensino de leitura 

organizado segundo a aprendizagem de diferentes gêneros. 

 

2.3.2 Ensino de leitura na EJA  

 

Os cursos destinados à Educação de Jovens e Adultos devem oferecer a quem os 

procura tanto a possibilidade de desenvolver as competências necessárias para a 

aprendizagem dos conteúdos escolares, quanto a de aumentar sua consciência em relação ao 

estar no mundo, ampliando a capacidade de participação social no exercício da cidadania. A 

proposta curricular do 2º segmento de EJA orienta que  

 

[...] o curso de Língua Portuguesa para alunos da EJA deve, em primeiro lugar, 

servir para reduzir a distância entre estudante e palavra, procurando anular 

experiências traumáticas com os processos de aprendizagem da leitura e da produção 

de textos. Deve ajudá-los a incorporar uma visão diferente da palavra para 

continuarem motivados a compreender o discurso do outro, interpretar pontos de 

vista, assimilar e criticar as coisas do mundo. Deve, também, fortalecer a voz dos 

muitos jovens e adultos que retornam à escola para que possam romper os 

silenciamentos impostos pelos perversos processos de exclusão do próprio sistema 

escolar, capacitando-os a produzirem respostas aos textos que escutam e lêem, 

pronunciando-se oralmente ou por escrito. (BRASIL, 2002, p. 12).  

 

 

Posso, então, afirmar que, em se tratando de ensino e aprendizagem da leitura na EJA, é 

indispensável oportunizar aos educandos a compreensão de que a linguagem orienta o 

discurso no sentido de determinadas conclusões — com exclusão de outras —, sendo, 

portanto, uma forma de ação sobre o mundo dotada de intencionalidade, veiculadora de 
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ideologia. Se a nossa preocupação é garantir que homens e mulheres, jovens e adultos não 

continuem afastados do direito de ler criticamente, teremos que viabilizar uma práxis 

pedagógica significando que o querer dizer representa sempre um querer fazer, como bem 

acentua Koch (1987).  

Pensa-se que o ensino de Língua Portuguesa que deseja contribuir para o 

desenvolvimento da proficiência leitora dos jovens e adultos, com vistas à construção de 

sentidos desse tipo de aluno, não poderá limitar-se a trabalhar temáticas trazidas pelos textos. 

Terá que oportunizar, também, a esses educandos a reflexão de como o texto funciona em 

termos de discurso, a partir da análise das pistas formais deixadas pelo autor.  

A escola precisa assumir a função de formar leitores. Para tanto, deve ter um projeto 

comprometido com essa empreitada, estabelecendo relações entre os diversos tipos de textos 

(função e valor) e seus graus de complexidade. 

Chego à reflexão que, em outros momentos, será discutida nesta produção, o professor 

precisa ter formação específica e fundamentação teórica para compreender as formas de 

construção dos conhecimentos prévios e para poder criar situações de aprendizagem que 

considerem esses conhecimentos. A escola deve ter clareza de que a EJA, mas não apenas ela, 

deve trabalhar conteúdos que possam ampliar as características do leitor: conteúdos 

conceituais que diversifiquem seus conhecimentos de mundo e linguísticos, e conteúdos 

procedimentais e atitudinais para que se tornem leitores competentes. (DURANTE, 1998). 

Tenho convicção de que o professor precisa ser leitor para ensinar leitura, conhecer 

concepções de leitura, bem como os conteúdos que vai discutir. Além disso, deve ter 

consciência da importância da leitura para as várias disciplinas e para a continuidade dos 

estudos. Acredito que o sucesso da leitura feita pelo aluno depende do empenho e prazer que 

o professor tem, pois o docente leitor é criativo e, assim sendo, mesmo que a escola não 

ofereça condições para esse trabalho, ele encontra uma forma para a promoção da leitura. 

Segundo Tardif (2002, p. 20) ―ensinar supõe aprender a ensinar, ou seja, aprender a dominar 

progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho docente‖.  

Neste capítulo, apresentei concepções de leitura, além das estratégias necessárias para 

pensar em um ensino mais produtivo. No próximo capítulo, tratarei da educação linguística, 

cujo objetivo é pensar em encaminhamentos que subsidiem o ensino a partir dos gêneros 

textuais, embasado em metodologias ativas.  
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CAPÍTULO 3 

EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA: CONTRIBUIÇÕES PARA UMA PEDAGOGIA DE 

LEITURA NA EJA 

 

As práticas são inumeráveis. Cada um de nós 

realiza em um dia de vida profissional ou 

privada milhares de práticas cotidianas, 

ordinárias. É impossível para a história 

recolher ou dar uma representação adequada 

dessas práticas múltiplas, porque há uma 

situação muito difícil para a análise. Parece-

me que o que podemos fazer na história da 

leitura não é restituir as leituras de cada leitor 

do passado ou do presente, como se 

tratássemos de chegar à leitura do primeiro 

dia do mundo, mas sim, organizar modelos de 

leitura que correspondam a uma dada 

configuração histórica em uma comunidade 

particular de interpretação. Desta maneira, 

não se consegue reconstruir a leitura, mas 

descrever as condições compartilhadas que a 

definem, e a partir das quais o leitor pode 

produzir esta criação de sentido que sempre 

está presente em cada leitura. (CHARTIER, 

2001).  

 

 

Abro este capítulo com as colocações de Chartier, para quem descrever as condições em 

que os sujeitos foram se inserindo no mundo letrado possibilita ao pesquisador desenvolver 

uma forma de aproximação mais densa dos significados atribuídos à escrita por aqueles que 

protagonizaram uma história ou histórias como leitor e dos modos como a incorporaram em 

suas vidas. Para se chegar a esse perfil de um leitor construtor de sentidos, é necessário que o 

professor possa, embasado em uma Pedagogia de leitura, intermediar discussões que 

vislumbrem os propósitos discursivos de cada gênero textual analisado, atentando para as 

estratégias linguístico-discursivas selecionadas pelo produtor a fim de construir determinados 

argumentos e determinados efeitos de sentido pretendidos.  

Nesta pesquisa, a fim de colaborar com a formação dos professores de EJA, realizei 

oficinas formativas, modalidade de metodologia ativa, com o objetivo de proporcionar ao 

professor, a partir das discussões de alguns gêneros textuais, estratégias mais produtivas para 
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ampliar a competência comunicativa dos aprendentes-ensinantes
9
 no trabalho de construção 

de diferentes estratégias para a compreensão de gêneros diversos. Entendo, portanto, que o 

ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa devem desenvolver a competência 

comunicativa dos aprendentes, assentados em diferentes gêneros, os quais circulam em 

diferentes contextos. O aprendente-ensinante de EJA deve estar pronto para atuar, por meio da 

linguagem, em diferentes contextos sociais.   

Assim, neste capítulo, apresentarei o entendimento de Educação Linguística
10

 como 

processo de ensino e de aprendizagem que possibilita ao aprendente-ensinante fazer uso da 

língua, com destreza, nas mais diversas situações comunicativas a que estiver exposto e 

precisar ler e produzir textos para atender aos seus objetivos. Essa visão, adotada pelo 

entendimento da EL que orienta as discussões desenvolvidas nesta tese, almeja, pois, 

desenvolver a competência comunicativa daquele que terá condições de se comportar como 

um cidadão ativo no seu meio social. Para realizar tais discussões, embaso-me nas pesquisas 

sobre EL e ensino de Língua Portuguesa realizadas por Palma, Turazza e Nogueira Junior 

(2008), Travaglia (2011), Palma e Turraza (2012, 2014a, 2014b), dentre outras. Em seguida, 

caracterizo, com base em Palma e Turraza (2012, 2014a, 2014b), as dimensões pedagógica e 

linguística da EL. A caracterização desta última dimensão requer que seja explicitado o 

entendimento de gênero textual (MARCUSCHI, 2010; 2011), texto (BEAUGRANDE, 2003; 

KOCH, 2010; MARCUSCHI, 2003) e multimodalidade discursiva, a partir das contribuições 

de Kress e Van Leeuwen (1996), Kress (2010) e Dionísio (2005), que possibilitam 

desenvolver a competência comunicativa.  

Posteriormente, discorro sobre as propostas metodológicas destinas ao ensino 

desenvolvido por uma Pedagogia da Leitura (PALMA; TURAZZA, 2014a). Por fim, discuto 

as metodologias ativas, especificamente, as oficinas formativas, modalidade que apresento aos 

professores de EJA a fim de subsidiar o ensino a partir dos gêneros textuais, com vistas a 

formar o poliglota na própria língua.  

                                                           
9
 Palma e Turazza (2014), apoiadas em estudo da psicopedagoga argentina Alicia Fernández, definem este termo 

como uma nova postura assumida pelo aluno no processo de ensino e aprendizagem. O aluno, nesse processo, 

assume um papel ativo, pois, além de construir novos conhecimentos, está apto a ensinar ao seu professor e aos 

seus colegas de classe. Para Fernández (2001 apud PALMA; TURAZZA, 2014a, p. 29), ―Os termos ensinante e 

aprendente não são equivalentes a aluno e professor. Estes últimos fazem referência a lugares objetivos em um 

dispositivo pedagógico, enquanto aqueles indicam um modo subjetivo de situar-se. Esse posicionamento, embora 

relacionado com as experiências que o meio provê ao sujeito, não está determinado por elas‖. Palma e Turazza 

esclarecem que o uso desse termo marca uma nova postura ao aluno, o qual se torna responsável pelo seu 

aprendizado. O professor seria, agora, o ensinante-aprendente, aquele que, na postura defendida pela ED, é 

responsável por orientar e mediar a aprendizagem, mas também aprende com os seus estudantes no decorrer 

desse processo. Indicarei, neste relatório de tese, o termo aprendente-ensinante como ApEn e ensinante-

aprendente como EnAp.  
10

 Representarei, nesta tese, a expressão Educação Linguística por EL.  
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3.1 Educação linguística e a competência comunicativa 

 

Defendo, nesta pesquisa, que a melhoria no ensino de leitura ofertada aos nossos 

estudantes está, estritamente, relacionada com os processos formativos dos professores. 

Necessita-se, portanto, repensar a formação e as condições de trabalho dos EnAp, haja vista 

que é crucial o domínio de conhecimentos específicos sobre o que vai ser ensinado e como vai 

ser ensinado para o público com o qual essa mediação vai ocorrer.  

É uma inquietação constatar, nas observações feitas nas aulas de ensino de leitura, 

primeira fase dessa pesquisa (fase anterior à produção das narrativas orais), as estratégias 

pouco produtivas adotadas pelas professoras de EJA para trabalhar com alguns gêneros 

textuais. Diante desse quadro, fundo minhas reflexões a respeito da formação de professores 

de língua materna nos princípios da EL que evidencia a necessidade de que deve ser 

respeitado o saber linguístico de cada um, ―[...] garantindo-lhe o curso na intercomunicação 

social, mas também não lhe furta o direito de ampliar, enriquecer e variar esse patrimônio 

inicial‖ (BECHARA, 2003, p. 11-12). Para que essa garantia aconteça e novos desafios sejam 

lançados, é necessário que o professor tenha um tratamento escolar cientificamente embasado, 

o que orienta um ensino de língua que vise ao desenvolvimento da competência comunicativa. 

(VASCONCELOS, 2009).  

É nas discussões propostas pela EL que encontro, prioritariamente, o arcabouço teórico 

que sustenta esta pesquisa. O atual entendimento assumido pela EL tomou como referência os 

estudos inaugurais, no Brasil, de Bechara que atribuía à escola o papel de formar o ―poliglota 

dentro da própria língua‖ (2003, p. 13). Para tanto, é necessário que se desenvolva a 

competência comunicativa do estudante, condição necessária para o exercício da cidadania, de 

modo a que se torne um leitor crítico e saiba se expressar nas modalidades oral ou escrita da 

língua, adequando-se às mais diversas situações de comunicação a que estiver disposto. Essa 

visão faz parte das discussões, atualmente, mais fecundas sobre como se desenvolver um 

ensino norteado por aquilo que a EL defende. Adoto, no presente estudo, por entendê-lo mais 

produtivo, um conceito de EL desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Educação Linguística 

(GPEDULING
11

) do Instituto de Pesquisas Linguísticas Sedes Sapientiae para estudos de 

Português da PUC-SP, o qual se norteia pelas ideias de Bechara (2013) apresentadas 

anteriormente. Apresento o conceito esboçado por Palma, Turazza e Nogueira Júnior (2008), 

                                                           
11

 Este grupo de estudo é liderado pela professora Dra. Dieli Vesaro Palma e é formado por doutores, mestres e 

alunos de pós-graduação. O grupo tem como principal objetivo discutir, dentre outros temas relativos à EL, a 

formação de professores.  
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membros desse grupo de pesquisa, segundo os quais a EL é entendida como  

 

[...] processo de ensino e aprendizagem que visa a tornar o indivíduo capaz de 

utilizar a língua materna, conscientemente, nas diferentes situações comunicativas 

presentes na vida em sociedade, como forma de possibilitar seu desenvolvimento 

integral, garantindo-lhe a cidadania plena [...]. (p. 215).  

 

Reforço, portanto, que o ensino, nessa perspectiva, tem por intenção preparar o 

indivíduo para o exercício da cidadania, elegendo-se os diferentes gêneros textuais, 

materializados em textos, como objeto de ensino das práticas de leitura e produção de textos 

escritos, de escuta e produção de textos orais, de análise linguística (reflexão e uso da língua, 

variação linguística, repertório linguístico etc.), de representação simbólica das experiências 

humanas.  

É necessário, porém, que seja esclarecido o modo como a noção de competência 

comunicativa encontra seus fundamentos, assim como as bases teóricas que fundamentam o 

entendimento que aqui defendo. A competência comunicativa tem sua origem a partir da 

dicotomia chomskyana de competência e desempenho linguístico. Para Chomsky (1965 apud 

HYMES, 1995, p. 30), competência significa conhecimento da língua (regras gramaticais) e 

desempenho, uso da língua; no entanto, não considera a função social. 

Partindo de Chomsky, outros pesquisadores ampliaram o alcance do termo 

competência, relacionando-o ao processo de ensino/aprendizagem de línguas. Para Dell 

Hymes (1995), a competência comunicativa é a capacidade de o sujeito circular na língua-

alvo, de modo adequado/apropriado, de acordo com os diversos contextos de comunicação 

humana. A competência comunicativa do falante está composta pelo conhecimento tácito, que 

o indivíduo sabe consciente ou inconscientemente, e a capacidade para usá-lo. Nesse sentido, 

a competência do usuário de uma língua engloba capacidades e juízos de valor relacionados e 

interdependentes de características socioculturais. Essa competência permite, pois, a um 

falante ―[...] saber o que falar e como falar com quaisquer interlocutores em quaisquer 

circunstâncias‖. (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 73).  

Hymes foi o primeiro a incorporar o aspecto social (adequação) ao termo competência. 

Quando faz uso da língua, o falante não só aplica as regras para obter sentenças bem 

formadas, mas também faz uso de normas de adequação definidas em sua cultura. Na 

perspectiva de Chomsky, a teoria linguística se divide em duas partes: a competência 

linguística, entendida como relacionada com o conhecimento tácito da estrutura da língua 

(conhecimento geralmente não consciente ou impossível de explicar de modo espontâneo), 
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mas que está implícito no que o falante-ouvinte (ideal) tem capacidade de dizer; e a atuação 

linguística, entendida de modo mais explícito como focada nos processos de codificação e 

decodificação. O questionamento de Hymes (1995) com relação à teoria de Chomsky é que 

ela propõe objetos ideais, abstraindo as características socioculturais que poderiam entrar na 

sua descrição. Na postura chomskiana, prevalece a imagem de um indivíduo abstrato e 

isolado, quase como um mecanismo cognitivo sem motivação alguma, e que não interage com 

o meio social.  

Para Hymes, o reducionismo da Gramática Gerativa poderia servir para explicar 

aspectos sintáticos da língua, mas não poderia servir de base para uma teoria geral, pelo fato 

de não considerar os aspectos socioculturais na situação real de uso da língua. Assim, com o 

objetivo de desenvolver uma teoria mais adequada, que integrasse a teoria linguística à teoria 

da comunicação e a cultura, Hymes (1995) propõe quatro critérios para descrever uma 

determinada forma de comunicação: se é (e em que medida) algo  formalmente possível de 

acordo com determinadas regras, tanto gramaticais quanto culturais, de determinada 

comunidade de indivíduos; se é (e em que medida) algo executável em virtude dos meios de 

atuação disponíveis; se é (e em que medida) algo apropriado para o contexto em que essa 

forma de comunicação é utilizada; e se (e em que medida) é algo que ocorre na realidade, ou 

seja, algo possível formalmente, que de modo efetivo é usado por determinados membros da 

comunidade. 

Ao contrário do que postulava Chomsky, em 1965, para Hymes (1995, p.34), a 

competência gramatical, encontra-se integrada em uma competência mais ampla, que inclui os 

aspectos contextuais e socioculturais. Nessa perspectiva, a partir dos critérios apresentados, 

para Hymes, a competência comunicativa está relacionada ―con cuándo hablar, cuándo no, y 

de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, em qué forma‖
12

, o que implica que o indivíduo 

precisa ser capaz não só de produzir enunciados gramaticalmente corretos, mas também 

socialmente apropriados. 

A partir de Hymes, vários autores ampliaram o conceito de competência comunicativa. 

Para Lomas (2003),  

 

[...] a aquisição da competência comunicativa alcança-se quando se usa, de forma 

apropriada, um conjunto de conhecimentos, destrezas e normas que são essenciais a 

um comportamento comunicativo não só correto, mas também, e sobretudo, 

adequado às características do contexto e da situação em que tem lugar o 

intercâmbio comunicativo. (LOMAS, 2003 apud PALMA; TURAZZA, 2012, p. 

                                                           
12

 A tradução do texto feita por mim é: ―Quando falar, quando não, e de que forma falar, com quem, quando, 

onde, de que forma‖.  
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151, grifos das autoras).  

 

 Canale (1995), por sua vez, aprofunda o conceito de competência comunicativa, 

trazendo-a para um contexto mais pedagógico e prático, com a finalidade de transpor os 

pressupostos teóricos iniciais de Hymes para o contexto de ensino/aprendizagem. Ele 

descreve a competência comunicativa como um conjunto de quatro subcompetências inter-

relacionadas, as quais se relacionam com conhecimentos sobre a língua e outros elementos 

sobre o uso linguístico em trocas comunicativas, assim como a aplicação desse conhecimento 

em situações reais.   

A primeira é a competência gramatical ou linguística, relacionada com o domínio do 

código linguístico e centrada diretamente no conhecimento e na habilidade requeridos para 

compreender e expressar adequadamente o sentido literal das expressões. É o conhecimento 

do código de uma língua.  

A segunda é a competência sociolinguística, componente que inclui regras 

socioculturais de uso e regras de discurso; se ocupa de e em que medida as expressões são 

produzidas e entendidas em variados contextos sociolinguísticos, dependendo de fatores 

contextuais. Essa competência é crucial para a interpretação de enunciados, de acordo com 

seu significado social, como função comunicativa e atitudes dos indivíduos. 

A terceira é a competência discursiva, que está relacionada com o modo como se 

combinam formas gramaticais e significados para obter um texto falado ou escrito em 

diferentes gêneros. 

A quarta é a competência estratégica, que é composta pelo domínio das estratégias de 

comunicação verbal e não-verbal, que podem ser utilizadas, essencialmente, por duas razões: 

compensar as falhas na comunicação decorrentes das condições limitadoras da comunicação 

real
13

 ou a insuficiente competência em uma ou mais das áreas de competência comunicativa 

e favorecer a efetividade da comunicação
14

. 

Desse modo, partindo das descrições das quatro subcompetências que fazem parte da 

competência comunicativa, pode-se observar que, para Canale, a competência comunicativa é 

analisada como composta por vários fatores separados (áreas de competências) que estão em 

                                                           
13 Para Canale (1995), a comunicação real se diferencia da competência comunicativa; é definida como a 

realização de conhecimentos e habilidades com base em limitações psicológicas e ambientais; tais como 

memória, cansaço, nervosismo, distrações e ruídos de fundo. 
14

 Nessa teoria, a comunicação é entendida como o intercâmbio e negociação de informação entre, pelo menos, 

dois indivíduos, por meio de símbolos verbais e não-verbais, de modos orais e escritos/visuais e de processos de 

produção e compreensão.  
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constante interação. A competência comunicativa é entendida como os sistemas subjacentes 

de conhecimento e habilidade requeridos para a comunicação (como por exemplo, 

conhecimento de vocabulário e habilidade de usar convenções sociolinguísticas de uma 

determinada língua). 

Concordo com Palma e Turazza (2012, p. 152, grifo meu) quando dizem que a ―[...] 

competência textual-discursiva deva ser caracterizada do seguinte modo: competência para 

produzir e compreender diversos tipos de textos, como manifestação de diferentes gêneros 

textuais e é assim que a EL a propõe‖. Esse entendimento partiu da conclusão das autoras de 

que o processo de trocas comunicativas se realiza por meio dos textos, os quais concretizam 

os gêneros textuais, entendidos como ―[...] formas textuais escritas ou orais bastante estáveis , 

histórica e socialmente situadas‖ (MARCUSCHI, 2008 apud PALMA; TURAZZA, 2012, p. 

152).  

Compreendo, em vista disso, o papel da escola em relação a seus alunos na ampliação 

da gama de recursos comunicativos para poder atender às convenções sociais, que definem o 

uso linguístico adequado a cada gênero textual, a cada tarefa comunicativa, a cada tipo de 

interação. A escola é o espaço em que os ApEn devem adquirir, de forma sistemática, 

recursos comunicativos que lhes permitam desempenhar-se competentemente em práticas 

sociais mais ou menos especializadas.  

 

3.2 Educação linguística: contribuições para um ensino de Língua Portuguesa mais 

produtivo 

 

Os avanços das diversas correntes da linguística têm demonstrado que o estudo da 

língua na escola, principalmente no Ensino Fundamental, só tem sentido se feito a partir de 

um conjunto de atividades de ensino/aprendizagem orientadas, o qual se entende como 

educação linguística. A esse respeito esclarece Bagno (2002, p. 80): 

 

O objetivo da escola, no que diz respeito à língua, é formar cidadãos capazes de se 

exprimir de modo adequado e competente, oralmente e por escrito, para que possam 

se inserir de pleno direito na sociedade e ajudar na construção e na transformação 

dessa sociedade – é oferecer a eles uma verdadeira educação linguística. 

 
 

É preciso, portanto, uma mudança de atitude da escola que, como representante do 

Estado nacional, tem a tarefa de formar cidadãos autônomos na realização de práticas de 

letramento.  
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Passo importante para isso será dado se a escola for capaz de orientar os alunos para a 

compreensão da língua como um fenômeno variável, heterogêneo, expressão de diferentes 

culturas e modos de ser que constituem a complexa sociedade humana. Os usuários da língua 

devem compreendê-la como um conjunto de práticas sociais e, portanto, passível de variação 

segundo as intenções, os valores de cada interlocutor, bem como do lugar em que os textos 

produzidos circularão, dos embates ideológicos travados em cada situação, os quais se 

cristalizarão por meio das estratégias utilizadas pelos seus produtores. Nas observações feitas 

nas turmas de EJA envolvidas nesta pesquisa, não foi possível perceber essa concepção de 

língua norteando o trabalho nas aulas de leitura, o que a limitava a um efeito de sentido, e não 

efeitos de sentidos possíveis. Os alunos não eram desafiados a interagir com outros contextos 

diferentes dos seus, muito menos compreender aqueles de que faziam parte.   

Sabe-se que, na realização de seu papel de promover a educação linguística dos alunos, 

a escola deve providenciar-lhes oportunidades de acesso à variedade prestigiada da língua, o 

que os auxilia na construção dos gêneros mais formais. Mas, como diz Antunes (2007, p. 

101): 

 
 

O problema é discernir sobre o que faz parte desse padrão e adotar uma visão não-

purista, de flexibilidade, de abertura, para incorporar as alterações que vão surgindo; 

o problema é, ainda, não julgar essas mudanças como, simplesmente, provas de 

decadência da língua e, assim, não subestimar ou não ridicularizar aqueles que 

fogem a esse padrão socialmente prestigiado. 

 

 

E, em seguida, propõe: 
 
 

A convivência amiudada (quer dizer, não-esporádica, não-eventual, no dia que der 

certo!) do aluno com a produção linguística valorizada – como exemplares da 

literatura, da imprensa, da divulgação científica, por exemplo – representa, sem 

dúvida, uma condição para a incorporação gradual desse falar/escrever prestigiado. 

(ANTUNES, 2007, p. 101, grifo da autora).  

 

 

É relevante, no entanto, saber o que fazer com os textos exemplares que são levados 

para a sala de aula. Se servem de pretexto para discussões temáticas, às vezes até 

moralizantes, pouco contribuirão para a ampliação da competência comunicativa do aluno 

que, nem bem o teve na mão, já o abandonou para discutir o assunto. Entendo que ―[...] essa 

atitude de ―passar‖ pelo texto, só estimularia hábitos que já estão presentes no que se pode 

chamar de ―geração multifocada‖, aquela que tem sua atenção diluída em diferentes focos de 

interesse, simultaneamente, no uso da internet, do celular, do som [...]‖. (CYRANKA; 

SCAFUTTO, 2011, p.59, grifos das autoras).  Esses hábitos estão presentes na atual geração 
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Z que não se concentra e, portanto, não aprende com facilidade. 

Diante dessas ponderações, o que se propõe é a verticalização da leitura, a qual 

contribuirá não só para a compreensão mais eficiente do texto, mas também para a apreensão 

dos recursos nele presentes. É com essa leitura que, como diz Antunes (2003, p. 75-76),  

 
 

[...] se apreende o vocabulário específico de certos gêneros ou de certas áreas de 

conhecimento e da experiência. É pela leitura, ainda, que apreendemos os padrões 

gramaticais (morfológicos e sintáticos) peculiares à escrita, que apreendemos as 

formas de organização sequencial (como começam, continuam e acabam certos 

textos) e de apresentação (que formas assumem) dos diversos gêneros de textos 

escritos. 

 
 

E, ainda, pode-se acrescentar que é com a leitura verticalizada que se apreendem as 

formas de referenciação e sequenciação, os usos dos recursos gráficos, as estratégias 

estilísticas, as pistas ideológicas, enfim, todo o arsenal de recursos que os autores usam na 

construção do sentido pretendido conforme sua intenção comunicativa. E, ainda, aprende-se a 

saborear a arte contida nos textos literários. (CYRANKA; SCAFUTTO, 2011, p. 59).  

A proposta acima prevê um contato real com os textos, em que professores e alunos 

assumem a posição de autênticos observadores dos usos da língua. Tais usos podem ser 

comparados com aqueles propostos pelos manuais de gramática e, assim, pratica-se a 

observação, a análise e o confronto entre as regras idealizadas e os usos efetivos. Essa prática 

ajuda o aluno a perceber a língua como algo vivo, em constante mudança e cada pessoa como 

participante desse movimento. 

Também os textos produzidos pelos alunos devem ser objeto de observação e análise, 

numa comparação respeitosa dos recursos usados com outras possibilidades disponíveis, 

questionando-se a adequação à situação de produção, a eficácia comunicativa, as alterações 

semânticas decorrentes desta ou daquela escolha, enfim, tornando o aluno mais consciente do 

seu papel de autor. 

Ao professor de português cabe, especificamente, a tarefa de propor atividades de 

reflexão linguística sobre esses diversos usos e suas realizações nos diferentes gêneros 

textuais, seja no reconhecimento de sua estrutura, seja no domínio dos vários recursos 

linguístico-discursivos a serem concretizados na materialidade do texto. Ampliar 

competências constitui, portanto, a questão fundamental no trabalho escolar com a língua 

materna. Tudo o que inibe, dificulta e impede essa atividade deve ser reconhecido como 

nocivo e deve, pois, ser excluído do conjunto das atividades didáticas. Assim, concordo com 

Travaglia (2011, p. 24), ao afirmar que o trabalho em sala de aula, a partir das orientações da 
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EL, deve permitir à pessoa ―[...] conhecer o maior número de recursos da sua língua e a ser 

capaz de usar tais recursos de maneira adequada para produzir textos a serem usados em 

situações específicas de interação comunicativa para produzir efeito (s) de sentido pretendido 

(s)‖. Entendo que essa postura levará o professor de língua portuguesa a apresentar uma 

variedade de recursos e seus efeitos de sentido, conseguindo mais eficácia em suas interações 

verbais, por atingir mais eficazmente o seu interlocutor. Segundo, ainda, o mesmo autor, o fim 

da educação linguística deve ser um trabalho de reflexão sobre cada tipo de recurso da língua 

e como cada um deles, de forma particular, ganha significação dentro dos textos. 

(TRAVAGLIA, 2011, p. 26). Considerar esse trabalho permite ao professor pensar, por 

exemplo, nas estratégias linguístico-discursivas marcadas na superfície textual no processo de 

construção de argumentação em gêneros diversos, sobretudo os da mídia impressa, foco de 

interesse de uma das oficinas desenvolvidas com os professores colaboradores desta pesquisa.  

Reitero, portanto, que não há dúvida de que os saberes sobre a linguagem e seus 

recursos expressivos podem ser incorporados por qualquer pessoa em qualquer fase da vida, 

mas, quando se trata da reflexão sobre esses usos e da ampliação de domínios de linguagem 

para situações específicas de interação social, a intervenção formal e sistematizada no 

conhecimento que se tem sobre a língua é de fundamental importância. Essa intervenção no 

saber linguístico do indivíduo deve ter como princípio o respeito ao conhecimento linguístico 

que ele traz consigo e apresentar possibilidades de ampliação de sua competência 

comunicativa. É um trabalho que só pode ser realizado sob a orientação de um profissional 

que conceba o trabalho linguístico como uma ação de reflexão e formação humana, isso 

porque se pressupõe que esse profissional esteja munido de conhecimentos teórico-

metodológicos que tornam o acesso a determinados conhecimentos linguísticos mais eficiente 

e proveitoso. Assim, entendo que adotar uma concepção de educação linguística e linguagem 

é extremamente necessário para o trabalho com a língua em instâncias formais, fato atestado 

por diversos autores e pesquisadores que se dedicam à reflexão sobre o ensino de língua 

portuguesa. 

Destaco, aqui, a defesa de Pessoa (2007) a respeito da necessidade de o trabalho com 

educação linguística considerar como legítimos os usos das linguagens nas diversas situações 

sociocomunicativas, sejam elas cotidianas e mais particulares, sejam aquelas 

institucionalizadas, públicas ou mais elaboradas. A pesquisadora sugere que o professor adote 

a concepção de língua e de linguagem defendida por Bakhtin para o trabalho com educação 

linguística em que a língua seja instrumento de interação entre os homens.  

Souza (2009 apud SILVA; SOUZA, 2014, p. 313), corroborando com o autor citado no 
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parágrafo anterior, assume que na educação linguística formal, ―o aluno apropria-se de 

conhecimentos e conceitos que ainda não domina, a fim de melhorar o seu desempenho 

linguístico‖. Um trabalho que não se resume ao ensino de regras e definições gramaticais, mas 

presume a incorporação de recursos linguísticos para o aprimoramento textual e discursivo de 

produções orais e escritas dos alunos, o que significa ―[...] abdicar da noção de neutralidade 

da linguagem e da compreensão dos conteúdos como imutáveis e fixos, como verdades já 

prontas‖. 

Conduzir o ensino de Língua Portuguesa segundo a concepção interacionista, 

pressupõe, para o trabalho com educação linguística, atividades contínuas que extrapolem as 

instâncias formais de educação. O papel do professor na educação linguística formal constitui-

se, portanto, em apresentar ao ApEn normas de comportamento linguístico, às quais ele 

possivelmente não teria acesso em situações informais e cotidianas de comunicação, para que 

ele se desenvolva e esteja, enquanto cidadão, habilitado para o exercício da linguagem nas 

diversas interações sociais. (SILVA; SOUZA, 2014, p. 313-314).  

Segundo Mendonça (2006, p. 206), ―assumir determinada concepção de linguagem 

implica repensar o que é importante ensinar nas aulas de português e também como realizar 

esse ensino‖. A autora assume, então, a perspectiva sociointeracionista para o trabalho com 

análise linguística, defendendo que a seleção e o emprego de certos elementos e estratégias 

devem ser trabalhados em consonância com as condições de produção dos textos de forma 

que isso possibilite uma análise sistemática e consciente sobre o que há de especial em cada 

gênero na sua relação com as práticas sociais de que fazem parte. 

Santos e Oliveira (2012) destacam a existência de inúmeras iniciativas de ações do 

poder público, em parceria com outras instâncias, para a melhoria da educação em nosso país 

e pela inclusão educacional. Entretanto, considerando-se a complexidade da educação 

linguística, advertem que ainda há muito a fazer no campo das políticas públicas para que a 

noção de letramento impacte a vida social. As autoras consideram que a eficácia das políticas 

públicas depende do esforço da escola na sua reflexão sobre as relações entre as políticas de 

letramento e o modo como acontece a escolarização dos alunos, especialmente aqueles 

oriundos das camadas menos favorecidas, em favor de uma recontextualização de práticas e 

eventos relacionados à escrita nos espaços formais e informais de educação linguística. O 

Brasil ainda consta na lista dos países que necessitam de maiores investimentos em ações que 

possam impulsionar a formação leitora e escritora dos seus alunos, em especial, aqueles que 

estão inseridos na rede pública de ensino, caso da maioria dos educandos da EJA. Isso porque, 

segundo as autoras, em muitas salas de aula, ainda predomina uma concepção de linguagem 
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que desconsidera o seu caráter interacional, o que fragiliza o trabalho com as práticas de 

letramento escolares. 

A precariedade e ineficácia dos programas de alfabetização e letramento, destinados a 

crianças, jovens, adultos ou idosos no país, e da educação linguística oferecida aos diversos 

níveis e às diversas modalidades de ensino nas escolas públicas brasileiras têm impulsionado 

o desenvolvimento de pesquisas para investigar as causas do fracasso escolar e também para 

pensar alternativas que possam, na medida do possível, contribuir para mudar esse cenário. 

Esta pesquisa é um reflexo desse interesse, haja vista que as constatações, na fase de 

observações das aulas dos colaboradores das escolas de EJA de Parnaíba-PI e nos ecos dos 

discursos produzidos nas narrativas autobiográficas, possibilitaram-me perceber que ainda há 

muito a ser feito no que se refere às bases políticas e, sobretudo, teórico-metodológicas dos 

docentes que atuam nessa modalidade. Contribuir com a formação de sujeitos livres e 

emancipados implica romper com um modelo tradicional e assumir uma concepção de ensino 

da leitura e da escrita diferenciada e inovadora, capaz de diminuir o fosso entre aquilo que os 

alunos fazem na escola e na vida cotidiana. 

A ausência de uma reflexão mais ampla e mais crítica sobre a necessidade de uma 

revisão no modo como se desenvolve a ―pedagogização do letramento‖ (COPE; 

KALANTZIS, 2000), no contexto escolar, contribui sobremaneira para que nossas políticas 

de letramento ainda não estejam sendo desenvolvidas a contento. Em decorrência disso, 

privam-se os alunos de usufruir de uma educação linguística que atenda satisfatoriamente às 

necessidades deles no que se refere à sua inserção no universo da cultura letrada, para 

exercerem o pleno exercício de cidadania.  

Embora já tenha sido apresentada, em capítulo anterior, a noção de letramento que 

defendo nesta tese, reitero que letramento é uma prática social plural, crítica e ideológica 

(STREET, 1995; 2006; KLEIMAN, 2008; OLIVEIRA, 2008) para subsidiar uma proposta de 

educação linguística, cujo objetivo principal é o desenvolvimento do letramento de educandos 

da EJA numa perspectiva emancipatória. Uma concepção de letramento dessa natureza 

assume caráter transformador e fortalecedor, à medida que se volta para o engajamento do 

sujeito em atividades de natureza crítica e problematizadora que se concretizam com e através 

da linguagem. Essa concepção de letramento pode contribuir com a formação humana, social, 

cultural e política dos educandos. O acesso a essa modalidade de letramento, vinculada a uma 

proposta educativa alicerçada em princípios políticos, éticos e solidários, promotores de 

justiça social, pode contribuir para a formação cidadã dos alunos.   

Para que uma proposta educativa seja alicerçada em bases defendidas pela EL é 
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fundamental pensar na formação dos EnAp, responsável pelas mediações que conduzirão ou 

não os ApEn a se tornarem poliglotas dentro da própria língua, conforme sugere Bechara 

(2003). Assim, compartilho com o entendimento de Palma, Turazza e Nogueira Junior (2008) 

ao entenderem que  

 

[...] nos cursos de licenciatura em Língua Portuguesa, a formação deve ocorrer sob 

dupla perspectiva, a do aluno de graduação, o que deverá realizar a sua própria 

educação linguística, e a desse aluno como futuro professor de língua materna, que 

será o responsável pela educação linguística de alunos da Educação Básica. (p. 221).  

 

 

Percebo, assim, a necessidade de haver uma necessária formação de professores para 

realizar a EL. Compartilhando do mesmo entendimento, Travaglia (2011, p. 38, grifo meu) 

destaca que 

 

A universidade, além de atuar na educação linguística como formadora de usuários, 

tem dois compromissos complementares como perspectiva e desafio: primeiro, o de, 

por meio da pesquisa em Linguística e Linguística Aplicada, desenvolver e divulgar 

conhecimentos que representem subsídios para o trabalho de educação linguística, e, 

segundo, o de formar educadores para realizar a desejada e competente 

educação linguística das pessoas dentro de uma sociedade e de uma cultura.  

 

 

O professor só conseguirá realizar essa importante função, que é algo que não se pode 

protelar, se houver encaminhamentos teóricos e metodológicos que o possibilitem. É 

necessário as universidades fazerem os EnAp refletir sobre o que é língua, texto, gêneros 

textuais, as estratégias mais eficazes para produzir a analisar esses gêneros
15

, etc. Ao EnAp 

cabe orientar para o desenvolvimento e para a qualificação significativa de capacidades de 

usos compreensivos e expressivos dos ApEn (PALMA; TURAZZA, 2014a, p. 32). Para 

desenvolver essas capacidades, é imprescindível viabilizar ―[...] a aquisição de diferentes e 

variadas normas, de estratégias sócio-interativo-cognitivas, associadas à produção de textos 

orais e escritos, não verbais ou multimodais, todos indissociáveis da apropriação de 

estratégias pragmáticas [...]‖ (PALMA; TURAZZA, 2014a, p. 32), as quais devem fundar e 

consolidar a competência comunicativa.  

Os autores são unânimes no entendimento de que os cursos de licenciatura, bem como 

os programas de educação continuada, devem desenvolver conhecimentos teórico-práticos 

que aprofundem saberes que conduzam à expansão da competência comunicativa dos 

usuários. (PALMA; TURAZZA; NOGUEIRA JUNIOR, 2008, p. 223-224). Eles precisam 

                                                           
15

 O entendimento que tenho desses conceitos, os quais acredito serem os mais apropriados para desenvolver a 

competência comunicativa dos alunos, está presente ao longo deste texto. 
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optar pelas formas linguísticas mais adequadas, considerando os contextos em que estão 

envolvidos (quem é o enunciatário
16

 a quem se destinam; o lugar social desses participantes; o 

conhecimento que esses interlocutores têm sobre o assunto; o objetivo que o enunciador tem 

em enunciar, etc). A situação comunicativa define, portanto, os usos linguísticos mais 

adequados, não os certos ou errados, segundo o que postula a tradição da gramática 

normativa. Do ApEn, na condição de interlocutor competente, espera-se que compreenda os 

diferentes efeitos de sentidos oportunizados pelas estruturas linguísticas, ―[...] quando se é 

capaz de com eles construir diferentes formas de estruturação de conteúdos que remetem a 

diferentes modelos de representação de conhecimentos ou versões de mundo‖ (PALMA; 

TURAZZA; NOGUEIRA JUNIOR, 2008, p. 225). O ApEn assume o papel de sujeito, uma 

vez que age por meio da linguagem porque, ao compreender enunciados, seleciona recursos 

linguísticos para criticar, discutir, arguir, analisar, enfim, comportando-se como um 

verdadeiro construtor de sentidos.  

Segundo, ainda, Palma, Turazza e Nogueira Junior (2008), os cursos de formação de 

professores devem dar condições aos futuros professores de formar poliglotas na própria 

língua, além de eles mesmos se tornarem poliglotas no curso em andamento. Para que essa 

tarefa seja exitosa, é necessário o domínio de conhecimentos científicos e saberes a serem 

ensinados. Os estudiosos julgam necessário, para tanto, ―[...] a inter-relação entre a área de 

Língua Portuguesa e a de Pedagogia‖. (p. 224). Com base nisso, os autores afirmam que a 

formação do professor de língua deve ter bases advindas de conhecimentos científicos
17

 

(saberes para poder fazer) e saberes a serem ensinados (processos para o seu fazer). Os 

autores defendem, ainda, que a EL deve ser realizada por meio de propostas metodológicas 

para o ensino e aprendizagem dos conteúdos, ou seja, direções para o trabalho com a Língua 

Portuguesa (pedagogias). São seis as pedagogias: pedagogia do oral, pedagogia da leitura, 

pedagogia da escrita, pedagogia léxico-gramatical, pedagogia da literatura, pedagogia 

do digital. A formação de professores no espaço universitário, segundo esses mesmos 

pesquisadores, não pode desconsiderar a base teórica dessas pedagogias (conhecimento 

científico), a base aplicada delas (conhecimento a ser ensinado) e a base linguística (implica a 

pedagogia léxico-gramatical que é transversal a todas as outras, assim como a pedagogia do 

digital). (PALMA; TURAZZA; NOGUEIRA JUNIOR, 2008, p. 224).  

                                                           
16

 Eliseo Verón (1993) reserva para o sujeito da enunciação a expressão enunciador e para o interlocutor, 

receptor idealizado, o termo destinatário. Na visão defendida por esta produção, entende-se mais apropriado o 

termo enunciatário, pois sugere a imagem idealizada de um interlocutor que, em si, pressupõe a condição 

responsiva ativa, aquele que participa da produção discursiva como expectativa de resposta. 
17

 Caracterizarei, em seção posterior, as duas dimensões (linguística e pedagógica) da EL.  
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É importante, porém, que sejam apontados aqui alguns impeditivos para que um 

trabalho mais produtivo, com base nas orientações da EL, seja realizado pelo professor. 

Tratarei aqui, sobretudo, do aspecto formação e educação continuada dos professores, o que, 

hipoteticamente, acredito ser o maior impeditivo para práticas mais eficientes. Nas análises 

feitas das narrativas de vida e de formação das professoras colaboradoras, terei, 

provavelmente, condições de sinalizar as possíveis razões de o trabalho desenvolvido não 

possibilitar, plenamente, o aprimoramento da competência comunicativa.  

Bastos (1995) afirma que o ensino de Língua Portuguesa passa por um caos teórico: 

 

A partir desse caos, os professores ou permanecem rigidamente ligados ao ensino de 

língua portuguesa, através da gramática tradicional, exigindo do aluno um saber 

gramatical profundo, ou desligam-se da descrição e normatização da língua 

atribuindo aos alunos uma liberdade total de escolha de construções de orações, 

períodos, parágrafos, textos, desconsiderando a falta de conhecimento/repertório dos 

mesmos, que, por não terem consciência das variações existentes, mostram-se 

incapazes de ―escolher‖, continuando, portanto, com os usos lingüísticos de sua 

comunidade, tanto na fala quanto na escrita, sem a possibilidade de organizar um 

texto mais adequado aos objetivos e situação de sua produção. (BASTOS, 1995 

apud VASCONCELOS, 2009, p. 208).  

 

 

Vasconcelos (2009) considera esse quadro preocupante, mas acrescenta ser, ainda, mais 

preocupante a situação de professores que, passando por uma formação rápida e resumida, 

não possuem o instrumental adequado e necessário para exercer a profissão docente. (p. 208). 

Em um contexto como esse, o profissional, além de não conhecer teoria, não sabe como 

planejar uma aula. A falta de planejamento conduz a um mau desempenho no momento da 

execução da aula.  

Leonor Werneck dos Santos (2017), em análise aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), no texto O ensino de Língua Portuguesa e os PCN´S, afirma que para a escola contar 

com professores competentes e constantemente atualizados, ―[...] que valorizam a 

participação crítica do aluno diante da sua língua e que mostram as variedades e pluralidade 

de uso inerentes a qualquer idioma‖, é necessário haver formação específica e constante 

atualização para o profissional já formado. Essa tarefa se torna um desafio se considerado, por 

exemplo, que, na maioria dos cursos de Letras, não se discute o que os Parâmetros sugerem e 

as questões de cunho pedagógico sobressaem sobre as discussões de natureza linguística. Em 

virtude disso, ―[...] o formando em Letras por vezes não consegue relacionar os 

conhecimentos teóricos referentes à Linguística e à Língua Portuguesa ao que deve ser 

ensinado em sala de aula, e o resultado já se conhece: repetem-se velhas e desgastadas 

fórmulas‖.  
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A autora segue afirmando que, quando os professores são profissionais formados há 

mais tempo, ou provenientes de faculdades de qualidade questionável, percebe-se que mesmo 

os conhecimentos teóricos estão defasados. Muitos professores sequer tiveram aula de 

linguística na faculdade e outros nunca ouviram falar em conceitos como coesão, coerência, 

textualidade, inferência, operadores argumentativos – somente para citar alguns termos 

presentes nos PCN. Afirma que não se pode, portanto, esperar que esse profissional consiga 

aplicar tudo que está nos Parâmetros, embora alguns façam verdadeiros ―milagres‖, a despeito 

de sua formação precária e conclui que uma das soluções para ao menos diminuir a defasagem 

dos professores seria o investimento, por parte dos governos municipal, estadual e federal, em 

cursos de atualização, o que não vem acontecendo com a frequência e a organização 

necessárias. Assim, o professor que, às vezes, sequer conhece os PCN, continua lecionando 

dando ênfase a regras descontextualizadas e sem trabalhar efetivamente com textos.  

Em análise a esse quadro, Vasconcelos (2009) sintetiza que há uma completa ausência 

de ―[...] sintonia entre o que propõem os teóricos do ensino de língua portuguesa e o que se 

oferece nos cursos de Licenciatura, formadores dos profissionais que, na prática, deveriam 

aplicar a teoria preconizada. Essa falta de sintonia se reflete na baixa qualidade do ensino e na 

consequente pouca aprendizagem auferida‖. (p. 212). 

Avaliando um modelo de formação acadêmica que desenvolva a ED e que, portanto, 

proporcione ao professor formar poliglotas na própria língua, Palma, Turazza e Nogueira 

Junior (2008, p. 231-232), em síntese, apontam como produtivo  

 

[...] um modelo de formação acadêmica em que a produção do conhecimento esteja 

orientada por várias preocupações, entre as quais se situam aquelas que respondem 

pelo desenvolvimento de competências e habilidades referentes a atitudes 

intelectuais capazes de facultar transferências para outros domínios ou campos do 

saber. O modelo proposto pressupõe que as práticas pedagógicas não estão 

circunscritas a alguns processos práticos, visto que o professor precisa dominar, 

além de todo um conjunto de conhecimentos contextuais relativos ao conteúdo a ser 

ensinado, conhecimentos lingüísticos e pedagógicos, para compreender aquilo que 

faz, saber o porquê, o como e o quando faz, para poder construir um saber criativo. 

Logo, a formação do professor deve privilegiar uma sólida prática profissional 

(saber procedural), inexoravelmente vinculada a uma cultura acadêmica (saber 

declarativo), ambos capazes de lhe propiciar o uso de recursos metodológicos 

variados e adequados às mais diferentes situações de ensino e de aprendizagem da 

língua materna, relacionadas à pluralidade de usos da língua em múltiplos processos 

comunicativos, podendo, assim, formar o poliglota da própria língua, desenvolvendo 

a sua educação linguística, a qual o capacitará para a prática da cidadania.   

 

 

Compreendo, dessa forma, que a tarefa da escola, em relação à língua materna, é 

justamente criar condições para que os ApEn desenvolvam sua competência comunicativa e 

possam usar, com segurança, os recursos comunicativos que forem necessários para 
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desempenharem-se bem nos contextos sociais em que interagem. 

Considerar a competência comunicativa como eixo da EL, com a diversidade de campos 

que ela engloba, necessariamente exige do professor uma formação abrangente, que seja 

permeada por saberes advindos de áreas diversas. Esses conhecimentos devem ser construídos 

em sua formação inicial e ser aprimorados ao longo de sua vida profissional por meio da 

educação continuada. (PALMA; TURAZZA, 2012, p. 152).  

Como já dito nesta produção, o desenvolvimento da competência comunicativa, com 

todas as competências que a integram, deve ser edificado em duas dimensões complementares 

que constituem o fundamento da EL: a linguística e a pedagógica.  

Segundo Palma e Turazza (2014, p. 34), a EL, como processo de ensino e de 

aprendizagem, pressupõe a escolha de um modelo de ensino e de aprendizagem e também 

uma pedagogia do ensino de línguas. Nesse sentido, esclarecem que os fundamentos da 

proposta ―[...] estão na concepção pedagógica da Teoria Crítica (DONATO, 2011), que 

retoma três tradições pedagógicas: a da Escola Tradicional, a da Escola Nova e a Tecnicista. 

Da primeira, recupera-se a importância do saber; da segunda, a do saber ser; da terceira, a do 

saber fazer‖.  

As autoras esclarecem, ainda, que as experiências dos ApEn servem, portanto, como 

ponto de partida para a reflexão como base do ensinar e aprender. O ensino precisa ser 

desafiador a fim de que instigue à investigação dos ApEn. O EnAp deve montar um cenário 

de aprendizagem, em que ele será o mediador no processo de construção de saberes e 

habilidades a partir de situações concretas.   

 

3.2.1 As dimensões da EL  

 

A EL, como fazer pedagógico, alia as dimensões linguística e pedagógica. É preciso 

considerar que é desafiador ao professor fazer a junção desses dois aspectos no processo de 

ensino de aprendizagem, haja vista que deve dominar saberes bem diferentes, como o saber 

científico, o saber a ser ensinado e o saber ensinado.  

 

3.2.1.1 A dimensão linguística  

 

 A EL entende por dimensão linguística o conjunto de saberes científicos necessários 

que fundamentam o processo de ensino e de aprendizagem da Língua Portuguesa. As teorias 

linguísticas que alicerçam o trabalho em EL são aquelas voltadas para a 
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abordagem/orientação discursiva, como a Linguística Textual, as teorias Funcionalistas, além 

daquelas que privilegiam o discurso.  

É interesse da EL capacitar os ApEn para agir socialmente utilizando a língua, conjunto 

de práticas sociais,  a fim de atender aos seus propósitos discursivos, os quais serão satisfeitos 

por meio da produção/uso de gêneros textuais, manifestados por meio de textos. Diante disso, 

é necessário, para o desenvolvimento da competência comunicativa dos ApEn, que os EnAp 

priorizem, no processo de ensino e aprendizagem de língua, a construção de situações 

didáticas em que o trabalho com os gêneros aconteça, permitindo o reconhecimento das 

características formais, funcionais e o reconhecimento de situações comunicativas diversas 

para o uso de gêneros diversos. Os gêneros são fundamentais na escola, pois são eles que são 

usados como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares.   

Em diálogo com Marcuschi (2011, p. 20), defendo que os gêneros são ―[...] formações 

interativas, multimodalizadas e flexíveis de organização social e de produção de sentidos. [...] 

Quando ensinamos a operar com um gênero, ensinamos um modo de atuação sociodiscursiva 

numa cultura e não um simples modo de produção textual‖. Os gêneros seriam então gatilhos 

para a inserção dos sujeitos em práticas sociais que se efetivam sociodiscursivamente. Ainda 

segundo Marcuschi (2008), a partir do momento em que nos compreendemos enquanto seres 

sociais, estamos inseridos numa espécie de ―máquina sociodiscursiva‖. Segundo o autor, os 

gêneros representariam um dos instrumentos mais poderosos dessa ―máquina‖, uma vez que 

eles operariam na interface entre o discurso e as práticas sociais. 

Se o gênero é utilizado como meio para as práticas sociais de linguagem, então a sua 

apropriação torna-se fundamental para uma participação social consciente. Práticas de 

linguagem, para Schneuwly e Dolz (1999), são manifestações do indivíduo e do social na 

linguagem. Essas atividades podem ser definidas como um sistema de ações. Uma ação de 

linguagem consiste em ―produzir, compreender, interpretar e/ou memorizar um conjunto 

organizado de enunciados orais ou escritos‖ (p. 11).  

Para Schneuwly e Dolz (2004), o gênero textual é um megainstrumento ―que fornece 

um suporte para a atividade, nas situações de comunicação, e uma referência para os 

aprendizes‖ (p.75). Portanto, no espaço escolar, o gênero passa a ser não somente instrumento 

de comunicação, mas também objeto de ensino e de aprendizagem.  Acredito que, para o 

referido ensino, faz-se necessária uma intenção didática para que sejam planejadas estratégias 

para a interação dos ApEn com os gêneros textuais, considerando os objetivos pedagógicos. 

Esses autores assinalam que esses objetivos são de dois tipos: 
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[...] trata-se de aprender a dominar o gênero, primeiramente, para melhor conhecê-lo 

ou apreciá-lo, para melhor saber compreendê-lo, para melhor produzi-lo na escola 

ou fora dela; e, em segundo lugar, de desenvolver capacidades que ultrapassem o 

gênero e que são transferíveis para outros gêneros próximos ou distantes. (2004, p. 

80). 

 

 

Tais autores, também, chamam atenção para a relação dos gêneros textuais na escola e 

as práticas de linguagem. Por isso, indicam que, no trabalho didático, sejam oportunizadas ao 

aluno situações de comunicação o mais próximo possível das situações reais vivenciadas fora 

da escola. Assim, essas atividades farão sentido para eles e promoverão uma apropriação real 

de suas funções, além de possibilitar outras aprendizagens intencionadas pelo professor. 

Para tanto, considero que a escola precisa assumir efetivamente o ensino da língua na 

abordagem da diversidade textual em seu cotidiano escolar. Para isso, é preciso garantir o 

reconhecimento de suas funções sociocomunicativas, o uso e a compreensão das 

especificidades dos gêneros, bem como conhecer o que os distingue uns dos outros, seus 

conteúdos, estrutura composicional e estilo. Isso possibilitará ao aluno as condições 

necessárias para desenvolver competências de leitura e escrita, além das que ele já conhece.  

O ApEn, a partir de um trabalho com gêneros textuais, poderá tanto exercitar a 

reprodução dos gêneros, como também poderá reinventá-los por meio do exercício de práticas 

de linguagem significativas proporcionadas na/pela escola. O trabalho pedagógico na 

abordagem dos gêneros textuais, em sua variedade, reflete a própria multiciplicidade e 

dinâmica da experiência humana. Esses gêneros são reconhecidos, explorados e valorizados 

por meio de atividades escolares de leitura e de escrita, de produção textual e de análise 

linguística. O gênero textual é, portanto, uma via privilegiada para alfabetizar e letrar.  

 No trabalho de sala de aula, o EnAp investiga as práticas sociais que fazem parte do 

cotidiano do ApEn para adequar seu material didático ao nível de letramento de seus 

educandos. Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), a escolha do gênero textual é critério 

fundamental, já que se trata de uma modalidade de ensino especial, em que, mesmo que o 

ApEn não esteja alfabetizado, ou possua nível baixo de alfabetização, possui algum nível de 

letramento, advindo de sua vida em sociedade. Essa postura vai ao encontro de pressupostos 

da EL, uma vez que desloca do objeto de ensino de língua a palavra/frase para os gêneros 

textuais. O uso de textos considerados não-escolares, diretamente ligados ao contexto dos 

ApEn, pode proporcionar maior motivação na aprendizagem da leitura e da escrita, devido ao 

reconhecimento de dado gênero. 

Cabe, assim, ao EnAp criar condições para que os ApEn possam apropriar-se de 

características discursivas e linguísticas de gêneros diversos, em situações de comunicação 
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real. Isso pode ser feito com muita eficiência por meio da construção de situações didáticas 

que visem ao conhecimento, à leitura, à discussão sobre o uso e as funções sociais dos 

gêneros escolhidos e, quando pertinente, a sua produção escrita e circulação social. Tarefa 

semelhante tentarei, mesmo de forma inicial, propor aos professores quando da reflexão sobre 

os textos que sugerirei para leitura e, posteriormente, com os diálogos e discussões que 

faremos durante os encaminhamentos para o trabalho com alguns gêneros nas oficinas.  

Marcuschi (2010, p. 37) considera que ―o trabalho com gêneros textuais é uma 

extraordinária oportunidade de se lidar com a língua em seus mais diversos usos autênticos, 

no dia-dia. Pois nada que fizemos linguisticamente está fora de ser feito em algum gênero‖. 

Assim, seguindo o que ensina Kress (2003 apud MARCUSCHI, 2011, p. 28), é importante 

definir que os textos são o resultado de ações sociais com a linguagem e representam um 

aspecto relevante que contribui para situar o enquadre dos gêneros textuais, pois eles são 

artefatos linguísticos, mas de natureza social, envolvendo muitos outros fenômenos.  

Os gêneros, como se pode constatar nas posições teóricas assumidas até agora, 

concretizam-se em textos. Assim, reitero, tendo como objetivo principal da EL, desenvolver a 

competência comunicativa dos ApEn, é necessário esclarecer a noção de texto coerente a tal 

propósito, o que farei nos parágrafos que seguem.  

Para melhor situar a concepção de base sociocognitivista, pela qual se pautam os 

estudos da agenda atual da Linguística de Texto, faz-se necessário um retorno à concepção de 

base cognitivista. Conforme Koch (2007), é a partir da década de 1980 que ocorre, no 

percurso da referida área de estudo, a ―virada cognitivista‖, a qual se caracteriza pela ideia de 

que toda e qualquer ação é necessariamente perpassada por processos de cunho cognitivo. Em 

consonância com essa concepção, o texto passa, então, a ser considerado como um produto de 

processos mentais. Conceito esse construído sob uma abordagem procedural, na qual se 

compreende que ―os parceiros da comunicação possuem saberes acumulados quanto aos 

diversos tipos de atividades da vida social, têm conhecimentos representados na memória que 

necessitam ser ativados para que sua atividade seja coroada de sucesso‖ (KOCH, 2007, p. 21). 

Nesse sentido, os interactantes ativam e trazem para a atividade comunicativa experiências e 

conhecimentos condignos aos seus propósitos, em todas as etapas preparatórias da produção 

textual, não somente ―na tentativa de traduzir seu projeto de signos verbais [...] mas 

certamente também por ocasião da atividade da compreensão de textos‖. (KOCH, 2007, p. 

21).   

Atuando como um dos marcos iniciais dessa virada cognitivista está a obra Introdução à 

Linguística Textual, de Beaugrande e Dressler (1981), na qual é defendida a formulação de 
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que o texto é oriundo de uma diversidade de operações cognitivas interligadas, sendo, 

portanto, ―um documento de decisão, seleção e combinação‖. Sob esse prisma, os autores 

argumentam em favor de uma abordagem, também procedural
18

, em que, entre outras, são 

postas em cena operações cognitivas. Assim, para os referidos autores, é papel da Linguística 

de Texto promover o desenvolvimento de modelos procedurais adequados às ações de 

compreensão e produção textual. 

É relevante salientar que, quando é erigida a concepção de texto como ―processo‖, a 

Linguística de Texto vale-se das teorias sobrevindas da Inteligência Artificial e da Psicologia 

Cognitiva, implicando, assim, a reformulação de explicações do processamento textual. Isso 

porque o cognitivismo clássico
19

 pauta-se por uma visão de mente não corpórea, o que, em 

outras palavras, implica dizer que, nessa concepção, há uma diferença clara e bem definida 

entre os processos mentais e extramentais, interessando, assim, a esse modelo explicar ―como 

os conhecimentos que um indivíduo possui estão estruturados em sua mente e como eles são 

acionados para resolver problemas postos pelo ambiente‖. (KOCH; CUNHA-LIMA, 2009, p. 

278).  

Dessa maneira, é notório o avanço promovido por uma mudança para uma concepção de 

texto ancorada nas ideias cognitivistas; porém, é somente numa fase ulterior que a Linguística 

de Texto, em decorrência, também, de uma evolução das Ciências Cognitivas para uma 

concepção de mente corpórea, constrói uma noção de texto mais ampla, a qual considera, para 

a construção dos sentidos, uma articulação de aspectos cognitivos, linguísticos, sociais e 

                                                           
18

 Van Dijk & Kintsch (1983) advogam que o processamento cognitivo de um dado texto compõe-se de 

diferentes estratégias processuais, concebidas como instruções relativas às escolhas feitas no curso da ação. Tais 

estratégias configuram-se como hipóteses operacionais eficientes sobre a estrutura e o significado de um texto ou 

parte dele. Nesse viés, abordar o processamento textual significa sobremaneira dizer que os usuários da língua 

colocam em prática, concomitantemente em vários níveis, passos interpretativos finalisticamente ―orientados, 

efetivos, eficientes, flexíveis, tentativos e extremamente rápidos; fazem pequenos cortes no material entrante 

(incoming), podendo utilizar somente informação ainda incompleta para chegar a uma (hipótese de) 

interpretação.‖ (VAN DIJK; KINTSCH, 1983 apud KOCH, 2007, p. 26). Dessas questões, extrai-se a ideia de 

que o processamento textual é, por assim dizer, estratégico, não estando, dessa maneira, sujeito apenas a 

características textuais, mas também a propriedades dos usuários da língua, tais como os objetivos, concepções, 

conhecimento de mundo (do tipo episódico ou do tipo mais geral e abstrato, representado na memória semântica 

ou enciclopédica), o que implica dizer que as estratégias cognitivas são pertencentes às estratégias de uso do 

conhecimento. A partir dessas formulações, Van Dijk e Kintsch (1983), como cita Koch (2007), elencam, como 

estratégias do processamento cognitivo, as estratégias proposicionais, as de coerência local, as macroestratégias 

e as estratégias esquemáticas ou superestruturais, além das estilísticas, retóricas, não verbais e conversacionais. 

Assim, em estreito sentido, pode-se dizer que as estratégias cognitivas voltam-se para a execução de algum 

―cálculo mental‖ por parte dos interactantes. (KOCH, 2007). 
19

 O paradigma cognitivista clássico ancora-se em duas ideias bases, a saber: ―o conhecimento armazenado na 

mente é representado por símbolos manipuláveis a partir de operações lógico-racionais, as quais podem ser 

formalizadas, o que implica a possibilidade de elaboração de modelos razoavelmente precisos sobre como o 

conhecimento é processado; de posse desses modelos, é possível simular as mesmas operações em uma máquina; 

então, ―é possível reproduzir o comportamento inteligente humano a partir da especificação e reprodução de 

cada uma de suas etapas em máquinas‖ (KOCH; CUNHA-LIMA, 2009, p. 266).  
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culturais. É essa mudança de foco, a qual coloca em primeiro plano os processos de 

construção do sentido, afastando-se, portanto, da mera identificação de unidades estruturais 

ou de predição sobre sequências bem-formadas, a responsável por alterar substancialmente a 

agenda dos estudos linguísticos, os quais, a partir de então, respaldam-se em uma concepção 

de texto de cunho sociocognitivista (SALOMÃO, 1999).   

Nessa perspectiva, a linguagem não existe em função da geração de sequências 

arbitrárias de símbolos nem tampouco para oferecer repertórios de unidades sistemáticas, mas 

em função do uso e da interação. Conceber a linguagem nesses termos é voltar-se à concepção 

de linguagem como um mecanismo cognitivo,  

 

que à semelhança da percepção visual, ou do raciocínio, aciona um conjunto de 

princípios aparentemente simples, gerais e limitados, operativos sobre bases de 

conhecimento subjacentes na memória ou presentes, como contexto, na situação 

comunicativa. (SALOMÃO, 1999, p. 65).  

 

Em outros termos, conforme Salomão (1999), a Hipótese Sociocognitiva da Linguagem 

ergue-se a partir dessas reflexões sobre a significação de caráter cognitivista à qual se atrelam 

estudos voltados à interação e à dimensão cultural da cognição humana. Segundo a autora, o 

uso do termo cognitivismo diferencia-se do Cognitivismo Clássico ou modularista praticado 

por Chomsky, Fodor e Pinker, que trabalha a inacessibilidade da cognição à experiência, uma 

vez que se caracteriza por assumir convicções construcionistas/interacionistas. Entende, 

assim, que os processos cognitivos atrelam-se a uma concepção de mente corporificada, a 

qual defende que a construção do conhecimento envolve a relação entre mente, corpo e 

mundo. 

Koch (2014), fazendo referência ao seu texto de 2011, diz que é preciso pensar o texto 

como lugar de constituição e de interação de sujeitos sociais. É adepta do entendimento de 

Beaugrande (1981 apud KOCH, 2014, p. 173), tomando o texto como um evento 

comunicativo em que convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais, ações por meio das 

quais se constroem interativamente os objetos de discurso e as múltiplas propostas de 

sentidos, ―como função de escolhas operadas pelos coenuncidores, entre as inúmeras 

possibilidades de organização textual que cada língua lhes oferece; ver o texto como um 

constructo histórico e social, extremamente complexo e multifacetado[...]‖. (p. 173-174).  

Em virtude dos avanços das pesquisas em Linguística do Texto e em Análise do 

Discurso, deu-se a mudança de enfoque à noção do objeto de estudo texto. Muito além de 

colecionar informações, o ApEn precisa saber relacioná-las pelo raciocínio lógico e tirar 

conclusões a partir delas e, para isso, o texto mostra-se imprescindível, pois é um lugar de 
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correlações. (GOUVÊA; PAULIUKONIS; MONNERAT, 2017, p. 49-50). Um sujeito social 

produz o texto com base em seus saberes e intenções e essa produção, estruturada com base 

em marcas linguísticas e não-linguísticas, que mantém diálogo direto com as intenções 

argumentativas de seu produtor, será interpretada com por um sujeito social que também tem 

seus saberes e intenções. O leitor, então, interpreta essas marcas com base em seus 

conhecimentos, crenças, posição social, etc. Por essa razão, o texto é visto como uma 

construção organizada de forma estrutural cuja finalidade é cumprir os propósitos 

comunicativos do gênero que ele materializa.  

Sou adepto do entendimento de que o texto e seus sentidos é um processo que envolve 

aspectos linguísticos e não linguísticos, conhecimentos armazenados na memória que são 

constantemente atualizados, e as vivências socioculturais definidoras das situações de 

comunicação e dos papéis que os sujeitos podem assumir.  (MARQUESI; PAULIUKONIS; 

ELIAS, 2017, p. 7).  

Se o texto é estruturado a partir de uma base linguística e não linguística, pois ele é, 

essencialmente multimodal, é fundamental que os vários aspectos responsáveis pela sua 

constituição sejam analisados a fim de que o leitor faça uma leitura além daquilo que está, 

explicitamente marcado verbalmente pelo seu produtor. Isso quer dizer que todos os 

elementos verbais e os de outras semióticas devem ser objeto de análise no processo de 

construção de sentidos, haja vista que o dito está no não-dito (DUCROT, 1987), nas várias 

formas de realização da linguagem. Orlandi (1992) entende que ―[...] há uma dimensão do 

silêncio que remete ao caráter de incompletude da linguagem: todo dizer é uma relação 

fundamental com o não dizer‖ (ORLANDI, 1992, p. 12). Assim, entende-se que nem os 

sujeitos, nem os discursos e nem os sentidos estão prontos e acabados. Eles estão sempre se 

(re)construindo no movimento constante do simbólico e da história. Por esse motivo, o leitor 

precisa mergulhar na tessitura textual para interpretá-la e compreendê-la à luz dos seus 

conhecimentos e vivências.  

Cada vez mais, novas linguagens se agregam aos textos verbais como, por exemplo, as 

animações, os efeitos sonoros, as imagens, as cores, os formatos das letras, permitindo 

possíveis e diferentes interpretações das mensagens que exploram a multimodalidade 

(KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). Essa profusão de linguagens em um mesmo suporte, 

como a tela, por exemplo, descentraliza o papel da linguagem verbal escrita e cede lugar às 

diferentes maneiras de produzir sentidos durante a leitura com a combinação de várias 

semioses. Filio-me ao pensamento de Zacharias (2016, p. 22), quando cita Ribeiro (2012), a 

partir da interpretação dessa autora aos estudos de Kress e Van Leeuwen (2016), esclarecendo 



96 
 

que ―[...] não há textos monomodais, uma vez que todos os textos exploram aspectos 

estéticos, de design e de leiaute. No entanto, sabemos que a multimodalidade ainda é pouco 

explorada no campo da educação, embora tenha ganhado mais notoriedade na atualidade‖.  

Em uma visão integradora entre as diferentes linguagens, torna-se imprescindível o 

conceito de multimodalidade (KRESS, VAN LEEUWEN, 2006; KRESS, 2010; DIONÍSIO, 

2005), entendido como coocorrência de vários modos de representação da linguagem 

(semioses), que se integram na construção de significados em interações sociais. De acordo 

com Descardeci,  

 

[...] qualquer que seja o texto escrito, ele é multi-modal, isto é, composto por mais 

de um modo de representação. Em uma página, além do código escrito, outras 

formas de representação como a diagramação da página (layout), a cor e a qualidade 

do papel, o formato e a cor (ou cores) das letras, a formatação do parágrafo, etc., 

interferem na mensagem a ser comunicada. Decorre desse  postulado teórico que 

nenhum sinal ou código pode ser entendido ou estudado com sucesso em 

isolamento, uma vez que se complementam na composição da mensagem. 

(DESCARDECI, 2002, p. 20).  

 

 

O termo multimodalidade é proposto nos trabalhos de Kress e Van Leeuwen (2006) e 

Kress (2010) com o intuito de se levar em consideração os diferentes modos de representação 

da linguagem (palavras, sons, cores, imagens, layouts etc.) na construção de sentidos, 

resultante dessa inter-relação. Kress e Van Leeuwen (2006) orientam que, em um trabalho de 

análise,  

 

[...] Procuramos não ver a imagem como uma ilustração do texto verbal, e, desse 

modo, deixamos não só de tratar o texto verbal como prioritário e mais importante, 

como também de tratar o texto visual e verbal como elementos totalmente discretos. 

Procuramos ser capazes de olhar para toda a página como um texto integrado. (p. 

177).  

 

 

Os autores propõem, então, uma visão integradora entre diferentes modos de linguagem. 

Assim, é impossível interpretar os textos com a atenção voltada apenas à língua escrita ou 

oral, pois, para ser lido, um texto deve combinar vários modos semióticos.  

Descardeci (2002) e Dionísio (2005), respaldando-se em Kress e Van Leeuwen, 

afirmam que toda manifestação de linguagem é inerentemente multimodal. Do ponto de vista 

desta pesquisa, isso se constitui num importante pressuposto para o momento de intervenção 

realizado nas oficinas quando mediarei, junto às EnAp, análises, por exemplo, das estratégias 

usadas pelas instituições midiáticas no processo de construção da realidade, haja vista que os 

gêneros da esfera jornalística selecionam estratégias linguístico-discursivas diversas no 
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processo de manipulação dos enunciatários para a produção de consenso. Essas estratégias 

precisam ser eleitas pelos professores ao discutirem esses gêneros a fim de tornarem nossos 

alunos menos manipuláveis e repetidores de realidades construídas. 

Kress (1997) acredita que os signos resultam de interesses de seus construtores, que se 

expressam por meio da seleção de significantes capazes de exprimir o sentido desejado pelo 

―produtor‖ do signo, devendo, desse modo, ultrapassar a teoria do uso.  

Como resultado dessa postura, o poder é um dos relevantes princípios do texto 

multimodal. Como produtores e leitores possuem poder em relação ao texto, produzem-se 

signos complexos, sustentados pelos interesses dos interlocutores. 

Outro aspecto que colabora para o desenvolvimento da competência comunicativa dos 

ApEn é a consideração, no ensino e aprendizagem da língua, do domínio de diferentes 

variedades da língua. Conhecer essas variedades permite ao usuário da língua distinguir qual 

variedade utilizar, dependendo da situação comunicativa. É necessário que a escola promova 

o cidadão e, para tanto, ele precisa dominar a variante padrão da língua, porém é fundamental, 

também, que a instituição escolar os faça entender que a língua é heterogênea e, portanto, 

passa por variações, considerando aspectos de natureza social, natureza sexual, natureza 

etária, dentro outros. O bom usuário da língua precisa fazer um trabalho de adequação 

linguística, o que permitirá estar apto para interagir em quaisquer situações comunicativas. 

Além disso, entender a heterogeneidade da língua impede aos falantes de agir sem 

preconceito e evita qualquer tipo de estigmatização social. 

Essas seriam as bases teóricas linguísticas da EL. Tratarei, na próxima seção da 

dimensão pedagógica.  

 

3.2.1.2 Dimensão pedagógica 

 

Discorrerei, brevemente, nesta seção, sobre os saberes essenciais para a prática docente. 

Segundo Palma e Turazza (2014, p. 43), essa dimensão  

 

Abarca uma diversidade de conhecimentos, como o endosso de um ponto de vista 

em relação à educação e ao processo de ensino e de aprendizagem; uma visão clara 

do perfil docente; o domínio de conceitos como situação didática, transposição 

didática, contrato didático, obstáculo epistemológico e engenharia didática.  

 

 

A dimensão pedagógica tem a situação didática como elemento fundamental e dela 

fazem parte a transposição didática, o contrato didático e demais conceitos apresentados na 
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citação feita no parágrafo anterior. Na discussão apresentada nesta tese, priorizarei definições 

relativas apenas à situação didática, ao contrato didático e à transposição didática. O foco 

desta pesquisa é o trabalho do EnAp em sala de aula baseado na articulação das pedagogias da 

EL. Por essa razão, priorizo discutir os elementos de natureza mais operacional da situação 

didática Esse recorte deve-se ao fato de que esses saberes conferem ao EnAp a possibilidade 

de tornar o ensino significativo, uma vez que montará situações em que o ApEn o terá um 

parceiro facilitador no processo de construção do conhecimento. Os ApEn aqui se comportam 

como sujeitos ativos no processo dessa construção, destituindo, assim, concepções retrógradas 

em que ao professor, dono do saber, caberia transmiti-lo ao ApEn, alvo passivo dessa relação. 

Na proposta da EL, há uma construção dialógica do conhecimento entre EnAp e ApEn. O 

EnAp precisa orientá-lo para que essa construção aconteça. Nos dizeres de Palma e Turazza 

(2014b), há um  

 

deslocamento do papel do aluno que se assume como responsável pela construção 

do conhecimento, abandonando a passividade típica do ensino tradicional, para 

assumir a posição de aprendente-ensinante, e do professor que, por meio de 

metodologias ativas e de atividades desafiadoras, adota a posição de ensinante-

aprendente, tendo a pesquisa-ação como fundamento de sua prática pedagógica. (p. 

310).  

 

A partir dos momentos de diálogo que terei com as colaboradoras da EJA envolvidas na 

pesquisa, durante as oficinas formativas, acredito que ficará claro para elas o papel de cada 

um dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.   

A situação didática corresponde ao planejamento desenvolvido pelo professor para a 

execução das atividades previstas para trabalhar o conteúdo em sala de aula. Ela ―abarca tanto 

a intenção do professor de orientar o aprendente para a aprendizagem quanto a forma pela 

qual o conteúdo é focalizado em sala de aula. Logo ela engloba o professor, o estudante e o 

conteúdo‖ (PALMA; TURAZZA, 2012, p. 157). Nos dizeres das mesmas autoras, ela é o 

centro do processo de ensino e aprendizagem. É constituída, fundamentalmente, pela 

transposição didática e pelo contrato didático.  

A Transposição didática corresponde às adaptações realizadas pelo professor de um 

determinado conteúdo até torna-lo em objeto de ensino.   

Chevallard (1991) destaca que o saber não chega à sala de aula tal qual ele foi 

produzido no contexto científico. Ele passa por um processo de transformação, que implica 

dar-lhe uma ―roupagem didática‖ para que ele possa ser ensinado. Isso acontece porque o 

objetivo da comunidade científica e o da escola é diferente. Por um lado, à Ciência cabe o 
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papel de responder às perguntas que são formuladas e necessárias de serem respondidas em 

um determinado contexto histórico e social. Por outro lado, esses novos saberes precisam ser 

comunicados à comunidade científica, em um primeiro plano e à própria sociedade, em um 

segundo plano. 

Nesse processo de comunicação dos saberes, existem também aqueles que são 

selecionados como saberes que devem ser ensinados, que devem adentrar na sala de aula e 

serem socializados naquela instituição. Eles têm por objetivo, como diz Brousseau (1986), 

fazer com que os alunos se apropriem de saberes constituídos ou em vias de constituição. É 

então que entra em cena a Transposição Didática. Esse processo diz respeito à passagem do 

Saber de uma Instituição à outra; passagem esta que imprime novas formas a esse saber e que 

consiste em etapas distintas. Os livros didáticos, artigos, teses, revistas constituem-se então 

como algumas dessas instituições. Tomo como exemplo o livro didático. Sendo ferramenta 

básica para o EnAp, o docente transpõe, a partir dele, os saberes que vai considerar 

fundamentais e fazer nova transposição, por sua vez, para os alunos. 

Chevallard (1991) reflete que a Transposição Didática é feita por uma Instituição 

‗invisível‘, uma ‗esfera pensante‘ que ele nomeou de Noosfera. Tal instituição é formada por 

pesquisadores, técnicos, professores, especialistas, enfim, por aqueles que ligados a outras 

Instituições, Universidades, Ministérios de Educação e Redes de Ensino, que irão definir que 

saberes devem ser ensinados e com que roupagem eles devem chegar à sala de aula. No 

Brasil, o resultado do trabalho da Noosfera aparece nos Referenciais Curriculares (BRASIL, 

1997, 2006), nos documentos que trazem as diretrizes curriculares e orientam o ensino de uma 

determinada disciplina científica. 

A trajetória do saber é constituída por um certo movimento, quer seja do momento em 

que ele é produzido (Saber Científico), até chegar à porta da escola (Saber a ser Ensinado) e,  

por fim, um saber ensinado (dentro da Sala de Aula). Esta última etapa expressa o momento 

em que acontece o que Chevallard (1991) chamou de trabalho interno de transposição, que 

tem no professor o responsável por essa nova etapa de transformação do saber. 

Nesse processo de transposição didática interna, é o EnAp que vai transformar esse 

saber para os alunos, negociando com eles a sua gestão, os papéis que cada um deverá 

assumir, para que esse saber possa ser ensinado e aprendido (MENEZES, 2006). Nesse 

sentido, segundo Câmara dos Santos (1995, 1997a apud MENEZES, 2006) ―o professor dá 

uma nova roupagem ao saber, cria um texto didático impregnado pela sua relação ao saber e 

pela sua subjetividade‖. (p. 85). 

A transposição didática é um procedimento altamente necessário à prática dos EnAp. 



100 
 

Configura-se como um processo para subsidiar o desenvolvimento da competência 

comunicativa dos ApEn, objetivo primeiro do ensino de Língua Portuguesa.  

O Contrato Didático, por sua vez, é o aspecto pedagógico que consiste em um 

 

[...] conjunto de comportamentos do professor que são esperados pelos alunos e o 

conjunto de comportamentos do aluno que são esperados pelo professor [...]. Esse 

contrato é o conjunto de regras que determinam uma pequena parte explicitamente, 

mas sobretudo implicitamente, do que cada parceiro da relação didática deverá gerir 

e daquilo que, de uma maneira ou de outra, ele terá de prestar conta perante o outro. 

(BROUSSEAU, 1986 apud SILVA, 2010, p.50). 

 

 

É, assim, o conjunto de relações estabelecidas entre o EnAp, os ApEn e o 

conhecimento. São as expectativas do EnAp em relação aos ApEn e deles em relação ao 

EnAp, incluindo-se, nessa relação, o saber e as formas como esse saber é tratado por ambas as 

partes. 

Essas responsabilidades/comportamentos, por sua vez, são legitimados por meio de 

regras específicas (formuladas verbalmente em sala de aula) e, principalmente, por meio de 

regras explícitas (construídas historicamente e interpretadas no contexto de sala de aula) que 

se instituem no âmbito da relação didática com a intenção de orientar o processo de ensino e 

aprendizagem, de potencializar as interações entre os conteúdos e os sujeitos da relação 

didática (alunos e professores) e de dar subsídios ao trabalho docente em sala de aula. 

Acerca disso, Schubauer-Leoni (apud CÂMARA DOS SANTOS; MENEZES, 2008, p. 

76) destaca que as relações didáticas caracterizam-se por ser uma relação dinâmica e 

complexa entre dois elementos humanos (professor e alunos) e um elemento não-humano (o 

saber). Por sua vez, tal relação é instituída de maneira triangular, na qual seus vértices se 

comunicam e se inter-relacionam através do ―triangulo das situações didáticas‖ 

(BROUSSEAU, 1986 apud CÂMARA DOS SANTOS; MENEZES, 2008, p. 77). 

Dessa maneira, na relação ternária de contrato didático proposta por Brousseau (1986), 

as interações didáticas se estabelecem entre os vértices EnAp, ApEn e saber, com vistas à 

organização dos papéis, dos lugares e das funções de cada um dos elementos humanos num 

sistema de tarefas e de obrigações recíprocas. 

Como se percebe, portanto, a tríplice relação EnAp-ApEn-saber presente nos contratos 

didáticos está subordinada, em parte, a regras e a convenções histórico-sociais construídas no 

ambiente educacional e, também, a regras e a convenções estabelecidas pelas especificidades 

de cada EnAp, pela personalidade de cada ApEn individual e coletivamente, e pela 

transposição didática a que está sujeito o saber a ser trabalhado (MENEZES, 2006). Cabe 
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ressaltar, ainda, que essas regras e convenções estão presentes no processo de ensino e 

aprendizagem independente do EnAp conhecer ou não a noção de contrato didático, isto é, de 

maneira consciente ou inconsciente EnAp e ApEn interagem com o saber seguindo certos 

critérios e certas especificidades. Nesse sentido, a noção de contrato didático tem inspirado 

diversos estudos cuja finalidade, cada vez mais, é compreender o processo de ensino e 

aprendizagem em sala de aula. 

Como se percebe, portanto, o contrato didático está permeado por duas dimensões (uma 

complexa e outra dinâmica) nas quais são estabelecidas e desenvolvidas as relações didáticas 

entre EnAp, ApEn e saber. Refletindo acerca desse processo de mediação e inspirado em 

estudos realizados por Câmara dos Santos e Menezes (2008), destaco os quatro elementos 

importantes que devem ser considerados na intenção de sistematizar as ideias propostas por 

Brousseau:  

 

a) a ideia de divisão de responsabilidade, na qual a relação didática não se fundamenta mais 

sob o controle exclusivo do professor, ou seja, para que se efetive a relação didática é 

necessário não somente que o professor esteja disposto a ensinar, mas que o aluno também 

cumpra com seu papel no envolvimento com o aprendizado, manifestando desejo de aprender; 

b) a tomada de consciência do implícito, propondo espaços de troca entre parceiros da relação 

didática, é fundamental para o processo de ensino e aprendizagem; 

c) a relação assimétrica do professor e do aluno com o saber, caracterizando 

fundamentalmente a relação didática; 

d) a construção da comunicação dialética, mediante o contrato didático, buscando descobrir o 

que favorece ou impede o acesso dos alunos ao conhecimento e o que pode estar bloqueando 

ou não à entrada destes no processo de aprendizagem. 

 

É preciso ainda destacar que ―as regras negociáveis nesta relação contratual, embora 

possam ser duradouras, não são absolutamente perenes. Ao longo do processo de ensino e de 

aprendizagem, umas são abandonadas outras são geradas‖. (CÂMARA DOS SANTOS; 

MENEZES, 2008, p. 65), ou seja, numa relação didática EnAp –ApEn –saber, a relação de 

contrato didático está subordinada constantemente a um processo de negociação e 

renegociação, no qual a cada novo saber ou cada novo grupo de alunos em jogo, um novo 

contrato didático se estabelece. Nesse sentido, não há, por conseguinte, uma forma unitária de 

se olhar a dinâmica e a complexidade de tais contratos no ambiente escolar.  

Brousseau (1986, apud PAIS, 2011) apresenta três modelos de contrato didático, a partir 
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da postura do EnAp frente ao ApEn e da valorização do saber. Esses modelos de contrato 

didático indicam maneiras diferenciadas de condução da prática educativa que podem ter, nas 

grandes tendências pedagógicas, seus fundamentos. 

O primeiro modelo de contrato didático enfatiza a relevância do conteúdo. O EnAp se 

percebe como detentor único do conhecimento, escolhendo o que é essencial para ser 

ministrado, e não proporciona ao ApEn a participação no processo. 

O EnAp acredita que o ApEn não conhece nada do que ele vai ensinar, e, sobretudo, que 

o ApEn precisa se esvaziar do conhecimento não científico para que a aprendizagem ocorra. 

A metodologia de ensino é desprezada pelo EnAp e o raciocínio lógico-dedutivo torna-se para 

ele algo necessário e suficiente para que o ApEn elabore o conhecimento que ele deseja 

transmitir. 

Nesse tipo de contrato, o EnAp resolve problemas de determinado nível, porém nos 

exercícios e provas a exigência é superior ao nível apresentado nas aulas. A avaliação nesse 

tipo de contrato poderá ser usada como um instrumento para controlar ações que o EnAp 

julgue indesejadas por parte dos ApEn. 

No segundo modelo de contrato didático, enfatiza-se a relação entre ApEn e saber, com 

o EnAp entrando em cena para um leve acompanhamento da situação didática. Nesse caso, o 

princípio norteador é que o ApEn é quem deve empenhar-se em aprender e o EnAp não tem o 

poder de transmitir conhecimentos. Em grande maioria, as situações propostas são de 

trabalhos em grupo, nas quais a intervenção do EnAp é mínima.  

Essa postura parte do pressuposto de que o ApEn estuda mais aquilo que lhe interessa e, 

por se constituir a manifestação de uma educação não-diretiva, geralmente, há pouco controle 

sobre a aprendizagem. Também, a ideia tradicional de currículo é transformada, objetivando a 

exploração de questões específicas, o que pode contribuir para se confundir o saber cotidiano 

com o escolar, já que a interferência do EnAp é mínima e se tem a impressão que o saber 

escolar flui espontaneamente. 

No terceiro modelo de contrato didático, enfatiza-se a relação do ApEn com o saber, 

porém o EnAp procura intervir na relação didática, considerando a aprendizagem nas 

dimensões individual e coletiva, e não se assume mais como a fonte do saber. No entanto, não 

se destitui de sua docência e acompanha as etapas dessa aprendizagem. Para isso, considera os 

referenciais extra-escolares, planejando a situação didática com o cuidado de propor situações 

desafiadoras, de acordo com o nível cognitivo dos EnAp. Portanto, nesse modelo de contrato 

didático, valoriza-se que o EnAp porte-se ativamente na construção do seu conhecimento.  

Entendo que esse modelo inspira o que a EL defende, pois, por meio do uso das 
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metodologias ativas (oficinas, projetos interdisciplinares, sala de aula invertida, etc.) e 

atividades desafiadoras, o ApEn protagoniza o a construção do seu conhecimento (lendo e 

produzindo gêneros textuais diversos, considerando a situação comunicativa) e, para tanto, 

conta o trabalho do EnAp que orienta e medeia o fazer discente a fim de que a competência 

comunicativa seja expandida.  

Para que a competência comunicativa seja alcançada, a EL propõe que os conteúdos de 

Língua Portuguesa a serem trabalhados sejam organizados em pedagogias, as quais serão 

discutidas nesta próxima seção.  

 

3.2.2 As pedagogias para o ensino de língua materna 

 

O ensino de Língua Portuguesa, na perspectiva da EL, organiza-se por meio de seis 

pedagogias: do oral, da leitura, da escrita, da literatura, a léxico-gramatical e a do digital. 

Essas pedagogias ou dimensões pedagógicas
20

 funcionam como ancoragem da prática 

docente. Embora trabalhadas em sala de aula de forma isolada, esclareço que têm caráter 

intercomplementar e, por isso, devem ser trabalhadas assim em sala de aula.  

Em virtude do interesse, dentre outros, de analisar o ensino de leitura realizado pelo 

EnAp e, posteriormente, colaborar com a sua prática por meio das oficinas pedagógicas 

propostas, focalizo meu interesse na discussão da dimensão pedagógica da leitura.  

 

3.2.2.1 Pedagogia da leitura 

 

Essa dimensão está, de forma mais focalizada, presente nesta tese, pois tenho, dentre 

outros, interesse de analisar o ensino de leitura realizado pelo EnAp para, posteriormente, 

colaborar com a sua prática por meio das oficinas propostas.  

Para Palma e Turazza (2014a, p. 52-53), a pedagogia da leitura  

 

tem por meta desenvolver a competência leitora dos aprendentes-ensinantes, 

concebendo a leitura como um complexo cognitivo-sócio-interacional. Tem ainda 

por objetivo a formação do leitor competente a qual deve ocorrer por meio da 

aprendizagem significativa, visando à aquisição de diferentes estratégias de leitura, 

imprescindíveis frente à diversidade de gêneros textuais que circulam em sociedade, 

com vistas ao letramento dos aprendentes-ensinantes. A exposição dos leitores a 

uma diversidade de gêneros é condição para a formação de leitores proficientes.  

 

 

                                                           
20

 Essa denominação foi dada por Palma e Turazza (2012).  
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Ensinar-aprender a ler é criar condições para se desenvolver a capacidade de 

compreender a tipologia textual e os gêneros textuais em que aparecem, partindo-se da 

consideração do conhecimento prévio do leitor que, consequentemente, será ampliado. O 

ensino de leitura como processo de construção de sentidos pressupõe um EnAp mediador 

desse processo de forma que torne os ApEn conscientes das estratégias que usam e que são 

necessárias para a compreensão dos diferentes gêneros nas diversas situações comunicativas.  

Para um ensino mais produtivo de interpretação e produção de textos, talvez seja preciso 

abandonar certa noção tradicional do que se entendeu por texto: a de que ele é produto, 

resultado de uma sequenciação de frases, que sai da cabeça de um autor, a que deve aderir a 

sensibilidade do leitor. Em vez da prática comum de se captar primeiro o significado, o que, 

finalidade maior de certas correntes do ensino escolar, deve-se partir para o enfoque do modo 

como o texto foi produzido; ou seja, deslocar-se do significado/conteúdo original para os 

efeitos de sentido a partir do exame das ―operações‖ linguísticas que o produziram. Desse 

modo, em vez de se buscar o que o texto diz, procurar analisar como o texto diz e por que 

diz o que diz de um determinado modo trará consequências importantes para o 

desenvolvimento do sentido como um todo.  

Nos dizeres de Gouvêa, Pauliukonis e Monnerat (2017), o processo de leitura deve ser 

visto como uma importante prática social de reconstrução da trajetória do autor, passível de 

ser recuperada. Tal perspectiva vai de encontro à tentativa de impor significados únicos ou 

hegemônicos para o texto. É possível ensinar o aluno a perceber que há possibilidades de 

significação, que se pode escolher uma ou algumas delas e reconhecer as estratégias que 

geram essa possibilidade. Para isso, é preciso colocar a gramática ou a língua em prática, em 

vez de se ensinar apenas sobre ela, como faz, prioritariamente, a escola tradicional, por meio 

da insistência na transmissão de uma metalinguagem e ênfase na descrição do fenômeno 

linguístico, muitas vezes como um fim em si mesmas.  

A noção de texto considerada como discurso pressupõe, assim, que ele seja resultado de 

uma operação estratégia de comunicação, produzida por um enunciador e descodificada por 

um leitor, em três níveis: ―o referencial, que diz respeito ao conteúdo contextual; o 

situacional, relacionado aos entornos sociais – contexto -, e o pragmático, referente ao 

processo sociointerativo‖. (GOUVÊA; PAULIUKONIS; MONNERAT, 2017, p. 51). Ler é, 

portanto, um trabalho de observação e análise de operações linguístico-discursivas utilizadas 

para produzir efeitos de sentidos, na e pela estrutura textual.  

Coscarelli e Novais (2010 apud ZACHARIAS, 2017, p. 18), entendem que a leitura é 

uma tarefa complexa, que exige muito preparo do EnAp. Para elas, ler  
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[...] é um processo de integração de várias operações. Ler envolve desde a percepção 

de elementos gráficos do texto até a produção de inferências e a depreensão da ideia 

global, a integração conceptual, passando pelo processamento lexical, 

morfossintático, semântico, considerando fatores pragmáticos e discursivos, 

imprescindíveis à construção de sentido. (grifo meu).  

 

Os aspectos acima mencionados demonstram a difícil tarefa dos leitores diante dos 

textos e revelam o grande desafio que os professores têm ao tomar a leitura como objeto de 

ensino, a qual se realizada a fim de formar construtores de sentidos, possibilita desenvolver a 

competência comunicativa.  

  

3.2.3 Ensino com base nas Metodologias Ativas 

 

A EL defende que a competência comunicativa dos ApEn seja ampliada. Assim, o 

EnAp precisa possibilitar momentos de reflexão em que os sujeitos protagonizem estratégias 

produtivas para a leitura e produção de gêneros diversos. A fim de possibilitar aos ApEn essas 

potencialidades, as metodologias ativas cumprem papel de extrema importância, com as quais 

o EnAp mediará o processo de construção do conhecimento. Nesta tese, apresento as oficinas 

como uma forma bastante eficaz para o trabalho com os professores de EJA a fim de gerar 

reflexões sobre o trabalho executado com os gêneros em sala e, como fim maior desse 

trabalho, colaborar com esses professores para um ensino mais produtivo com o estudo de 

alguns gêneros textuais.  

Kozanitis (2005, apud ROCHA; LEMOS, 2014, p. 2) apresentou uma evolução 

cronológica da educação, identificando seus expoentes desde a era pré-cristã, com o 

racionalismo de Sócrates e Platão e o empirismo de Aristóteles; nos séculos XVI e XVII, com 

o cartesianismo (Descartes) e o empirismo inglês de Locke e Hume, passando no século XIX 

pelo estruturalismo de Wundt e Titchener e o empirismo lógico de Comte e Bernard. O início 

do século XX foi marcado pela psicanálise de Freud e Erickson, a Gestalt de Wertheimer e 

Koffka, o behaviorismo de Pavlov, Watson e Thorndike, passando pela psicologia humanista 

de Rogers e Pearls, o construtivismo desenvolventista de Piaget e o interacionista de Bruner e 

o neo-behaviorismo de Hull e Skinner, enquanto no seu final apresentou-se o cognitivismo de 

Gagné, Ausubel, Tardif e Lafortune e com a abordagem social cognitiva de Rotter e Bandura. 

No século XXI desponta o sócio-construtivismo de Vygotsky, Doise, Mugny e Perret-

Clermon. 

Conforme Freire (2011a, p.25), ―não há docência sem discência‖, mas o fato é que, por 

séculos, o modelo tradicional de educação teve como foco o ensino, com o poder do professor 
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sobre o estudante (NAGAI; IZEKI, 2013). Romanelli (1996) critica tal modelo, citando que, 

em geral, os professores não se preocupam com a maneira como os alunos aprendem nem 

com o porquê desse aprendizado. Mais recentemente, os esforços se voltam ao aprendizado e 

tal movimento forjou os termos inverted classroom e flipped classroom (sala de aula 

invertida) (ROSSI, 2014 apud ROCHA; LEMOS, 2014, p. 2), para métodos que têm 

apresentado resultados significativos para a obtenção de conhecimentos (TOBIAS, 1992; 

FITZSIMONS, 2014) em dois estágios: inicialmente os estudantes coletam informações para, 

em seguida, assimilá-las, guiados pelo instrutor (JUNGIC et al., 2014; THAPLIYAL, 2014; 

XIN et al., 2014), ajudando-os a assumirem mais responsabilidade por sua própria 

aprendizagem, corroborando com Freire (2011b), que defendia que educador e educandos 

devessem recriar o conhecimento. 

Freire (2011) considera que nenhuma pessoa é uma tábua rasa ou pote vazio que precisa 

ser preenchido com o conhecimento do professor. Os estudantes já trazem alguma vivência e 

conhecimentos em relação às suas famílias e à realidade onde vivem. Como considera 

Wellings (2003), quando conseguimos aproximar os conceitos científicos que um professor 

pretende ensinar, aos conceitos possuídos no cognitivo do estudante, pode-se alcançar a Zona 

de Desenvolvimento Proximal (ZDP), citada por Vygotsky (2013), que é considerada 

essencial para o aprendizado.  

Para conceituar a ZDP, Vygotsky (2007) considera a ―distância‖ entre o nível de 

desenvolvimento de um sujeito em dado momento, determinado pela capacidade de resolver 

um problema sem ajuda, e o conjunto de possibilidades, determinado por meio da resolução 

de um problema sob a orientação ou colaboração de outra pessoa. A zona de desenvolvimento 

proximal corresponde a conhecimentos potencialmente atingíveis, à série de informações que 

a pessoa tem em relação à potencialidade de aprender, mas que ainda não completou o 

processo.  

Quando os EnAp ensinam algo que se associa a essa região proximal há mais 

possibilidade de ocorrer a aprendizagem. Essa metodologia do EnAp, aproximando conceitos 

daquilo que os estudantes já conhecem, faz com que existam muitos pontos de ancoragem e 

possibilita a ocorrência da aprendizagem significativa. 

A mudança no processo de ensino-aprendizagem, de acordo com Sobral e Campos 

(2012), é árdua, pois busca a ruptura com os modelos de ensino tradicional. Ao abandonar os 

métodos tradicionais de transmissão de conhecimentos, em que professor fala e os alunos 

ouvem, o professor assume uma posição de facilitador e técnico no processo de aprendizado 

(MAZUR, 1996). Há, dessa forma, a necessidade de ―envolver o aluno enquanto protagonista 
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de sua aprendizagem, desenvolvendo ainda o senso crítico diante do que é aprendido, bem 

como competências para relacionar esses conhecimentos ao mundo real‖ (PINTO et al., 2012, 

p.78). Dessa forma,  

 

[...] aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o assunto em estudo – 

ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e ensinando – sendo estimulado 

a construir o conhecimento ao invés de recebê-lo de forma passiva do professor. Em 

um ambiente de aprendizagem ativa, o professor atua como orientador, supervisor, 

facilitador do processo de aprendizagem, e não apenas como fonte única de 

informação e conhecimento (BARBOSA; MOURA, 2013, p.55). 

 

Conforme Kozanitis (2005), a ciência da educação toma como fundamentos teóricos a 

psicologia, sociologia, filosofia e ciência cognitiva, entre outras. Dessa forma, percebe-se que 

a cooperação necessária entre educador e educandos, além de alinhada com a teoria 

construtivista de Jean Piaget (1896-1980), pela qual o aluno é instigado a buscar soluções e 

respostas a partir de seus próprios conhecimentos e de sua interação com o ambiente 

(AHRARI et al., 2014), encontra paralelo, também, com as teorias X e Y de Douglas 

McGregor, segundo as quais o esforço para o trabalho é natural, como é participar de jogos: 

seria uma questão de motivação para que o ser humano fosse capaz de aprender, dedicar-se, 

exercer imaginação e ser engenhoso para resolver problemas (CORRÊA, 2003). 

Para o Construtivismo, a escola tem a incumbência de promover a harmonização das 

necessidades individuais com as exigências do meio social. Enfoca o aprender a aprender, o 

que significa que o processo de aquisição é considerado mais importante que do que o 

conteúdo em si. Os conteúdos devem ser estabelecidos levando-se em conta as experiências 

vivenciadas pelo próprio ApEn. Os métodos, por sua vez, devem ser selecionados, 

preferencialmente, dentre aqueles que possibilitem aprender fazendo, cerne das metodologias 

ativas. O ApEn é o centro da aprendizagem, embora o EnAp não exerça papel secundário, 

haja vista que a ele cabe a direção, a definição dos objetivos e o controle dos rumos da ação 

pedagógica. Considerando isso, propõe atividades de pesquisa, experimentação, trabalho em 

grupo, estímulo ao desafio, desenvolvimento do raciocínio e a busca constante do 

conhecimento, já que não são dados prontos.  

Também é possível identificar similaridades com o conceito de ―produção puxada‖, que 

representa, de forma simplificada, no ambiente industrial, produzir o que for necessário, na 

quantidade necessária e na qualidade necessária à demanda. Tal conceito, explorado 

inicialmente pelas empresas japonesas, em especial a Toyota, opunha-se ao método 

tradicional de produção, em que se produzia antecipadamente, ―empurrando‖ o que era 
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produzido para as etapas seguintes, mesmo que o cliente não houvesse demandado, gerando 

problemas como produção excessiva, estoque em processo, obsolescência, etc. (DAVIS; 

AQUILANO; CHASE, 2008; KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 2009). Assim, as 

denominadas metodologias ativas, ao terem o EnAp como agente facilitador do processo de 

aprendizagem, têm os alunos ―puxando‖ o ensino conforme suas necessidades, interesses, 

preferências e ritmo. Nesse cenário, caso não haja a devida assimilação do conhecimento pelo 

ApEn, imediatamente será gerada uma ―demanda‖ por intervenção do EnAp na medida e 

forma requerida pela carência específica apontada. 

O professor mediador, aquele posto pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), pelas 

diretrizes curriculares e pela EL, portanto, tem a tarefa de facilitar a aprendizagem, mediando 

a relação ativa do estudante com os conteúdos da disciplina e considerando os conhecimentos 

prévios e as experiências ―[...] que os aprendentes trazem para a sala de aula, suas 

potencialidades cognitivas, seus interesses, suas formas de pensar e atuar. Esse tipo de 

contrato está de acordo com um novo modelo de formação docente: o modelo da 

racionalidade prática. (LIBÂNIO, 2001 apud PALMA; TURAZZA, 2014a, p. 48).  

Para Ausubel, Novak e Hanesian (1980), a aprendizagem significativa é duradoura e útil 

na vida dos ApEn. Em outras palavras, tem-se uma aprendizagem sustentável. Esses autores 

ainda consideram que a aprendizagem de modo autônomo, por meio da pesquisa ou projetos, 

facilita a ocorrência da aprendizagem significativa em relação à aprendizagem mecânica ou 

―decoreba‖ que, muitas vezes, é praticada pelos ApEn que estudam as matérias somente 

poucas horas antes de alguma prova. 

Para se evitar que ocorra a aprendizagem mecânica, torna-se interessante que os EnAp 

criem condições para que os ApEn realizem seus estudos de modo ativo. Esse modo é 

defendido por Freire (2011a), ao considerar que na educação de adultos, a aprendizagem é 

impulsionada pela superação de desafios, com a resolução de problemas e com a construção 

de conhecimentos novos, a partir de conceitos e experiências anteriores.  

Como consideram Barbosa e Moura (2013) e Gouvêa et al. (2015), o aprendizado ativo 

pode ocorrer quando o estudante está lendo, escrevendo, trocando  ideias com colegas, 

discutindo, questionando, resolvendo problemas ou desenvolvendo  projetos relacionados a 

conteúdos importantes para sua vida, fora da sala de aula. Diante disso, concordo com Palma 

(2016, p. 59) no entendimento de que ―as metodologias ativas são práticas pedagógicas que 

consideram o estudante como o agente responsável pela sua aprendizagem, estimulando 

processos de ensino e de aprendizagem crítico-reflexivos. Utilizam-se de recursos e de 

técnicas que enfatizam a interação entre estudantes e professor; entre estudantes; e entre 
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estudantes e materiais didáticos e recursos de aprendizagem‖.  

Torna-se interessante a busca por alguma ferramenta que seja facilitadora do trabalho 

mencionado e essa busca deve ocorrer mobilizada por quem organiza as condições de ensino. 

Berbel (2011) considera que é interessante que o EnAp se organize, para obter o máximo de 

benefícios das Metodologias Ativas na formação de seus ApEn e que registre as ações para 

que, posteriormente, possa ampliar as reflexões e as evidências sobre os benefícios 

pedagógicos dessas Metodologias. 

No capítulo 6, caracterizo as oficinas pedagógicas, modalidade de metodologia ativa 

que subsidiou a minha colaboração com as professoras por meio das reflexões promovidas 

para o trabalho com alguns gêneros da mídia, com letras de música, etc. Além disso, acredito, 

também, que essas oficinas serviram como abordagem metodológica para o ensino promovido 

pelas professoras dos conteúdos da Língua Portuguesa em suas salas de aula.    

No capítulo que segue, discorro sobre a pesquisa que desenvolvi, justificando a sua 

importância e as razões que me levaram a desenvolvê-la. Apresento o tipo de pesquisa, as 

etapas que percorro a fim de conhecer as estratégias eleitas pelo professor para o ensino de 

leitura, além dos passos que delineei para a construção das narrativas de vida e de formação 

das professoras envolvidas e a minha colaboração, por meio da realização das oficinas, para 

causar intervenções sobre as possíveis lacunas encontradas nas aulas assistidas e nos ecos 

presentes nos discursos produzidos nessas narrativas que me permitirão ter maior clareza 

sobre o que, ainda, impede de o ensino de leitura ser mais produtivo e crítico aos ApEn de 

EJA. 
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CAPÍTULO 4 

ASPECTOS METODOLÓGICOS: TRILHANDO UM PERCURSO EM BUSCA DE 

RESPOSTAS  

 

O real não está na saída nem na chegada, ele 

se dispõe para a gente é no meio da travessia. 

(GUIMARÃES ROSA, 1979).  

 

4.1 Como tudo começou...  

 

Segundo Larrosa (2002), para o homem definir quem ele é, ele narra, pois quando narra, 

volta no tempo, revisita suas memórias, revive experiências, relembra momentos importantes, 

reflete sobre suas histórias de vida, histórias essas que o torna único. Os seres humanos são 

contadores de histórias, ―nossas histórias são muitas histórias. Em primeiro lugar porque 

muitas vezes não a contamos para nós mesmos, mas a contamos a outros‖ (LARROSA, 2002, 

p. 20). A narrativa é, portanto a companheira inseparável do homem. 

Acredito, assim, que narrar para o meu leitor as razões que me fizeram escrever este 

texto seria uma forma de compreender o processo formativo deste pesquisador. Redigir este 

relato de pesquisa na 1ª pessoa do singular, além de caracterizar marca de autoria, sinaliza as 

reflexões causadas ao pesquisador como sujeito da pesquisa que, na posição de EnAp, reflete 

sobre o seu fazer, sobre a sua formação, etc. Além disso, os discursos dos colaboradores da 

pesquisa afetam o meu discurso, haja vista que se instaura um processo reflexivo sobre as 

práticas adotadas e, consequentemente, a avaliação da real contribuição que elas trazem. Esse 

processo reflexivo é de extrema importância, pois encaminha o EnAp para possíveis 

mudanças no ensino de língua. Assim, opto por começar este capítulo contando um pouco das 

minhas experiências como leitor, dentro e fora da escola, as influências que tive da minha 

família, dos meus professores, assim como o meu processo de formação para ingresso na 

docência e a busca pela formação teórica e metodológica para contribuir com a formação de 

leitores.  

Sou filho de uma família humilde, mas que sempre teve muito apreço pela educação. 

Meu pai trabalhou a vida inteira em casas de lanches e, desde cedo, levava-me para ajudá-lo, 

acredito que tinha o desejo de que eu entendesse como tudo funcionava a fim de um dia, se 

necessário, eu pudesse substituí-lo. Eu o acompanhava, mas não sentia que aquele era o meu 

lugar, eu desejava, mesmo não sabendo exatamente o que, um outro modelo de trabalho.  

Sempre fui um menino curioso e tentava ler tudo o que estava à minha volta, mesmo 
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ainda não tendo posse do código alfabético. O homem é um leitor do mundo, mas o meu 

desejo de entender tudo o que estava escrito impressionava os que me acompanhavam. 

Chamavam-me de curioso! Recordo-me algumas vezes de que pedia à minha mãe que me 

levasse para uma escola pública que ficava perto da minha casa em Parnaíba, cidade 

localizada no Norte do Piauí. Eu pegava umas pastas que encontrava em casa e colocava 

revistas velhas e dizia estar pronto para a aula. Ela não frustrava o meu desejo e chegou a me 

acompanhar, várias vezes, até a frente da escola. Quase sempre eu voltava chorando porque 

não podia entrar e ficar ali por toda a manhã.  

Os meus pais não tiveram a oportunidade de avançar nos estudos. Meu pai conseguiu 

ser alfabetizado e minha mãe chegou até o 1º ano do Ensino Médio. Mesmo não tendo a 

oportunidade de estudar muito, atribuíam à educação uma importância muito grande, o que os 

fizeram priorizar o investimento em meus estudos. A minha mãe, sobretudo, era a grande 

entusiasta e, hoje, eu acredito que isso tenha relação com a vivência que ela teve com um 

irmão adotivo, o qual era visto por ela como um rapaz estudioso e esforçado. Ele passava 

madrugadas estudando com um único livro que possuía, chamado de livro de admissão, e 

conseguiu entrar na faculdade e ser aprovado em concurso público. Minha mãe o admirava 

muito e, certamente, tomou a história dele de sucesso como um parâmetro para incentivar a 

formação de seus filhos. Entendia que a educação era uma possibilidade de crescimento 

pessoa e profissional. O meu pai foi ―contaminado‖ por ela e passou a repetir os discursos, 

embora eles tenham protagonizado várias discussões sobre o desejo dele de que eu o ajudasse 

no comércio, e não frequentasse uma escola cara. 

Embora fôssemos de uma família humilde, eu e minha irmã sempre estudamos na 

escola particular mais conceituada de nossa cidade. Eu acompanhava com muita frequência as 

conversas que meus pais tinham, às escondidas, sobre as dificuldades de comprar os livros 

caros e pagar a mensalidade. Deixaram de investir em várias coisas, mas permaneceram 

firmes até quando puderam. Embora eu tivesse o apoio para estudar, meu pai nunca deixou de 

me levar, uma vez ou outra, para ajudar na lanchonete. Quando isso acontecia, eu presenciava 

vários diálogos dele com alguns fregueses sobre o meu desempenho na escola. Falava com 

orgulho que eu era um aluno número 1, que eu só tirava notas boas. Eu, de fato, não apenas 

por obrigação em dar resposta ao investimento de meus pais, mas porque eu sonhava alto, 

sempre me destaquei na escola.  

Minha mãe tentava me ajudar, da forma que podia, nas atividades escolares. Lembro, 

com emoção, do quadrinho de giz que ela comprou para me ensinar matemática. Era montado 

um cenário de sala de aula no terração da casa e eu passava horas resolvendo questões postas 
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no quadro. Aquilo me incentivou e eu ganhei um ritmo de fazer e refazer vários exercícios de 

todas as disciplinas. Quando ela não conseguia mais me ajudar nas tarefas, eu fazia sozinho. 

Eu me cobrava muito e não aceitava tirar nota baixa. Hoje entendo que talvez, não apenas 

pela minha progressão nos estudos, mas, também, para dar respostas à minha família. Eu dizia 

para a minha mãe que eu seria ―doutor‖. Na época, eu me referia à forma como as pessoas se 

referem a um juiz de Direito. Meu sonho era ser juiz! 

Recordo, porém, que com o início da crise financeira no Brasil na época da chegada do 

plano Real, o comércio de meu pai caiu bastante. Isso levou a um certo desequilíbrio familiar 

porque eles não tinham mais como me manter na escola. Nessa época, eu já estava entrando 

no 2º ano do Ensino Médio. Meu pai, por algumas vezes, ventilou a possibilidade de vender a 

nossa casa a fim de honrar com as mensalidades da escola. Em uma conversa com a diretora 

da escola, Irmã Dalva, ele socializou essa ideia e ela reprovou. A partir desse momento, 

concluí o Ensino Médio como aluno bolsista. Esse fato me fez perceber certa ―pressão‖ que a 

escola me fazia pela aprovação em cursos de ―elite‖. Meu nome aparecia em previsões para os 

cursos de Medicina, Direito, etc. Eu tinha o sonho de fazer Direito, tornar-me juiz e, além 

disso, ser o doutor que a minha mãe sempre sonhou. A situação financeira fez mudar, a 

princípio, os meus planos. Meus pais tiveram que vender o comércio na nossa cidade e foram 

tentar a vida no Maranhão e Ceará. Fiquei com minha irmã na casa de nossa avó materna por 

esse período.  

Diante da tal crise financeira, eu optei por um curso que poderia me ajudar a ser um 

melhor operador do Direito no futuro, já que eles precisam falar e escrever bem, mas que, 

também, oportunizasse-me entrar no mercado de trabalho logo no primeiro ano de faculdade e 

pudesse, assim, ajudar a minha avó nas despesas e desafogasse meus pais com a ajuda 

financeira que eles mandavam. Assim, eu optei por Letras porque eu sabia que eu começaria a 

dar aula logo que entrasse na faculdade. Deixei o sonho da carreira jurídica no coração e agi 

com a razão! A minha decisão não foi vista com bons olhos pela escola, já que sabiam que a 

minha aprovação para um curso, não tão concorrido como os de ―elite‖, seria garantida.  

O vestibular passou, eu fui um dos primeiros aprovados e aquilo que eu previa 

aconteceu. Comecei a trabalhar como professor substituto, logo no primeiro ano de faculdade, 

dando aula de Química. Além disso, fui aprovado em alguns concursos para cargos 

administrativos. Os anos foram passando e eu fui trabalhando com várias áreas, até chegar à 

Língua Portuguesa. Iniciei o curso de Direito no decorrer desse período, mas não consegui 

conciliar com a graduação em Letras e os vários trabalhos que eu levava. Eu optei por 

trabalhar e deixar meu sonho para depois. Abandonei o curso no 6º período com dor no 
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coração.  

A vida foi seguindo seu ritmo e eu fui adentrando em experiências como professor de 

Língua Portuguesa que me trouxeram, incrivelmente, desafios maiores e mais temidos do que 

aqueles que enfrentei sendo um professor iniciante e dando aula de disciplinas que não eram 

da minha área de formação. Digo que foi mais desafiador porque, como professor de algumas 

escolas particulares, foi exigido de mim, trabalhar com uma proposta de ensino de língua de 

forma contextualizada, trabalhar aulas de leitura e produção textual, o que seria normal para 

um professor de Língua Portuguesa, mas não tão natural quando as bases teóricas são bem 

diferentes daquilo que minha formação me havia proporcionado até o momento.   

Durante todo o ensino médio, etapa em que a minha preparação foi voltada, 

exclusivamente, para o vestibular, eu tive a oportunidade de conhecer, sobretudo, as normas 

propostas pela gramática padrão. Eu adorava saber todas as regras e entendia que ser um bom 

professor de português era conhecer aquelas regras como a minha professora conhecia. Ela 

copiava tudo no quadro sem olhar para nenhuma anotação. Eu achava espetacular! A minha 

professora era muito carismática, carinhosa e, embora querendo seguir uma carreira jurídica, 

eu passei a pensar na docência com mais carinho em virtude, também, dessa professora. Além 

das aulas de gramática, ela também ministrou Literatura durante todo o Ensino Médio. Nessas 

aulas, a turma viajava, pois a professora contava as histórias dos livros e contextualizava com 

as características dos estilos de época. Hoje, entendo que houve a ausência das aulas de 

leitura, das discussões sobre os textos lidos, o que colaborou para o meu entendimento 

equivocado do que seria ser um bom professor de Língua Portuguesa. 

Ainda durante o Ensino Médio, duas outras professoras me marcaram e também me 

serviram de inspiração. A professora de Redação e a de Inglês do 1º ano. A professora de 

Redação me desafiou a ler, a construir argumentos e a escrever. Ela discutia temas na sala, 

tratava das características das tipologias e gêneros textuais e orientava as nossas produções 

em um trabalho posterior. Lia meus textos e os recusava, dizendo que eu poderia fazer 

melhor. Propunha trabalho de reescrita orientado, não apenas intervindo sobre os meus erros 

gramaticais, mas no processo de construção dos meus argumentos na busca de defender uma 

tese. Eu fui desafiado e esse modelo de orientação serviu para eu mudar meu entendimento 

sobre o que era escrever e o que era ser professor de redação. Ela muito colaborou com a 

minha decisão de trabalhar por alguns anos em vários cursinhos preparatórios para vestibular, 

ministrando aulas em auditórios lotados, mas, também, sendo professor de redação do Ensino 

Médio em algumas escolas particulares, o que me abriu várias portas.  

A professora de Inglês trouxe outro entendimento do que era estudar inglês. Mostrou 
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que a disciplina, também, não se resumia a aprender estruturas gramaticais. Eu já estava 

adaptado a esse modelo e, nas primeiras avaliações propostas por ela, a primeira nota 

―vermelha‖ da minha vida escolar veio. Isso me deixou em pânico total! Eu não aceitava uma 

nota baixa e ela me desafiou. Comecei a me dedicar a aprender a compreender os textos, a 

perceber os seus propósitos comunicativos, a ler em inglês e não me limitar a simples 

tradução de palavrinha por palavrinha. Essa mesma professora, em 2014, defendeu a sua tese 

no Programa de Doutorado em Educação da Universidade Federal de São Carlos/SP. Ela 

trabalhava em Parnaíba e viajava, semanalmente, para São Carlos a fim de assistir às aulas do 

Doutorado. Mais uma vez ela foi inspiração porque, além de profissional estudiosa, 

perseverante em sua formação, era dedicada e batalhadora. Eu vi que isso era possível e trilhei 

caminho bem parecido, já que viajei por um ano, semanalmente, mais de 3.000km para 

assistir às aulas das disciplinas do Doutorado em Língua Portuguesa da PUC-SP.  

A minha entrada no curso de Letras/Português se deu em 2001. Embora não fosse 

exatamente o curso que eu desejava fazer, eu ingressei cheio de expectativas. Eu já estava na 

docência e, por essa razão, encontrava no curso de licenciatura uma forma de aprender para 

trabalhar com bases teóricas e metodológicas que assegurassem meus encaminhamentos em 

sala de aula, sobretudo aos que eu direcionava ao público de EJA, com o qual eu trabalhava 

naquele momento. Os períodos foram passando e o meu desejo por repostas mais definitivas 

foi permanecendo. Infelizmente, durante os quatro anos de faculdade, o acesso a teorias 

linguísticas foi feito com muita incipiência. Algumas delas até foram apresentadas, mas nunca 

aliadas à prática do ensino de leitura e escrita. Além disso, houve grande ausência de 

discussões sobre as teorias de linguagem previstas nos documentos oficiais, como os PCN. 

Atribuo que essa ausência de teorias e metodologias para o seu ensino não se deu apenas em 

virtude da grade curricular do curso, mas, também, da formação de meus professores. Durante 

todo o curso, tive apenas uma professora que estava em processo de conclusão do seu curso 

de mestrado em Linguística. Essa informação da ausência de formação de meus professores 

fica mais evidente pelas sugestões e leitura para as aulas, muitos livros desatualizados e a 

pouca prioridade da leitura dos clássicos.  

 No último ano de faculdade, iniciei uma Especialização em Estudos Linguísticos e 

Literários na cidade de Sobral-CE. Essa pós já contribuiu um pouco mais com meu acesso a 

teorias e práticas que causaram inquietações ao modelo de ensino que eu realizava. Durante os 

estudos nessa especialização, cursei uma disciplina de Teoria de Leitura, a qual me tornou 

mais íntimo da temática e inspirou o desenvolvimento de um projeto para a construção da 

monografia em ensino de leitura na modalidade EJA. Fiz uma construção teórica sobre o 
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ensino de leitura na EJA, porém não me dirigi a um campo de pesquisa a fim de perceber 

como esse ensino acontecia. Assim, meu objeto de estudo ainda não havia sido satisfeito. O 

curso foi concluído em 2006, ano em que eu fui aprovado no concurso para professor de 

Língua Portuguesa da Secretária de Educação do Estado do Piauí. Nos anos de 2005 e 2006 

trabalhei, exclusivamente, no Ensino Médio. Em 2007, ingressei no Ensino Superior dando 

aula como professor contratado do curso de Letras da UESPI. Essa experiência foi essencial 

para que eu percebesse as várias lacunas teóricas que eu tinha e isso, aliado ao desejo de 

ascender profissionalmente, impulsionaram a minha busca pelo mestrado. No final de 2009, 

submeti-me à seleção de mestrado do Programa em Letras (Estudos da Linguagem) da 

Universidade Federal do Piauí. Fui aprovado e iniciei o curso no primeiro semestre de 2010. 

Ingressar nesse programa de mestrado era um desejo que já me acompanhava mesmo antes de 

concluir a graduação. 

O meu projeto de acesso a esse programa tratava do ensino de leitura a ser investigado 

em turmas de 4º ciclo de EJA. Embora, nos últimos anos, eu tenha me dedicado aos ensinos 

médio e superior, a minha grande inquietação estava no ensino de leitura realizado na 

modalidade EJA, especialmente por não ter conseguido, ainda, investigar o que deseja na 

especialização. Meu interesse nasceu da experiência que tive como professor da EJA, desde o 

ano em que entrei na faculdade e se estendeu até início de 2004. Julgo, porém,  que o passo 

mais decisivo pela curiosidade em trabalhar com essa modalidade de ensino foi a experiência, 

no último ano de faculdade, como coordenador de um programa de educação de jovens e 

adultos denominado Todas as Letras. Esse projeto selecionou algumas pessoas na minha 

cidade para fazerem parte da coordenação de vários núcleos e professores para formarem 

turmas nesses núcleos. Fui selecionado para ser coordenador e, para exercer tal função, 

deveria acompanhar todas as turmas distribuídas em vários núcleos a fim de verificar se a 

proposta do projeto estava sendo bem executada pelos professores. Com isso, tive a 

oportunidade de vivenciar vários momentos de práticas de profissionais com curso superior, 

ensino médio e curso pedagógico, com os quais dialoguei por dois anos. Muitas experiências 

observadas me chamaram a atenção por conhecer mais de perto as peculiaridades daquele 

público, a necessidade de um trabalho mais qualificado, que nem sempre os professores 

conseguiam realizar. 

O ingresso no Mestrado me possibilitou uma ascensão muito grande no que se refere ao 

conhecimento de várias teorias que eu nunca tinha, sequer, ouvido falar na graduação. Daria 

um exemplo das áreas de investigação Linguística Textual e Análise do Discurso. Além disso, 

obviamente, trouxe-me maior intimidade com a pesquisa. Comecei a me perceber como 
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pesquisador porque, além de ter acesso a muitas teorias da ciência da linguagem, vi as suas 

aplicações para a resolução de muitos problemas relativos ao ensino de leitura e escrita em 

artigos, dissertações e teses encaminhados pelos professores, bem como nos desafios de 

desenvolver pesquisas mais sucintas para a produção de artigos a serem publicados em 

eventos e como exigência das disciplinas. Outra atividade que foi bem decisiva para a 

formação de um perfil de pesquisador iniciante foi a pesquisa piloto que realizei, como 

exigência de minha orientadora de mestrado, para ter acesso às primeiras escolas de EJA e 

sentir como o ensino de leitura acontecia.  

Desenvolvi, assim, no mestrado, a pesquisa Concepções e práticas de leitura na EJA: 

uma experiência com professores de 4º ciclo, na qual caracterizei as concepções de leitura 

escolhidas pelo professor no cotidiano de orientações leitoras, além das escolhas e a forma de 

abordagem do material didático utilizado no ensino. Fiz, ainda, uma análise das estratégias de 

leitura adotadas nos encaminhamentos para o estudo do texto. Nessa pesquisa, fiz algumas 

constatações que apontavam que o ensino de leitura desenvolvido nas turmas pesquisadas 

pouco oferece aos alunos de EJA meios para atuar, significativamente, como um leitor social, 

mesmo que as professoras tenham tentando uma aproximação com o texto e com a leitura. Os 

vazios presentes no ensino de leitura, por meio dos dados observados, indiciavam lacunas 

presentes na formação teórica em leitura do professor. 

Diante dessa inquietação por respostas mais definitivas, resolvi continuar essa pesquisa 

e, agora, tentar desvelar os discursos constituídos nas narrativas de vida dos professores. 

Encontrei no estudo de suas narrativas a possibilidade de, provavelmente, encontrar possíveis 

razões que impeçam o ensino de leitura desenvolvido nas turmas pesquisadas de ser mais 

produtivo. A fim de conseguir desenvolver essa proposta, mas, também, continuar com a 

minha empreitada em investir na educação, busquei o Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A razão dessa 

escolha deu-se ao fato de o programa ter a linha de pesquisa Leitura, escrita e ensino de 

Língua Portuguesa, que se adequava perfeitamente ao que eu desejava estudar. Além desse 

aspecto, destaco a qualidade de ensino oferecida pela instituição, constatadas nas avalições 

feitas pela CAPES e outros órgãos de pesquisa e o respeito que ela tem por pesquisadores de 

todo o Brasil. Essa decisão me rendeu árduos desafios, uma vez que eu precisaria me deslocar 

do Piauí a São Paulo semanalmente para assistir às aulas e continuar trabalhando em Parnaíba 

em três dias na semana. Assim, eu o fiz. Venci todos os desafios físicos, pessoais e 

financeiros para conseguir cumprir a primeira etapa para a realização do tão desejado título de 

doutor. O projeto submetido ao programa foi aceito e, a partir de então, comecei a amadurecer 
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a proposta de pesquisa, fazendo novas leituras, estruturando os próximos passos a partir dos 

novos conhecimentos adquiridos. Destaco que ingressar no programa da PUC e realizar essa 

pesquisa só foi possível porque fui aluno bolsista
21

. Sem esse apoio, o sonho não poderia ser 

realizado.  

Tive contato com a pesquisa autobiográfica, mais profundamente, no VI Congresso 

Internacional de Pesquisa Autobiográfica (CIPA). Eu já havia lido alguns artigos e uma tese de 

doutorado que utilizavam a narrativas como instrumento teórico-metodológico e percebi 

como seriam produtivas para a minha proposta de pesquisa no doutorado, pois esse 

instrumento proporciona ao professor a possibilidade de refletir criticamente sobre as suas 

experiências anteriores como professor, sobre sua formação como leitor dentro e fora da 

escola, sua formação para o exercício da docência, etc. Ao refletir, ele se dá conta de suas 

possíveis carências e é, exatamente esse processo de reflexão, que desencadeia o caráter 

formativo das narrativas. Concordo com Nóvoa (2001), ao discutir o que deve ser considerado 

significativo para a formação, que a ―experiência, por si só, pode ser mera repetição, uma 

mera rotina, não é ela que é formadora. Formadora é a reflexão sobre essa experiência, ou a 

pesquisa sobre essa experiência‖. (p. 4). Entendo, portanto, que esse é o aspecto que faz das 

narrativas um meio fecundo para esta investigação, já que, além de eu compreender as 

possíveis dificuldades das professoras para a execução de práticas mais efetivas, também, 

proporcionei a elas oportunidade de refletir sobre essas experiências, o que caracteriza o 

aspecto formativo das narrativas, mas avancei mais um pouco tentando colaborar com 

algumas estratégias, novas metodologias (encaminhamentos) para desenvolver o ensino de 

leitura. Para esse último intento, pensei na proposição das oficinas pedagógicas, o que 

esclareço em seção posterior. As oficinas foram pensadas com base nas dificuldades 

apontadas nas narrativas orais (entrevista narrativa) e nas percebidas na observação feita das 

aulas. 

 

4.2 A pesquisa narrativa: um referencial teórico-metodológico 

 

Para a realização deste estudo, entendo que a pesquisa de cunho qualitativo, centrada na 

história de vida docente, emerge como fonte fértil para o (re) pensar a formação docente, 

utilizando as narrativas de vida e de formação como instrumento teórico-metodológico com o 

intuito de compreender as experiências de formação como um segmento da vida do professor 

                                                           
21

 Fui beneficiado com bolsa CAPES/Prosup.  
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durante seu projeto de formação. As autobiografias são uma forma de escrever a vida e a 

profissão, devendo estar ligadas às narrativas, dentro do contexto do escrever sobre a vida. 

Além disso, são cada vez mais apropriadas, posto que, proporcionam ao professor a 

possibilidade de ―[...] encontrar seu lugar na história coletiva; ele retorna a si mesmo para 

definir suas próprias marcas e fazer sua própria história‖ (DELORY-MOMBERGER, 2006, 

p.106). 

A abordagem qualitativa constrói-se com base no paradigma interpretativista e dedica-

se à interpretação das ações sociais. Tal paradigma entende que não há como observar o 

mundo independentemente das práticas sociais e significados vigentes. (BORTONI-

RICARDO, 2008, p. 32). A capacidade de compreensão daquele que pesquisa, enraíza-se em 

seus próprios significados, pois esse sujeito não é relator passivo, porém um agente ativo.  

Essa abordagem possibilita uma compreensão do real, traduzido e exposto em cada 

discurso dos interlocutores, revelando-nos, assim, o modo de trabalhar, crenças, valores, 

atitudes, impressões, sentimentos, convicções, experiências de vida, saberes e saber fazer de 

cada docente. Todos esses aspectos, na verdade, formarão o arcabouço fático que nos 

impulsionou a escolher a abordagem qualitativa. 

A história de vida configura-se como abordagem qualitativa que encaminha o pesquisador 

para colher o ponto de vista do sujeito, que transmite, através de suas narrativas, a descrição de 

suas impressões e significações do mundo, experimentadas no cotidiano, refletindo sobre sua 

vida, desvelando a prática socialmente reproduzida no contexto onde atua como indivíduo e 

como ser social e histórico. 

Ao proferir seus relatos, os falantes/escritores inscrevem suas singularidades de vida e 

fazem refletir as relações sociais e a coletividade na qual foi construída sua vida, sua história. 

Demartini (2008, p. 45) destaca que ―os sujeitos constituem-se na diversidade e é na diversidade 

de situações/experiências que as relações ocorrem no campo educacional, não se podendo 

excluir qualquer elemento da trama que o constitui‖. 

A formação do professor tem sido, nos últimos anos, um campo fértil para a alavancada 

que se teve nas pesquisas autobiográficas, por se acreditar que onde está a história de vida do 

professor está, também, o nível da sua contribuição como pessoa e como educador. 

Etimologicamente, narrar vem do verbo latino narrare, que significa contar, relatar. Na 

Língua Portuguesa, os verbos contar e relatar, ou seja, narrar, demandam, simultaneamente, 

um objeto direto e um objeto indireto, pois quem conta/narra/relata, sempre conta/narra/relata 

alguma coisa para alguém. Narrar tem, portanto, essa interface essencial: toda narrativa deve 

ser lida ou contada por alguém para alguém.  
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Clandinin e Connelly (2011) compreendem a narrativa não apenas como meio para a 

compreensão da experiência, mas também como meio para a aprendizagem humana. Por isso, 

narrar experiências é muito mais que contar histórias, implica sempre acrescentar uma 

―pitada‖ de subjetividade às histórias narradas. 

Escrever sobre a vida tem muitos rótulos: retratos, memórias, histórias de vida, estudos 

de caso, biografias, jornais, diários, entre outros; cada um com suas perspectivas e diferenças. 

No entanto, se, por um lado, o escopo da biografia é sempre a vida do sujeito, por outro, as 

forças propulsoras das biografias são sempre as memórias, imortalizadas pelas lembranças, 

próprias ou do(s) outro(s). Por isso, no que tange às biografias, cabe à memória colocar o 

sujeito em contato com suas lembranças para, assim, evocar as suas recordações-referências
22

. 

Segundo Abrahão (2004, p. 202-203): 

 

Produzir pesquisa (auto) biográfica significa utilizar-se do exercício da memória 

como condição sine qua non. A memória é o elemento chave do trabalho com 

pesquisa (auto) biográfica [...] Esta é componente essencial na característica do (a) 

narrador (a) na construção/reconstrução de sua subjetividade. Esta também é 

componente essencial com que o pesquisador trabalha para poder (re) construir 

elementos de análise que possam auxiliá-lo na compreensão do seu objeto de estudo 

(grifo meu). 

 

Assim, o que lembramos e contamos, e os modos pelos quais fazemos isso, são 

expressões de construções pessoais ou coletivas determinadas pela memória, acionadas para 

(re) construir imagens, acontecimentos e experiências, produtoras de sentido à pessoa que se 

dispõe ao exercício de historiar-se e/ou historiar o outro. Nesse contexto, a memória, assim 

como a experiência, emergem como princípios basilares e norteadores das biografias, bem 

como desta pesquisa
23

, que visa a Investigar as concepções e práticas de leitura, 

discursivamente construídas, nos relatos de formação e de vida do professor para 

desenvolver o ensino de leitura.  

Diante disso, é fácil compreender o status que as pesquisas com biografias alcançou nas 

mais diversas áreas de conhecimento, a saber: Educação, Psicologia, História, Sociologia, 

Filosofia, Antropologia, Linguística e Literatura nas últimas décadas. De acordo com Nóvoa 

(2010), a gênese da utilização de pesquisas biográficas é a insatisfação das Ciências Sociais 

em relação ao tipo de saber produzido até então e a necessidade de uma renovação dos modos 

de conhecimento científico produzido. Nóvoa e Finger (2010, p. 23) afirmam que a esse tipo 

                                                           
22 Josso (2004) caracteriza as recordações-referências como bases constitutivas das narrativas de formação. 
23

 Esclareço que a presente pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil, haja vista que é uma pesquisa que 

envolve seres humanos envolvidos em seus contextos de interação. O parecer consubstanciado CEP é 1680953.  
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de pesquisa deve ser ―[...] concedida uma atenção muito particular e um grande respeito pelos 

processos das pessoas que se formam: nisso reside uma das suas principais qualidades‖. O 

centro da pesquisa biográfica é, portanto, o ser humano que, ao narrar-se, olha para sua 

própria história, ressignificando seus pensamentos, suas experiências, suas vivências
24

 e 

aprendizagens, atribuindo-lhes assim novas formas de pensar, sentir e agir.  

As pesquisas qualitativas desenvolvidas no Brasil, no campo da educação, destacam, 

entre outras perspectivas, as teorizações sobre o uso da abordagem autobiográfica no processo 

de desvelamento das mais variadas e diferenciadas nuances da profissão docente: uma nova 

epistemologia de formação docente. Destaco aqui algumas teses: Cunha (2014), Pena (2010), 

Souza (2004).  Na área de Linguagem, destacam-se os estudos de Ramos (2009), Cordeiro 

(2007), Barreto (2006), Lontra (2006), Guedes-Pinto (2002), Moraes (2000) e os trabalhos 

publicados nos diferentes Congressos de Leitura do Brasil (COLE). O interesse pela leitura 

como objeto de investigação, tem crescido, nos últimos vinte anos, no Brasil. Contudo, 

somente a partir da década de 1990, pesquisadores de campos diversos – Biblioteconomia, 

Pedagogia, Psicologia, Educação, Linguística, Letras, Comunicação, entre outros, vêm 

produzindo um conjunto de reflexões sobre leitura por meio de diferentes perspectivas 

teórico-metodológicas, em caráter multidisciplinar ou interdisciplinar, utilizando depoimentos 

autobiográficos de professores, tomando a memória docente como fundamento de formação.  

Considerando o contexto sobre as pesquisas que se utilizam do método biográfico, julgo 

que este estudo ganha relevância e empreende no que se refere a um estudo que se destina a 

contribuir com o processo formativo profissional de professores da modalidade EJA, haja 

vista que não são muitas as pesquisas que se ocupam deste público. Além disso, 

diferentemente da maioria das pesquisas em educação e em Linguagem citadas acima, não 

encerro a minha proposta na interpretação dos discursos produzidos nas narrativas orais, 

embora elas já tenham um perfil formativo. Na minha visão de pesquisador, compreendo que 

não basta fazer o professor refletir e ter consciência sobre a sua prática, mas é necessário, para 

empreendermos mudanças em muitas práticas realizadas em turmas de EJA, possibilitar uma 

nova postura para o ensino de leitura que possibilite a formação de leitores críticos e 

conscientes. Por essa razão, lanço mão das oficinas formativas como um momento para 

pensar em possíveis estratégias mais relevantes (eficazes, produtivas) para o trabalho com 

alguns gêneros na aula de leitura. Penso, ainda, que, para o professor fazer (aspecto 

                                                           
24 Referenciando-me em Benjamin (1994), concebo a vivência como pontual e efêmera ao contrário da 

experiência que é o que nos mobiliza, o que nos toca, o que nos afeta. Em virtude disso, a experiência, e não a 

vivência, tem um potencial transformador, pois traz a força do coletivo e da participação do(s) outro(s). 
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metodológico), ele precisa saber como fazer (aspecto teórico). Nesse sentido, a reflexão sobre 

o fazer é necessária para que se possa, a partir de suportes teóricos que possibilitem 

problematizar as práticas, pensar em novas formas de fazer mais produtivo, aqui tomo como 

forma de ampliar a competência comunicativa dos ApEn.  

Na presente tese, analiso as narrativas, que desencadeiam aspectos que refletem as 

lacunas presentes no ensino de leitura e, com base nelas e nas aulas de leitura assistidas na 

etapa de observações (primeira fase da pesquisa), propus as oficinas. Antes, entretanto, 

subsidiei o EnAp com textos (capítulos de livros, artigo publicado em anais de evento) que 

lhe permitiram ter consciência sobre o que faziam e como seria mais produtivo fazer, o que 

foi reforçado nas oficinas, quando chegaram com uma visão mais esclarecida, porque estavam 

amparados teoricamente, o que lhes possibilitou questionar, problematizar o que faziam, 

como deveriam fazer, dentre outros aspectos.  

Aproveito para esclarecer que, embora os mecanismos para a constituição dos dados 

desta pesquisa não se resumam às narrativas, haja vista que fiz análise das aulas ministradas e 

propus as oficinas, a pesquisa não perde a natureza narrativa. Entendo que esse tipo de 

pesquisa transcende a perspectiva formativa e vai para a ação, daí se justificam as 

intervenções que faço por meio das oficinas, dada a sua característica de mecanismo 

formativo.  

Delory-Momberger (2006) denomina esse aspecto epistemológico de biograficidade, a 

que já me referi em parágrafos anteriores, como a capacidade que a pessoa tem de biografar-

se
25

, ou seja, de narrar seu próprio percurso de formação, de organizar e reorganizar a 

memória das experiências vividas, fazendo uma releitura de sua trajetória formativa. Desse 

modo, biografia e formação estão interconectadas, configurando-se, nas palavras da 

pesquisadora ―[...] como duas faces de uma mesma iniciativa: aquela que faz do ator 

biográfico um contínuo educador de si mesmo‖ (p. 12). 

Ao narrar, no presente, o narrador distancia-se do momento narrado, interpretando a si 

mesmo, e, a partir do presente, pode (re) configurar o passado e o futuro, ou seja, as narrativas 

oportunizam a quem narra pensar o passado, buscando perceber o que pensava quando o 

vivenciou. Esse ―poder de formação‖
26

 da biograficidade possibilita ao narrador refletir sobre 

sua trajetória formativa como uma ocasião para aprendizagem a partir das relações com o 

                                                           
25

 De acordo com Passeggi (2010, p. 111), o ―ato de (auto) biografar define-se por essa capacidade humana de se 

apropriar de um instrumento semiótico (grafia), culturalmente herdado, e se colocar no centro do discurso 

narrativo (autobiografar), ou colocar o outro como protagonista de um enredo (biografar). O fato (auto) 

biográfico encontra na narrativa sua forma de expressão mais imediata, a tal ponto de ser facilmente confundido 

com ela‖. 
26

 Expressão cunhada por Pineau (2006). 
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outro (heterobiografia) e consigo mesmo (autobiografia) e com ―[...] um novo olhar sobre o 

seu passado e sobre suas origens, projetar ou sonhar um outro futuro, se biografar novamente‖ 

(DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 366). Ao perceber-se o narrador tem, portanto, a 

possibilidade de olhar, de conhecer e de agir com outras perspectivas. 

Segundo Goodson (2000, p. 75), as pesquisas autobiográficas "[...] podem ajudar-nos a 

ver o indivíduo em relação à história do seu tempo, permitindo-nos encarar a intersecção da 

história de vida com a história da sociedade". O foco desse tipo de pesquisa é o ser humano 

em seu contexto histórico, destacando-o como sujeito ativo no processo histórico e cultural. 

Por isso, permite ao pesquisador adentrar o universo pessoal/singular do sujeito, 

simultaneamente um universo social/coletivo, visto que são inseparáveis e estão 

interrelacionados, a fim de conhecer/compreender não apenas as ações e reflexões que 

constituíram sua trajetória de vida, mas também as suas formas de pensar, sentir e agir. 

Essa é a perspectiva de pesquisa, nomeada por Suárez (2008, p. 103) de pesquisa-ação-

formação, ―[...] orientada para reconstruir, tornar públicos e interpretar os sentidos e 

significações que os docentes produzem e põem em jogo quando escrevem, leem, refletem e 

conversam, entre colegas, sobre suas próprias práticas educativas‖. Esse tipo de pesquisa, 

portanto, revela as trajetórias de vida, formadas por narrativas que possibilitam a 

autocompreensão e o conhecimento de si próprio para aqueles que constroem as suas 

narrativas, pois caminha em direção a um mergulho interno, ampliando o processo de 

autoconhecimento de todos e de cada um que com ela se envolve. 

A pesquisa autobiográfica constitui-se, portanto, um caminho que oferece possibilidades 

para que o professor em formação possa vislumbrar, desvendar, analisar, refletir, destacar e 

registrar as marcas que contribuíram para sua formação pessoal e profissional. Para isso, deve 

considerar a pergunta: ―o que aconteceu para que eu viesse a ter as ideias que eu tenho hoje?‖ 

(JOSSO, 2004, p. 143) como mola propulsora para produzir sua autobiografia. Os 

pesquisadores transcendem o que o colaborador ―pensa do passado‖, para concentrarem-se em 

conhecer/compreender como construiu seu mundo, seus pensamentos, suas emoções; enfim 

seu modo de ser e de estar no mundo, pois ―[...] no passado não há somente as coisas que 

ocorreram, há também todo o potencial que cada indivíduo tem para prosseguir a sua 

existência de futuro.‖ (JOSSO, 2004, p. 16). 

Os estudos de pesquisadores como Goodson (2000, 2005), Cunha (1997), Connelly e 

Clandinin (2000, 2004), Josso (2004, 2010), entre outros, confirmam que 

contar/ouvir/escrever narrativas autobiográficas oportuniza aos docentes momentos de 

reflexão, que podem ajudar em sua própria formação e na dos outros sujeitos envolvidos no 
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processo. Em virtude disso, as pesquisas autobiográficas com e sobre professores enfocam 

aspectos importantes da educação formal, em particular a vida cotidiana, a aprendizagem da 

profissão, os ciclos da carreira docente, os pensamentos dos professores e o desenvolvimento 

profissional docente. 

A ascensão de estudos balizados pelas narrativas autobiográficas tem contribuído para o 

rompimento da clássica separação entre pesquisador e pesquisado, uma vez que, consoante o 

paradigma positivista, o primeiro é considerado/denominado sujeito enquanto o segundo é 

considerado/denominado objeto da pesquisa. Nas pesquisas autobiográficas, ―o processo de 

condução da investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e 

os respectivos sujeitos [...]‖ (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 51), posto que, nessa modalidade 

de pesquisa, ambos são sujeitos do processo, colaboradores que, com papéis diferenciados, 

coadunam-se tanto na perspectiva da investigação quanto da formação, porque conhecer, ler, 

ouvir a vida do outro é um modo de formação. 

Com esse rompimento epistemológico, o pesquisador deixa de ser apenas o condutor do 

processo para assumir o papel de parceiro, de acompanhante, de ouvinte e até mesmo de 

confidente. Utilizar as narrativas como estratégias para a produção de dados não é 

simplesmente recolher materiais biográficos diferentes, mas sim participar das memórias 

elaboradas para atender às necessidades de pesquisador. Por isso, o estudo autobiográfico é 

uma construção da qual o próprio investigador participa ativamente. Nessa perspectiva, o 

caminhar para si também traz consigo a dimensão do caminhar com o outro. 

Está claro, portanto, o princípio da implicação do sujeito em seu próprio processo 

formativo da pesquisa autobiográfica, visto que potencializa a (auto) formação da pessoa 

envolvida na medida em que proporciona o alargamento dos horizontes sobre o seu percurso 

de vida, pois provoca mudanças no modo como os sujeitos compreendem a si próprios e aos 

outros. 

Nessa perspectiva, a pesquisa autobiográfica deve favorecer a utilização de estratégias 

que permitam ao professor tornar-se o sujeito do seu processo de formação. É nessa retomada 

da subjetividade docente que reside uma das muitas potencialidades desse tipo de pesquisa, 

uma vez que, nas palavras de Passeggi (2008a, p. 5), a pesquisa autobiográfica na Educação 

―amplia e produz conhecimento sobre a pessoa em formação, as suas relações com territórios 

e tempos de aprendizagem e seus modos de ser, de fazer e de biografar resistências e 

pertencimentos‖. Revela, portanto, a valorização da pessoa do professor, não apenas na 

dimensão pessoal, social e profissional, mas também nos processos de investigação a fim de 

desvelar, compreender e quiçá solucionar os problemas relacionados ao sistema escolar e seus 
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protagonistas. 

Segundo Delory-Momberger (2009), essa modalidade de pesquisa busca compreender a 

forma como os professores, jovens ou adultos, relacionam-se não apenas com as instituições 

de ensino, mas também com os atores envolvidos e demais interfaces da educação, ou seja, a 

maneira como eles atribuem significado às suas experiências de formação e de aprendizagem 

em suas construções biográficas individuais, nas suas relações com os outros e com o mundo 

social.  

A pesquisa autobiográfica em Educação possibilita aos atores envolvidos 

compreenderem seu próprio mundo, não apenas ao relatarem suas histórias, mas também ao 

interpretarem e analisarem fatos, ações e vivências de suas vidas. As reflexões emergentes das 

narrativas (auto) biográficas proporcionam, portanto, às partes interessadas condições para 

construir e compreender histórias de suas vidas, uma vez que possibilitam ao sujeito e 

pesquisador ordenarem e organizarem os fatos vividos de forma desconexa e 

descontextualizada.  

Evidenciadas pelas especificidades teórico-metodológicas elencadas anteriormente, 

pesquisadores internacionais e nacionais inserem as pesquisas autobiográficas no contexto da 

abordagem qualitativa de investigação
27

, sobretudo porque o significado que os sujeitos 

atribuem à sua história, às suas experiências e à sua própria formação é o centro dessa 

abordagem de pesquisa. Segundo Nóvoa (1992, 1995), é fundamental que, ao lidar com a 

formação do outro, o EnAp compreenda como ele mesmo se formou. 

Ademais, nesse tipo de pesquisa o que importa não são os fatos em si, mas sim os 

significados atribuídos pelos sujeitos do contexto específico de onde falam e o sentido que 

atribuem às experiências e o modo como contam suas vidas e seu processo formativo. Isso 

significa tomar o próprio sujeito, em sua forma de ver, experienciar e representar o mundo e 

as coisas que o constituem como objeto de análise da realidade e subsídio para a produção de 

conhecimento relativo à vida e à prática social das pessoas. 

Dessa forma, a pesquisa autobiográfica com abordagem qualitativa possibilita tomar a 

experiência humana como objeto de conhecimento, passivo de mensuração, análise e 

interpretação com o propósito fundamental de dar voz e vez ao sujeito da investigação que, 

desse modo, tem a oportunidade de aprender, crescer e desenvolver-se a partir de suas 

experiências pessoais, profissionais, enfim, formativas, em um ―processo de caminhar para si‖ 

(JOSSO, 2004). 
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 Denzin e Lincoln (2006), Flick (2004, 2009a, 2009b), Strauss e Corbin (2008), entre outros. 
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Nessa perspectiva, justifico a opção epistêmico-metodológica pela pesquisa narrativa 

com abordagem qualitativa devido à natureza da investigação empreendida, balizada pelas 

análises dos aspectos singulares do sujeito, a partir dos valores, hábitos e concepções, como 

constituintes da história da vida pessoal e profissional do indivíduo, sendo necessário e 

indispensável para isso ―[...] (re) encontrar espaços de interação entre as dimensões pessoais e 

profissionais, permitindo aos professores apropriar-se dos seus processos de formação e dar-

lhes um sentido no quadro das suas histórias de vida‖ (NÓVOA, 1995, p. 25). 

No universo da formação docente, utilizar a pesquisa autobiográfica na fase de inserção 

na docência, ancora-se, sobretudo no fundamento da pesquisa-formação em que os 

participantes são simultaneamente sujeitos da pesquisa e sujeitos que se formam com/nela. Ao 

descrever o poder de transformação da pesquisa-formação, Josso (2010, p. 125) afirma que 

 

A mudança oferecida no quadro de uma pesquisa-formação é uma transformação do 

sujeito aprendente
28

 pela tomada de consciência de que ele é sujeito de suas 

transformações; em outras palavras, a pesquisa-formação é uma metodologia de 

abordagem do sujeito consciencial, de suas dinâmicas de ser no mundo, de suas 

aprendizagens, das objetivações e valorizações que ele elaborou em diferentes 

contextos que são/foram os seus. 

 

Ao construírem suas narrativas autobiográficas os EnAp revelam aspectos 

imprescindíveis à formação docente, dentre eles as experiências formadoras vivenciadas pelos 

EnAp ao longo de suas trajetórias de vida. Nas palavras de Josso (2004, p. 215), ―[...] a 

pesquisa só avança se houver, por parte de cada um, interesse por aprendizagens e 

formulações de conhecimento‖. Além disso, a utilização dessa metodologia de pesquisa 

permite uma maior participação e envolvimento dos colaboradores da pesquisa, oferecendo-

lhes a possibilidade de tornarem-se também pesquisadores. O conhecimento produzido a 

partir das reflexões sobre as práticas, próprias e do outro, constituem-se, portanto, um ―terreno 

fértil‖ para a construção de autonomia profissional (ZEICHNER, 1993, 1997, 1998). 

Ademais, as narrativas orais das EnAp de EJA, obtidas por meio das entrevistas 

narrativas, constituem um caminho fértil para a formação e possível emancipação dos 

envolvidos no estudo, EnAp colaboradoras e pesquisador, pois lhes possibilita ―construir-se 

formando-se, formar-se construindo, produzir conhecimento para criar sentido, produzir 

sentido para criar sentido, produzir sentido para criar conhecimento‖ (JOSSO, 2004, p. 205). 

Reitero que defendo o potencial formativo das narrativas, mas como pesquisador da área de 

                                                           
28 Expressão originalmente criada na Psicopedagogia e hoje utilizada na Educação para enfatizar o ponto de vista 

daquele que aprende, o aprendiz, aquele que está em constante busca pelo conhecimento e seu processo de 

aprendizagem. (JOSSO, 2004). 
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Língua Portuguesa, lanço minha proposta de contribuir com estratégias para o ensino de 

leitura e, também, encaminhamentos teóricos para fundamentar essas práticas. O trabalho de 

reflexão é aliado a um saber fazer fundamentado.   

Foi, portanto, no contexto dessas ideias que o papel da narrativa (auto) biográfica se 

tornou fundamental nesta investigação como uma alternativa para pensar a formação do 

professor - leitor para além de outras alternativas que propõem o apagamento das inúmeras 

histórias de professores e professoras. Trilhar esse caminho na investigação significa 

caminhar em direção contrária ao definhamento da experiência e da memória.  

 

4.3 O processo de investigação  

 

4.3.1 Descrição e acesso ao campo  

 

Os primeiros contatos com as escolas de EJA em Parnaíba foram feitos em março de 

2016. Dirigi-me à Secretaria Municipal de Educação, levando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido
29

, o mesmo que seria apresentado às professoras no momento oportuno, a 

fim de que a Gerente da Educação de Jovens e Adultos do município conhecesse a minha 

proposta de pesquisa e pudesse, portanto, consentir com o meu acesso às escolas para realizar 

as observações das aulas das professoras por três meses e, posteriormente, realizar as oficinas 

no prédio de umas das escolas. Tive o cuidado de informar que a pesquisa tinha sido 

submetida à Plataforma Brasil e o Comitê de Ética da PUC/SP já tendo autorizada a sua 

realização.  

O contexto empírico desta pesquisa foi constituído por três professores de escolas da rede 

pública municipal de ensino que atuam no 4º ciclo de EJA, na cidade de Parnaíba-PI. A escolha 

pelo quarto ciclo se deu por eu julgar que o EnAp poderia desenvolver atividades de leitura 

que exigissem uma maturidade leitora mais aguçada, considerando os saberes acumulados por 

esses ApEn nos períodos anteriores.  A pesquisa aconteceu na rede municipal de ensino, pois, 

além de o número de turmas ser maior, priorizei manter continuidade com o público envolvido 

em minha pesquisa de mestrado, como já informado na primeira seção deste capítulo.  

Durante o meu diálogo com a gerente de educação, aproveitei para saber como ela 

julgava, atualmente, a relação da secretaria de educação com o programa de EJA. Eu desejava 

perceber se, de 2012, período em que realizei a pesquisa de mestrado, para 2016, havia 
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 Este termo se encontra nos anexos desta pesquisa.  
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acontecido alguma mudança. Indaguei sobre a construção dos planos de curso, dos 

planejamentos e formações realizadas para os professores. A gerente não me deu respostas 

muito decisivas. Disse-me, apenas, que os professores eram orientados pela direção na 

construção dos planos de aula, pois essa atividade acontecia em cada escola e relatou, ainda, 

que não havia uma pessoa responsável pela supervisão dessas turmas. Informou que a evasão 

no programa ainda era muito grande e atribuía essa situação ao trabalho de acompanhamento 

que o gestor da escola precisava fazer. Segundo ela, era preciso que ele verificasse, por 

exemplo, as atividades menos significativas, pois muitos professores ainda realizavam 

atividades longe do ideal. Apontou, também, a necessidade de se promoverem projetos de 

leitura na escola, atividades que os alunos pudessem ver o valor e a funcionalidade das 

práticas de leitura e escrita. Com relação à evasão, disse ainda que não havia recebido dos 

diretores os dados do ano anterior, mas sabia que eram números altos. Disse, ainda, que as 

escolas, até o momento, não haviam recebido o livro didático escolhido para aquele ano e que 

a seleção havia sido feita pelos professores, que reclamavam muito dos livros anteriores, pois 

julgavam-nos resumidos e tradicionais. Afirmou que acreditava que os professores tinham 

como superar as deficiências do material utilizado, mas muitos não ―extrapolavam‖
30

 o livro, 

pois eram resistentes a atividades mais criativas. 

Em relação às formações realizadas pela Secretaria de Educação, a gerente reconheceu a 

necessidade de se fazer uma formação mais específica e mais direcionada ao trabalho com a 

EJA. Disse que costumavam realizar formações no início de cada ano, mas, até o momento, 

por uma questão de administração de recursos, isso ainda não havia sido possível. Relatou que 

a equipe de formação continuada da secretaria já tinha uma proposta de formação com 

temática geral ―Letramento linguístico‖ a fim de tratar mais minuciosamente da 

―sistematização‖ da leitura e escrita.  

Feito esse diálogo, a professora elaborou um parecer
31

 que esclarecia o objetivo da 

pesquisa e, portanto, autorizava-me a adentrar nas escolas. Esclareço que a secretaria não fez 

qualquer tipo de restrição ao meu ingresso no campo de pesquisa.   

Eu, então, me dirigi às mesmas escolas que já tinham sido visitadas por mim na 

pesquisa de mestrado. Era, também, curiosidade minha saber se a dinâmica das escolas era a 

mesma, se elas acolhiam os ApEn da EJA como ApEn que são ricos em conhecimento, mas 

que precisam ser desafiados a progredir. As escolas eram urbanas e de ensino noturno e 

                                                           
30

 Os termos aspeados relevam escolhas lexicais dos entrevistados, as quais não foram modificadas a fim de não 

comprometer os sentidos construídos por eles.    
31

 O parecer elaborado pela Gerência da Educação de EJA do município de Parnaíba está nos anexos desta tese.  
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tinham um público com grande diversidade, constituído por adolescentes, adultos e idosos, 

público de extenso conhecimento enciclopédico. Tal fato foi decisivo para a minha escolha 

pelo ensino noturno, além de ser o período que eu dispunha integralmente para me dedicar à 

observação das aulas.  

A partir do dia 04 de abril de 2016, dirigi-me às escolas portando o parecer expedido 

pela SEDUC que me oportunizava desenvolver o estudo. Diante disso, os diretores e 

professores precisavam consentir com o meu retorno às escolas, já que poderiam não entender 

a necessidade de mais uma pesquisa ali. Por isso, ao ingressar no campo a ser pesquisado, 

entreguei aos professores e aos diretores o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que 

se encontra nos anexos da tese, no qual se encontravam explicações sobre a natureza e os 

objetivos da pesquisa, as três etapas pelas quais ela se constituiria e o papel dos professores 

em cada uma delas. Assegurei que os dados obtidos seriam divulgados segundo diretrizes 

éticas da pesquisa, com a preservação do anonimato das colaboradoras e, também, do nome 

das escolas se os diretores assim o desejassem. Esclareci, ainda, que as aulas observadas, as 

narrativas orais produzidas e os encontros para a realização das oficinas seriam gravados em 

áudio e que as transcrições desses momentos seriam disponibilizadas para análise e aprovação 

para que houvesse, portanto, a divulgação do conteúdo de suas falas.   

Como no decorrer da pesquisa, uma das três professoras pediu para não ser identificada, 

resolvi nomeá-las pelas iniciais de seus nomes com o intuito de preservar sua identidade. O 

mesmo fiz com as escolas, que foram chamadas de escolas A, B e C.  

Tive, no mesmo dia em que visitei a escola pela primeira vez, contato com os horários 

das aulas, o que definiu a quantidadede aulas que eu poderia observar. Essa seria a primeira 

etapa da pesquisa. Fiz uma tabela a fim de evitar choques e, diante da comparação com os 

horários das três escolas, foi possível acompanhar uma média de duas a quatro aulas por 

semana. 

A seguir, faço uma breve caracterização das escolas pesquisadas e a maneira como fui 

recebido em cada uma delas.  

 

a) Escola A  

 

A primeira escola que visitei foi a escola A, situada no Bairro São Benedito. Funciona 

nos três turnos com turmas de EJA do 1º ao 4º ciclos à noite. A escola tem uma estrutura 

muito boa, possui uma média de 10 salas de aula amplas e bem iluminadas, todas com quadro 

acrílico e ventiladores; pátio; 01 laboratório de informática com 11 computadores conectados 
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à internet; 01 sala de leitura; biblioteca; cantina; sala de professores; dentre outras instalações. 

A escola estava sempre limpa e, durante a pesquisa, encontrei por várias vezes a diretora 

verificando a higienização dos espaços. Lembro, nesta seção que caracteriza as escolas 

envolvidas na pesquisa, que solicitei a proposta pedagógica em todas as escolas, pois entendo 

que seja reveladora das concepções de leitura pensadas pela instituição e, meu anseio, era 

verificar se havia espaço para o ensino de leitura nos projetos das escolas e como esse ensino 

era executado. Porém, das quatro escolas, apenas duas tinham o documento em seus arquivos, 

as outras duas justificaram dizendo que passavam por atualizações e, até o final da pesquisa 

eu teria contato, mas isso não aconteceu. A escola A possuía a proposta pedagógica nos 

arquivos do computador da secretaria e foi disponibilizada. 

Ao chegar à escola, no primeiro dia, a diretora acolheu-me com muita receptividade. 

Conferiu o documento que me autorizava e me mostrou o horário das aulas. Em seguida, 

dirigiu-me à professora W, a qual, inicialmente, não se mostrou muito receptiva. Sabedora do 

tema da pesquisa, adiantou
32

 que não existia mudança nas aulas de leitura em EJA, pois os 

ApEn não liam nada. Acrescentou que, para piorar, os ApEn ainda não tinham recebido os 

livros e que não sabia como era possível trabalhar com português sem utilizar o livro. Julgou 

que o livro do ano passado era ―péssimo‖, não tinha textos e os conteúdos eram elementares, 

além do que os textos e as questões propostas eram muito infantilizantes. Em tom de 

denúncia, informou que não havia participado da escolha do livro deste ano porque não era a 

qualidade que estava em jogo, pois ―a prefeitura comprava o mais barato‖. Presenciei, durante 

o processo de pesquisa, depoimentos da EnAp relatando que os profissionais de EJA eram 

postos na sala de aula pela SEDUC, mas não passavam por capacitações e isso é uma maneira 

de mostrar o pouco comprometimento com a educação e com o público de jovens e adultos. 

Sugeriu-me que acompanhasse só as aulas do 4º ciclo B, pois os alunos eram mais 

participativos. Eu, de fato, acompanhei quatro aulas semanais no 4º ciclo B em virtude dos 

horários terem sido mais favoráveis para conciliar com as outras escolas. Não demonstrando 

muita satisfação com a minha presença, a professora informou que ainda não estava havendo 

aula de leitura, pois realizava revisões de conteúdos gramaticais. Por fim, confessou que não 

acreditava no sistema de ciclos de EJA, pois o tempo era muito resumido.  

Várias vezes, durante a pesquisa, embora sabedora de minha presença por três meses, 

questionou a conclusão do trabalho. 

 

                                                           
32

 Estas afirmações que fiz sobre o relato das professoras foram possíveis por meio da recuperação na memória 

em momento posterior ao diálogo e, em seguida, realizei notas.  
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b) Escola B  

 

A escola B localiza-se no bairro Rodoviária. Funciona nos três turnos, sendo que, no 

turno da noite, ocorre o ensino de jovens e adultos com turmas do 1º ao 4º ciclos. A escola 

possui estrutura conservada, mas um ambiente pouco informativo, sem cara de escola. Possui 

uma média de 06 salas de aula amplas e bem iluminadas, todas com quadro acrílico e sem 

ventiladores; cantina; biblioteca; sala de professores; não possui laboratório de informática 

nem sala de leitura. O prédio da escola sempre estava bem limpo.  

Ao chegar à escola, no primeiro dia, a diretora recebeu-me gentilmente. Apresentou-me 

à professora da única turma de 4º ciclo, a professora M, que foi receptiva e bem breve. Disse-

me os horários das aulas e manifestou que seria um prazer voltar a colaborar e estava ansiosa 

para aprender.   

A proposta pedagógica da escola foi solicitada várias vezes, mas a direção, apesar de 

protelar a entrega, não a disponibilizou durante os três meses de pesquisa. Segundo a diretora, 

a proposta tinha sido atualizada e estava sendo digitada.  

 

c) Escola C  

 

A escola C está localizada no bairro Santa Luzia, conhecido como um dos bairros mais 

violentos da cidade, em virtude de nele residirem vários traficantes de drogas. Funciona nos 

três turnos. À noite, há turmas do 2º ao 4º ciclos de EJA. A estrutura da escola é constituída 

por uma média de sete salas, todas com quadro acrílico e algumas pouco iluminadas e sem 

ventiladores. Nessa escola, não há laboratório de informática nem sala de leitura, mas conta 

com 01 sala de professores, 01 biblioteca, cantina, uma pequena área antes da cantina, 01 

pátio, dentre outros. No interior da sala do 4º ciclo, sala na qual coletei dados, havia uma 

mesa em um canto com vários livros e dicionários empilhados, todos velhos e rasgados.    

No primeiro dia que entrei na escola, fui recebido de forma bem impessoal pela diretora, que 

não escutou a minha proposta. Ela informou o nome da EnAp que trabalhava no 4º ciclo único 

e os dias em que eu poderia encontrá-la, mas não tinha os horários e pediu que voltasse 

posteriormente. Assim, fiz. Apesar do trato impessoal, a diretora consentiu com a realização 

da pesquisa e recebeu o encaminhamento. Já sabedor dos horários da professora, voltei para 

conversar com ela. A EnAp V entendeu a nova proposta, informou-me os horários e orientou-

me que acompanhasse as duas aulas das terças-feiras porque eram seguidas. A EnAp solicitou 

para que, como na pesquisa anterior, não fosse identificada, mas não havia problema em 
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gravar as suas aulas. 

 

4.3.2 Os colaboradores da pesquisa 

 

Segundo o que afirmei nas seções anteriores deste capítulo, os colaboradores 

permaneceram os mesmos da pesquisa de mestrado, pois meu desejo, agora, era compreender 

as razões que serviam de empecilho para um ensino que visasse ao desenvolvimento da 

competência comunicativa dos ApEn e proporcionasse meios para subsidiar a formação 

teórica em leitura desses EnAp. Os critérios que defini para a escolha dos EnAp foram: 1
o
) 

Ter disponibilidade para contribuir com a pesquisa, aderindo a ela de forma espontânea e 

voluntária; 2
o
) Possuir formação acadêmica, prioritariamente, Licenciatura Plena em Letras-

Português; 3
o
) Apresentar experiência docente como professor da EJA de, no mínimo, três anos; 

4
o
) Pertencer ao quadro efetivo da rede pública de ensino.  

Diante das muitas caracterizações que foram feitas para as professoras colaboradoras da 

pesquisa, na análise, por meio das entrevistas narrativas, fiz, no quadro abaixo, uma breve 

caracterização delas, considerando formação acadêmica, tempo de magistério em EJA, rotina 

de leitura, dentre outros. 

 

Quadro 1 – Caracterização das professoras colaboradoras da pesquisa  

PROFESSORA Formação 

Acadêmica 

Tempo de 

magistério 

em EJA 

Teoria de 

leitura que 

conhece 

Forma como 

vê o 

trabalho 

com leitura 

Rotina de 

leitura 

W - Graduada em 

Letras/Português 

- Especialista em 

Linguística 

5 anos W. Geraldi 

e M. Soares 

Prioridade Não lê 

diariamente 

M - Graduada em 

Letras/Português 

4 anos Não citou Prioridade Não se 

considera 

leitora 

V - Graduada em 

Pedagogia 

- Especialista em 

Administração e 

Organizações 

Educacionais 

5 anos Não citou 

 

 

 

Base de tudo Não tem 

hábito 

Fonte: Entrevistas concedidas pelas professoras colaboradoras da pesquisa. 
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4.3.3 Fontes para a produção dos dados 

 

Considerando a necessária harmonia que deve haver, em uma pesquisa, entre os 

objetivos propostos e os instrumentos necessários para a constituição dos dados, apresento os 

objetivos a fim de que a minha escolha pelas fontes, posteriormente apresentadas, sejam 

compreendidas.  

Nesta tese tenho como objetivo geral: Investigar as concepções e práticas de leitura, 

discursivamente construídas, nos relatos de vida e de formação do ensinante-aprendente para 

desenvolver o ensino de leitura. Especificamente, pretendo: 1) Analisar e caracterizar, a partir 

das observações das aulas, as concepções e estratégias de leitura adotadas pelo EnAp nos 

encaminhamentos para o estudo dos textos; 2) Refletir sobre os discursos produzidos nas 

narrativas de vida e de formação, verificando os que eles traduzem sobre as concepções e 

estratégias de leitura adotadas no cotidiano de orientações leitoras; 3) Averiguar a relação 

entre os discursos, teoricamente construídos pelos EnAp sobre suas histórias de vida e de 

leitura, e os discursos construídos na prática em sala de aula; 4) Identificar como a história de 

vida e a de formação influenciam a história de leitura e ensino de leitura realizadas pelos 

EnAp pesquisados; 5) Propor, a partir dos pressupostos da Educação Linguística, reflexões 

sobre encaminhamentos mais produtivos para o trabalho com alguns gêneros textuais durante 

as oficinas pedagógicas.  

Fazem parte desta pesquisa, portanto, e permitem-me realizar as análises: transcrições de 

aulas observadas no período de três meses (abril, maio e junho de 2016); transcrições de três 

narrativas áudio gravadas durante as entrevistas individuais e transcrições das discussões 

ocorridas no grupo de discussão concretizado no decorrer das oficinas formativas. Ressalto que, 

para a análise das aulas observadas, recorri ainda às notas de campo e aos materiais recolhidos 

no local. Considerando as fontes para a produção do corpus desta pesquisa, optei pelos 

materiais biográficos primários
33

.  

                                                           
33 O sociólogo italiano Ferraroti(1988)  distingue os materiais utilizados em pesquisas autobiográficas em dois 

grupos: materiais biográficos primários e materiais biográficos secundários. Os primeiros contemplam as 

narrativas autobiográficas produzidas diretamente entre pesquisador e pesquisado em uma interação direta, ou 

seja, face a face. Os segundos compreendem documentos biográficos variados não utilizados pelo pesquisador 

em interação primária com seus colaboradores como correspondências, fotografias, narrativas e testemunhos 

escritos, documentos oficiais, processos verbais, recortes de jornal, entre outros. De acordo com o pesquisador, 

em suas versões tradicionais, as pesquisas autobiográficas sempre privilegiaram os materiais biográficos 

secundários em detrimento dos primários, por serem considerados mais objetivos. No entanto, para Ferrarotti 

(1988, p. 25), a condição fundamental para uma renovação das pesquisas autobiográficas é uma inversão dessa 

prática, pois devemos voltar a trazer para o coração do método biográfico os materiais primários e a sua 

subjetividade explosiva. Não é só a riqueza objetiva do material primário que nos interessa, mas também e, 
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Como já foi justificada a razão de voltar às mesmas turmas de EJA para realizar esta 

pesquisa, esclareço que a necessidade de mais uma vez realizar observações participantes por 

3 meses, dá-se ao fato de entender que a nossa dinâmica de acesso ao conhecimento é muito 

célere e que o professor sempre busca novas possibilidades para rever a sua prática, 

qualificando-se, fazendo novas leituras, etc. Assim, eu não poderia tomar como parâmetro 

dados de uma pesquisa anterior nem, muito menos, confirmar, sem dados reais, a hipótese  de 

que o trabalho com a leitura não permite ao ApEn de EJA desenvolver a sua competência 

comunicativa.  Por essa razão, voltei às mesmas turmas e realizei a primeira etapa desta 

pesquisa.  

Nessa primeira etapa, a coleta dos dados foi realizada através de diferentes métodos e 

técnicas: observação participante das aulas gravadas em áudio, notas de campo e documentos 

recolhidos no local. 

A observação participante proporcionou uma convivência efetiva com os envolvidos na 

pesquisa em leitura e desvendou sutilezas observadas em nuances de seus comportamentos. 

(LOPES, 2006). Assim, a opção pela observação participante deu-me a oportunidade de 

perceber diversos aspectos que causam interferência nas práticas dos EnAp e nas relações que 

estabelecem com os sujeitos envolvidos nesse processo, neste caso, os ApEn de EJA.  

A opção por esse método de pesquisa proporcionou entender como acontecem todas as 

atividades de leitura em sala de aula, como as EnAp interagem com os ApEn a fim de ensinar 

leitura. Foi possível, por meio das atividades observadas, perceber as escolhas de estratégias 

de leitura feitas pelas ApEn, o entendimento que têm dessas estratégias, bem como da (s) 

concepção (ões) de leitura defendida (s), as quais refletem a suas formações leitoras. Os dados 

coletados durante essa fase de observação refletiram o perfil de práticas do momento de tal 

observação e não tenho condição de afirmar que, durante todo o ano, o EnAp continue 

executando as mesmas práticas.   

A rotina de observação consistia no ingresso na escola a fim de acompanhar as aulas do 

EnAp. Costumava chegar um pouco antes do horário da aula com o intuito de conviver com 

práticas do dia-dia da escola, como o relacionamento dos gestores com os ApEn, a 

organização de eventos promovidos pela instituição e a inserção dos ApEn nesses eventos, o 

compromisso em prover aulas efetivas, o cumprimento dos horários, etc. Essas observações 

geravam notas que foram sistematizadas em dados.  

Eu esperava o EnAp na sala dos professores ou no corredor da escola e adentrava na 

                                                                                                                                                                                     
sobretudo a sua pregnância subjetiva no quadro de uma comunicação interpessoal complexa e recíproca entre o 

narrador e o observador. 
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sala de aula junto com eles. No início da pesquisa, como já era esperado, houve um 

estranhamento dos ApEn pela minha presença, o que causou ―certa‖ timidez nos primeiros 

dias, mas logo se adaptaram e interagiram naturalmente. Sentava, colocava o gravador sobre a 

mesa e produzia em uma caderneta as notas sobre as aulas do professor. Tomando como 

referência os ensinamentos de Lopes (2006), esclareço que as áudio-gravações foram 

transcritas de acordo com o sistema ortográfico oficial e a elas acrescentei as anotações 

necessárias a fim de contextualizá-las, como também, inserir as impressões sobre a postura 

dos participantes. Toda a dinâmica da aula era observada e registrada. Os vários momentos de 

trabalho com leitura foram observados uma vez que eles consistiam no real interesse de minha 

análise.  

Era comum presenciar momentos em que os EnAp, quando denominavam aula de 

leitura ou estudo de texto, liam os textos sozinhos ou pediam para que os ApEn lessem 

pedaços deles. Dificilmente essas leituras eram acompanhadas de debate sobre o texto, 

aproximando contextos para as possíveis construções de sentido. Houve situações em que os 

alunos faziam construções, mesmo sem serem solicitados e acabavam manifestando opiniões 

diferentes daquelas construídas pelo professor. Era prática corriqueira o EnAp levantar 

algumas construções para o texto e logo passar para o estudo das questões do material 

didático ou das questões que ele mesmo propunha e registrava no quadro. Quando esse 

―estudo‖ era realizado, era comum o professor localizar respostas no texto ou ele mesmo as 

ditava.  

As notas de campo consistem nos registros coletados durante o processo de observação. 

Tudo o que envolve o ambiente de leitura pesquisado foi objeto dessas notas. Embasado em 

Lopes (2006), esclareço que 

 

[...] o registro escrito permitia resgatar os contextos em que as atividades 

comunicativas se realizavam e, assim, subsidiar e oferecer mais segurança às 

análises do material coletado, além de já significar uma seleção prévia do que era 

relevante para o trabalho. (p. 72).  

 

Durante a observação das aulas, além das gravações em áudio, como dito anteriormente, 

fiz notas que incluíam os registros do professor no quadro, os exercícios propostos, além das 

notas de aula. Em notas, também, foram incluídas nas minhas impressões sobre as escolhas do 

EnAp por metodologias, a maneira como conduzia a aula, as suas reações diante dessa 

execução, dentre outras. A cada dia da pesquisa, eu acrescentava, nas notas feitas na 

caderneta, a data, o nome da escola pesquisada, o horário do início e término da aula, além do 
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número da aula observada a fim de facilitar a análise dos dados. As gravações em áudio foram 

completadas com as notas realizadas e a análise previu o diálogo entre esses dados.  

A dinâmica do contexto escolar, as relações entre os sujeitos que dela fazem parte foram 

entendidas como um dado para a pesquisa que se estendia à sala de aula. Essas observações 

foram objetos de notas. Fazia um registro dessas experiências em um momento fora da escola, 

para isso tentava recuperar na memória todas essas percepções a fim de descrevê-las, ou seja, 

sistematizá-las objetivando a geração de dados para a pesquisa.  

As gravações das aulas foram transcritas considerando o sistema ortográfico oficial e a 

adoção de uma convenção, as quais estão no corpo deste trabalho. Esclareço que às 

transcrições realizadas fiz o acréscimo das anotações necessárias, considerando a 

contextualização e as minhas impressões sobre os eventos.  

Os documentos recolhidos no local foram de extrema importância para o estudo porque 

são reveladores das práticas e concepções de leitura do EnAp. Assim, as provas, planos de 

aula, cópias de texto, dentro outros, contribuíram muito. 

Essa primeira etapa da pesquisa, proporcionou-me as concepções e estratégias eleitas 

pelo EnAp para o ensino de leitura, mas não foi suficiente para saber as razões das lacunas 

encontradas. Assim, passo para a segunda etapa de constituição dos dados, a produção das 

entrevistas narrativas. Nessas entrevistas serão revelados aspectos da história de vida e de 

formação do professor que influenciam nas visões que tem sobre: O que é leitura; Como 

ensinar a ler; É preciso considerar o gênero estudado para selecionar uma determinada 

estratégia para interpretá-lo?; O que é texto e suas condições de produção?, dentre outros 

aspectos.   

Na segunda etapa da pesquisa, esclarecida para os EnAp no primeiro dia em que me 

apresentei nas escolas, realizei três encontros individuais para a produção das entrevistas 

narrativas, ocorridas em agosto de 2016. Dois desses encontros, com as EnAp W e M, 

aconteceram na sala dos professores de suas respectivas escolas em dias que tinham horários 

vagos ou horários pedagógicos, e o encontro com a EnAp V foi em sua casa. As entrevistas 

ocorreram de forma calma e natural a fim de deixar as EnAp tranquilas. 

Entendo que refletir sobre suas experiências formativas possibilita a tomada de 

consciência do caráter subjetivo e intencional do ato de tornar-se professor e do caráter 

cultural da produção do conhecimento docente. Dessa forma, para que uma narrativa 

autobiográfica seja formadora, ela precisa ressaltar as experiências significativas de 

aprendizagem, por isso, nesta pesquisa, foi solicitado às EnAp que refletissem sobre suas 
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experiências formativas a partir de um roteiro
34

 de questões sobre os sentidos da leitura em 

suas vidas, suas experiências fora da escola e na escola, o processo de formação, dentre 

outras. 

A produção das narrativas orais seguiu às técnicas
35

 das entrevistas narrativas, segundo 

as quais o entrevistado discorre livremente sobre uma questão aberta suscitada a partir de um 

tópico central. Ao propor que o entrevistado narre, espontaneamente, a partir de uma questão 

aberta, a investigação possibilita o não condicionamento das respostas, o que propicia ao 

sujeito da pesquisa a construção gradativa de uma história com tendências próprias, em que os 

conteúdos implícitos e os não ditos possam emergir com maior naturalidade e 

comprometimento com a realidade cotidiana. Os tópicos centrais das perguntas que elaborei 

para as entrevistas tomaram como motivação as novas observações (1ª fase da pesquisa) que 

fiz antes da constituição das narrativas. As perguntas mais iniciais que versavam sobre 

formação, tempo de atuação docente etc. tinham um caráter mais objetivo e deixaram os 

EnAp mais à vontade. Posteriormente, as perguntas foram deixando as EnAp mais livres, 

porque eram mais abertas (amplas) e tratavam, por exemplo, de suas histórias com leitura no 

decorrer da vida.  

Nesse sentido, o esforço em tentar compreender uma narrativa individualmente tornou-

se também um desafio de interpretação do contexto social dos professores, pois, a exemplo de 

Ferraroti (1988), também acredito que o sistema social do Brasil está presente nos menores 

atos, comportamentos, sonhos, linguagens, portanto a história de um sistema social pode sim 

ser apreendida a partir de uma história individual, que se apresenta com uma síntese dessa 

totalidade. 

Os dados foram construídos no momento das entrevistas narrativas e emergiram como 

resultado da interação entre pesquisador e as EnAp. No momento da entrevista, deparava-me, 

então, com um objeto vivo, que reagia à minha presença, pois detinha um saber que lhe era 

próprio, decorrente de sua história de vida e que, por esse motivo, era capaz de atribuir 

sentidos a sua ação e ao seu discurso. Evidentemente que, quando tratava desse processo de 

formação leitora, estava tanto revelando o meu processo de formação (eu, formando e sendo 

formado), quanto a minha prática de formador em diferentes instâncias e com diferentes 

sujeitos- em cursos de licenciatura, especialização, cursos de formação continuada. Por certo 

que a presença da subjetividade do pesquisador nas entrevistas não é exclusividade do 
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 O roteiro com as perguntas se encontra nos anexos da tese.  
35

 Jovchelovich e Bauer (2010) propõem fases e regras para o processo de obtenção das entrevistas narrativas. 

Seguirei essas orientações propostas pelos autores para a produção das narrativas orais.  
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documento oral, do trabalho com narrativas, contudo há de se atentar que possivelmente 

somente neste caso tal subjetividade é colocada de forma tão explícita, já que aqui o processo 

de construção dos dados é um processo de comunicação e de relação social. 

Esse paradoxo epistemológico que une o mais pessoal ao mais universal sugere um 

método que, de certa forma, dê conta de estudar o EnAp considerando universalidade e 

singularidade, simultaneamente, e que me faça pensar na formação docente como um 

processo cujo início se instaura antes mesmo de seu período de escolarização e, por isso, é 

preciso ―considerar a vida como um espaço de formação‖ (DOMINICÉ, 1988, p.60). Nesse 

sentido, o método (auto) biográfico é em si formativo porque ―ao voltar ao passado e 

reconstruir seu percurso de vida o indivíduo executa sua reflexão e é levado a uma tomada de 

consciência tanto no plano pessoal quanto coletivo‖ (BUENO, 1996, p.5). Essa tensão entre o 

universal e o particular remete, como ratificam os autores, à possibilidade de uma ―ciência‖ 

do particular, do subjetivo, o que significa dizer que as narrativas dos professores sobre suas 

histórias de leitura não se esgotam em seus aspectos particulares e únicos, mas ao contrário, 

foram muitas vezes tencionadas ao entrarem em contato com fatos e acontecimentos do 

―outro‖, tratando-se, portanto, de ―[...] encontrar nas narrativas tiradas das entrevistas, as 

ressonâncias ou ecos de uma vida em outra vida‖ (KRAMER; JOBIM; SOUZA, 1996, p. 25). 

Após os três encontros com as professoras, transcrevi e sistematizei as narrativas que se 

transformaram em dados a serem interpretados no 5º capítulo desta tese. Com as transcrições 

em mão e, antes de iniciar qualquer procedimento de análise, devolvi às EnAp cópia escrita 

das narrativas junto com o CD  da gravação da entrevista, solicitando a cada uma que, após ler 

a narrativa transcrita, devolvesse o texto com alterações daquilo que julgasse necessário ou 

ratificasse o que estava transcrito para que eu procedesse às devidas análises. Ao devolver os 

textos às EnAp, pretendi romper com o poder de considerar o que está escrito como algo 

acabado e definitivo ao qual nada pode ser acrescentado ou suprimido. O movimento de 

retorno e de revisão das narrativas transcritas favoreceu o processo de reflexão e de 

reconceitualização de algumas crenças dos professores em relação à leitura e ao seu 

desenvolvimento na escola, assim como ratificou o potencial formativo que tem a narrativa.  

Ainda nesta fase da pesquisa, entreguei as cópias dos três textos utilizados como 

subsídio teórico para a formação das EnAp e para o ―necessário‖ embasamento estabelecido 

nos diálogos que travamos na última etapa da pesquisa, a proposição das oficinas formativas. 

Nessa etapa, todos os contextos levantados serviram para refletir e repensar o fazer do EnAp e 

proporcionar, portanto, construção de conhecimento. Os textos que escolhi consideraram as 

ausências teóricas percebidas nas observações feitas às aulas. 
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Os textos selecionados e entregues às professoras para estudo foram:  

 

CAVALCANTE, M. M. Leitura, referenciação e coerência. In: ELIAS, V. M. 

(Org.). Ensino de Língua Portuguesa: oralidade, escrita, leitura. São Paulo: 

Contexto, 2011. 

 

DIONÍSIO, A. P. Gêneros textuais e multimodalidade. In: KARWOSKI, A. M.; 

GAYDECZKA, B.; BRITO, K.S. (Org.). Gêneros textuais: reflexões e ensino. 

São Paulo: Parábola, 2011. 

 

LINHARES, A.A.; VIEIRA, R.A. A mídia impressa e o ensino de leitura na 

EJA
36

: novos olhares e perspectivas de análise. In: JORNADA DO GELNE, 26., 

2016, Recife. Anais eletrônicos... Recife: Pipa Comunicação, 2017, p. 75-88. 

 

Na terceira e última etapa da pesquisa, realizei as oficinas formativas, durante um 

momento em que denominei de encontros interativos, pois, no transcorrer dessas atividades, 

além das mediações realizadas pelo pesquisador a fim de proporcionar reflexões às EnAp, eu 

também abri espaço para ouvi-las quando discutiam comigo e entre elas (grupos de discussão) 

sobre como aquelas atividades se aproximavam os se distanciavam daquilo que faziam. Nesse 

momento, as leituras que serviram de base teórica, apresentadas em parágrafo anterior, foram 

fundamentais.  

As duas oficinas foram realizadas nos meses de setembro e outubro de 2016. O 

cronograma das oficinas foi entregue na primeira fase da pesquisa, mas, ainda assim, tive que 

remarcá-las por várias vezes e, inclusive, reduzi-las, em virtude da indisponibilidade das 

professoras. Os encontros aconteceram aos sábados, pois, durante a semana, elas trabalhavam 

em três turnos. A duração das oficinas foi de duas horas, tempo que as EnAp julgavam ―mais 

que suficiente‖. Embora elas tenham demonstrado resistência a princípio, o engajamento no 

trabalho foi muito bom e a presença delas em todos os encontros demonstrava a importância 

atribuída às atividades.  Cada oficina foi agendada para acontecer no prédio de uma escola 

diferente, o que julgo interessante para a aproximação e socialização das professoras.  

No decorrer das oficinas, percebi que tinham realizado a leitura dos textos, pois os 

diálogos eram bem produtivos e já ecoavam discursos diferentes daqueles percebidos em sala 

de aula. Assim, a atividade já trazia contribuições teóricas para o ensino realizado e as 

discussões sobre como trabalhar os gêneros que selecionei trouxeram contribuições teórico-

metodológicas.  
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 Esclareço que o último texto citado só foi publicado no início deste ano no referido evento. 
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Esclareço que o que me guiou para a seleção dos textos e os encaminhamentos que eu 

deveria propor para a nossa interlocução foram as lacunas percebidas nas aulas observadas, 

bem como nos discursos que ecoaram das narrativas produzidas. Tudo isso me serviu de 

sinalização para pensar nas situações didáticas organizadas e propostas. Embora eu tenha me 

planejado para isso, é importante lembrar que a natureza dessa atividade era essencialmente 

dialógica, assim, a atividade foi se reconfigurando a cada pergunta feita ou nas manifestações 

de silêncio, as quais me serviram de sinalizações. Nesse momento, eu tive a oportunidade de, 

também, repensar no meu fazer pedagógico, nas atividades que eu propunha naquele 

momento, mas, acima de tudo, se eu, de fato, desenvolvia um ensino com base nos 

pressupostos de uma Pedagogia de Leitura nas minhas salas de aula.  

Ratifico que foi preocupação, nos nossos encontros, reflexões sobre os usos e produção 

de alguns gêneros, como, por exemplo, a capa de revista, etc. Nesses momentos, refletimos 

sobre traços da multimodalidade discursiva, além das características formais e funcionais 

(pistas para construção da argumentação e estratégias linguístico-discursivas para seduzir o 

enunciatário na tentativa da produção do consenso) desse gênero.  

As oficinas foram gravadas em áudio, pois, no decorrer das análises das atividades, era 

fundamental observar o posicionamento das ApEn diante das minhas proposições e a forma 

como protagonizavam saberes e refletiam sobre as suas práticas advindas de um processo 

formativo falho. Os novos lugares por elas ocupados foram manifestados nos discursos 

produzidos. 

Todo o material constituído durante as três etapas destinadas à produção dos dados 

passou por uma revisão minuciosa a fim de selecionar aqueles que descreviam com maior 

fidelidade possível o que percebi no ambiente da pesquisa, ou seja, os que revelavam as 

práticas e a essência responsável pelo entendimento do que seja ler e do que seja ensinar a ler, 

além das novas perspectivas com base na última etapa da pesquisa. Assim, após a 

sistematização, fiz a interpretação construindo bases comparativas entre as teorias que 

defendo e os dados que foram gerados. Essas etapas se estenderam de novembro de 2016 a 

janeiro de 2017. A interação entre os dados reais e suas possíveis explicações teóricas 

permitiram a estruturação de um quadro teórico, dentro do qual o fenômeno pôde ser 

interpretado e compreendido.  

No capítulo 5, procedo à análise dos dados que foram constituídos e, previamente, 

apresentados neste capítulo de Metodologia. No capítulo 6, proponho as oficinas formativas.  
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE  

 

Leio e me ponho a pensar... Minha leitura 

seria então a minha impertinente ausência. 

Seria a leitura um exercício de ubiquidade? 

Experiência inicial, até iniciática: ler é estar 

alhures, onde não se está, em outro mundo; é 

constituir uma cena secreta, lugar onde se 

entra e de onde se vai à vontade; é criar 

cantos de sombra e de noite numa existência 

submetida à transparência tecnocrática e 

àquela luz implacável que, em Genet, 

materializa o inferno da alienação social. Já o 

observava Marguerite Duras: “Talvez se leia 

sempre no escuro... A leitura depende da 

escuridão da noite. Mesmo que se leia em 

pleno dia, fora, faz-se noite em redor do 

livro”. (CERTEAU, 1998, p. 269).  
 

Este capítulo visa a analisar e caracterizar as concepções e estratégias de leitura 

adotadas pelo EnAp nos encaminhamentos para o estudo dos textos, bem como subsidiar a 

averiguação da possível relação entre as práticas eleitas em sala de aula e os discursos 

produzidos nas narrativas de vida e de formação das EnAp.  

 

5.1 Concepções de leitura das ApEn  

 

 A fim de analisar e caracterizar as concepções e estratégias de leitura eleitas pelas 

EnAp, interpretei trechos
37

 das aulas que atendessem ao anseio de meu foco de análise.  

Nesta seção, analiso os encaminhamentos de leitura selecionados pelas EnAp nas 

orientações para o estudo do texto a fim de perceber a(s) concepção (ões) eleita (s) nessas 

atividades. 

 

5.1.1 Concepções adotadas por W 

 

EnAp W: Não podemos mais pegar o texto e fazer aquela 

                                                           
37

 Apresento, no decorrer dos parágrafos de análise das observações das aulas, fragmentos das falas das 

professoras, os quais foram necessários para ir retomando aqueles que caracterizavam meus objetivos de análise.  
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leituri:::nha básica. Qual foi a mensagem maior daquele texto? O que 

aquele texto quis nos mostrar de forma bem clara? A questão dos 

valores [fazendo referência ao texto O Diamante], não era? E a gente 

percebe a intenção do texto na primeira leitura? (...) E aí tá faltando 

o quê? Maturidade pra gente observar o que tá por trás daquelas 

informações, o que que realmente aquilo quis nos informar. A 

malícia... de perceber a intenção do autor, certo?, e a concentração 

porque ninguém lê um texto conversando (...). O momento da leitura 

tem que ser exclusivo da leitura. Viaje no texto, se você não viajar no 

texto, você não consegue descobrir muita coisa sobre ele, você não 

consegue dialogar com o texto. 

 

Esse fragmento foi retirado de um comentário feito por W sobre algumas dicas que 

propôs para trabalhar a interpretação de um texto. Elencou, em anotações no quadro (registro 

feito em notas de campo), dez passos e as denominou de boas dicas de interpretação
38

. Após a 

anotação, dedicou-se a comentar cada um dos itens. O texto destacado acima constitui um 

comentário para a instrução de número cinco que dizia: Ler com malícia, concentração e 

maturidade.  

No comentário da EnAp, é possível perceber a coexistência de três concepções de 

leitura com focos no autor, texto e leitor. Começo a discussão a partir do exemplo lançado 

pela EnAp para discutir a dica em estudo. Referiu-se ao texto ―O Diamante‖, objeto de estudo 

de aulas anteriores, e afirmou que a produção tratava de valores. Em análise futura, 

perceberemos se os alunos conseguiram chegar a essa constatação ou se ela foi construída 

pela EnAp. Sobre o assunto do texto, W questionou se era possível perceber a intenção do 

texto em uma primeira leitura, fato que deixa claro o direcionamento dado aos ApEn para 

localizarem, na superfície textual, o que o texto tem intenção de dizer. Com tal entendimento, 

a EnAp evidencia a ideia de texto como repositório de mensagens e informações, o que fica 

exposto em Kleiman ao afimar que, segundo essa hipótese, ―[...] o texto é um depósito de 

informações e, por outro, na crença de que o papel do leitor consiste em apenas extrair essa 

informação, através do domínio das palavras que, nessa visão, são o veículo de informações‖. 

(2007, p. 18).  

Ao dizer que os EnAp  precisam ter A malícia... de perceber a intenção do autor, 
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 As dicas anotadas no quadro partiram de um material com 20 itens, o qual foi entregue pela professora. 

Registro, em anexo, a apostila com essas dicas.  
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certo?, ela desprestigia mais uma vez, assim como o primeiro foco já enfatizado, o papel ativo 

do leitor ante o texto. Como expõe Kleiman (2007), tal atitude tenta conscientizar o EnAp da 

intencionalidade do autor, a partir da escolha de palavras, haja vista que W diz que falta 

maturidade ao leitor para perceber o que está por trás das palavras escolhidas pelo autor do 

texto.  

Ainda a respeito da adoção do foco centrado no autor, W foi categórica ao elencar a 

dica de número oito sobre os passos para uma boa interpretação, dizendo: Não permitir que 

suas ideias prevaleçam sobre as do autor. O comentário feito para discutir esse 

direcionamento foi:  

 

EnAp W: Isso foi o que o autor quis lhe dizer, que o hindu era 

desprovido de: “não professora, ele tinha mais era que entregar a 

pedra mesmo que ele achou. Ele achou nos trilhos, não era dele 

mesmo. Aí, ele deixou valores materiais e prevalecer os valores 

espirituais. E o que um aluno meu me disse prevalecer as ideias dele 

sobre as ideias do autor. Endendeu? Tudo bem, cada um tem que ter 

o seu ponto de vista na leitura, você pode concordar ou discordar, 

mas você vai discordar de uma idei:::a que existe, de uma ideia real, 

você não vai sobrepor a sua ideia sobre aquela porque o texto não é 

seu. Você pode até ler e reescrever o texto, você pode continuar o 

texto com ideias no:::vas. 

 

Para discorrer sobre o comentário acima, W fez alusão mais uma vez ao texto ―O 

Diamante‖. Comentava com os ApEn que o personagem hindu era desprovido de valores 

materiais e entregou uma pedra preciosa que havia encontrado. Percebendo essa colocação 

como fonte única de sentido, questionou o fato de um ApEn ter discordado da atitude do autor 

do texto. E, sobre esse posicionamento do ApEn, criticou: Aí, ele deixou prevalecer as ideias 

dele sobre as ideias do autor. Endendeu? [...] você pode concordar ou discordar, mas você 

vai discordar de uma idei:::a que existe, de uma ideia real, você não vai sobrepor a sua ideia 

sobre aquela porque o texto não é seu. Categoricamente, foi possível perceber que W se 

distancia do poder de criticidade e de criação que o leitor deve ter diante de um texto. O leitor 

precisa, a partir de seus conhecimentos, criar sentidos para os textos, partindo das pistas que o 

texto lhe dispõe. A postura da EnAp não ganha respaldo, segundo as colocações de Brandão e 

Micheletti (1997, p. 22):  
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A leitura, como exercício da cidadania, exige um leitor privilegiado, de aguçada 

criticidade, que num movimento cooperativo, mobilizando seus conhecimentos 

prévios [...], seja capaz de preencher os vazios do texto, que não se limite à busca 

das intenções do autor, mas construa a significação global do texto percorrendo as 

pistas [...] que seja capaz de ultrapassar os limites pontuais de um texto e incorporá-

lo reflexivamente no seu universo de conhecimento [...].  

   

 

Além dos focos acima privilegiados, mostra-se adepta, também, do foco interacional. 

Ao afirmar, na primeira transcrição acima registrada, Viaje no texto, se você não viajar no 

texto, você não consegue descobrir muita coisa sobre ele, você não consegue dialogar com o 

texto, o ApEn é convidado a construir sentidos, uma vez que, ao processar um texto, ele está 

em constante diálogo com a produção. A postura assumida é defendida por Koch (2009) 

quando diz que o leitor dialoga com o texto, uma vez que ele é o próprio lugar de interação e 

os interlocutores nele se constroem e são construídos.  

 

5.1.2 Concepções adotadas por M  

 

Para constatar a concepção eleita pela EnAp M na condução do cotidiano das 

orientações para leitura, selecionei uma atividade realizada com o texto ―A volta ao mundo 

em cinquenta e duas histórias‖, cujo estudo foi feito a partir de algumas questões propostas 

por ela (registro em notas de campo) e copiadas no quadro. O diálogo abaixo entre um ApEn 

e a EnAp ilustra a concepção priorizada:  

 

ApEn: Professora, essa pergunta aqui “qual o sentido do texto?”, é 

para dizer que fala do moço [...] que correu o mundo para fazer 

fortuna, né? 

EnAp M: Isso. Tem um textozinho aí que por esse parágrafo dá pra 

responder a primeira questãozinha. De que que fala o texto, ou seja, 

qual o sentido aí dele?  

ApEn: Fala de um moço chamado Severino que decidiu correr o 

mundo para fazer fortuna.  

EnAp M: Isso. Todos responderam assim? 

 

Percebi que M propôs uma questão que perguntava qual seria o sentido do texto e, a 

partir dela, direcionou os ApEn a localizarem respostas que extraíssem a ideia do referido 

texto, quando disse: Tem um textozinho aí que por esse parágrafo dá pra responder a 
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primeira questãozinha. De que que fala o texto, ou seja, qual o sentido aí dele?. Com essa 

atitude, notei o trato dado por M ao texto como produto de domesticação de palavras, fato que 

causa alienação leitora, uma vez que o leitor é levado a tomar como verdade o que está posto 

na materialidade linguística e, inclusive, a localizar resposta prevista em determinada parte do 

texto, o que Kleiman (2007) já entendia como atividade que tira o leitor da posição de criador 

e o encaminha a passar os olhos no texto à procura de um determinado trecho, cujo sentido já 

está construído. A concordância da EnAp à pergunta feita pela aula: [...] essa pergunta aqui 

“qual o sentido do texto?, é para dizer que fala do moço [...], é prova da posição assumida 

por M. É preciso considerar, ainda, que a pergunta feita pela EnAp levaria à identificação do 

tema do texto e não do sentido dele, já que o sentido de um texto seria a sua ideia principal. 

Parece-me, também, que a pergunta da professora foi mal formulada, o que dificultou o 

entendimento dos estudantes. Considerando as observações feitas em sala, percebi, de fato, 

que a EnAp desejava que os alunos ―destacassem‖ a ideia mais importante do texto, o que 

consistiu em um problema, pois cada sujeito, considerando seus conhecimentos e 

experiências, indica aquela que entende como mais importante.  

Quando M perguntou se todos os alunos haviam respondido da mesma forma: Isso. 

Todos responderam assim?, sugere que ela pretende fazer o que Kleiman (2008a) já alertava 

como característica de atividades dessa natureza: uniformização de resposta e imposição de 

uma única leitura, a da especialista, como a leitura do texto. Essa práxis de condução do 

trabalho com a leitura tem um perfil que a afasta de proposições defendidas pelos PCN, as 

quais entendem que ao EnAp cabe dirigir as atividades a fim de apoiar e orientar o esforço de 

reflexão do ApEn, ou seja, o EnAp medeia um processo criativo que deve ser desenvolvido 

pelo ApEn-leitor.  

A EnAp M prioriza a concepção de leitura com foco no texto.  

 

5.1.3 Concepções adotadas por V 

 

Para analisar a concepção de leitura que a EnAp V priorizou, destaquei de suas 

orientações para leitura uma atividade realizada com o texto ―A escola da mestra Silvina”, 

que se encontra no livro didático utilizado no ano anterior. O fragmento abaixo surgiu do 

momento em que a professora havia proposto uma atividade para o estudo do texto. Vejamos 

a concepção eleita: 

 

EnAp V: Gente, o nosso texto é escrito... é um texto escrito em verso 
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porque é uma poesia e qual é o assunto principal que ela trata aqui? 

Ele descreve que ambiente? O que o texto tá querendo dizer aí? 

 

Percebi que a EnAp questionou os alunos sobre o assunto do texto, mas, também sobre 

a mensagem que ele traz. Mais uma vez, percebemos a tendência de uma orientação que 

isenta o leitor da construção de um possível sentido para o texto, acreditando que o sentido já 

está construído. Essa orientação afasta-se do que Geraldi (1997b, p. 166) afirma: ―o produto 

de trabalho de produção se oferece ao leitor [...] não são mãos amarradas – se o fossem, a 

leitura seria reconhecimento de sentidos e não produção de sentidos [...]‖. Consciente ou não 

desse encaminhamento, a professora afastou o leitor de uma atividade criativa.  

A partir do trabalho com o texto ―A senhora tabuleta‖, o qual estava em livro didático
39

 

trazido por ela, V discutiu com os alunos algumas questões propostas. O diálogo entre ela e 

um aluno surgiu a partir de uma questão trazida pelo livro: Que intenção tem a personagem 

ao dizer: “- Meus amigos, esta é uma leiteira campeã de torneios. É a maior conquista do 

nosso plantel! Linhagem nobre! Nome de rainha!”? A partir do diálogo percebi a concepção 

de leitura priorizada: 

 

EnAp V: Qual a intenção dele de caracterizar a vaca desse modo? 

Qual a intenção do autor quando ele fez algumas caracterizações 

para a vaca?  

ApEn: Para engrandecer ela. Era uma grande vaca leiteira.  

EnAp V: Uma grande vaca leiteira, né? Ele quer chamar o quê? 

Atenção, né? Quer dizer que é uma vaca famosa. Engrandecendo ela, 

né? Elogiando, né? Fazendo também com que os peões, o quê? 

Fiquem felizes em cuidar, em ter um animal muito... 

ApEn: Destacado.  

EnAp V: Destacado, campeão de leite, né? A intenção era essa. 

 

A questão proposta pelo material encaminhou o aluno para a interlocução entre as 

personagens, a razão de terem atribuído certas caracterizações para o animal, o que fez a 

professora direcionar a proposta para identificação da ideia do autor e suas atribuições. A 

professora conduziu o estudo do texto e criou sentidos para as atribuições dadas à vaca, 
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 EJA 8º ano – Volume 2, 2. ed. São Paulo: IBEP, 2009.   
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dizendo que o objetivo seria “chamar atenção”, mostrar que ela era “famosa”. Segundo ela, 

essas atribuições seriam pensadas pelo autor, quando diz “a intenção era essa”. A professora 

elegeu, portanto, a concepção em que o autor é o foco. Com tal encaminhamento para a 

orientação de leitura, V se distanciou de ideias como as defendidas por Geraldi (1997b), 

segundo as quais, ao professor cabe fazer o aluno verificar as pistas presentes no texto para 

criar determinados sentidos. Assim, o trabalho não seria priorizar a leitura desejada pelo 

EnAp, que usa como argumento para representar uma ideia criada pelo autor, mas dar ao 

aluno oportunidade de criar, observando as marcas textuais que justifiquem essas criações.  

Identifiquei, nas concepções da EnAp, na prática, que ela priorizou os focos de leitura 

centrados no texto e no autor.  

Apesar de ter destacado um exemplo para caracterizar as concepções eleitas pelos 

EnAp, resolvi apresentar mais um exemplo de atividade realizada por V, dada a natureza de 

afastamento daquilo que a pedagogia de leitura toma como mais produtivo. 

Esta atividade iniciou-se com a proposta para estudo de um texto descritivo chamado 

―A escola da mestra Silvina‖. A EnAp propôs no quadro algumas questões (registradas em 

notas de campo) para a discussão e a respeito da atividade destaquei para a análise a primeira 

questão e os encaminhamentos sugeridos por V para que os ApEn a respondessem. O 

exercício dizia: Retire do texto dois versos que comprovem tratar-se de lembranças da 

infância. Sobre a construção da questão e encaminhamentos sugeridos, vejamos a concepção 

priorizada:  

 

EnAp V: Na primeira questão, vocês vão tirar um fragmento do texto 

pra provar que o texto mostra lembranças da infância da Cora 

Coralina.  

 

Foi possível perceber que o texto foi tratado com uma domesticação de palavras que 

veiculam informações. Essa condição retira do leitor, como já foi dito em outros momentos 

desta produção, o papel de protagonizar a construção de sentidos e de aprender. Percebeu-se 

que o foco selecionado foi o texto, haja vista que a professora pediu para “tirar um 

fragmento” que provasse algo sobre ele. A ideia, portanto, já estava construída ao longo da 

sequência textual, pronta para ser localizada e extraída. Esse entendimento diverge do que os 

PCN afirmam, pois deixam claro que a leitura não é uma atividade de extrair informações, 

mas um trabalho de interpretação e compreensão a partir da eleição de várias estratégias e 

saberes acumulados.   
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O foco no texto, também, esteve presente nos encaminhamentos de leitura da atividade 

abaixo, a qual partiu de um exercício para discutir um anúncio publicitário (documento 

recolhido no local). Para discutir a primeira questão: O anúncio faz parte de uma campanha 

ecológica. De que modo os leitores podem participar da campanha?, a EnAp considerou:  

 

EnAp V: A primeira questão diz o seguinte: de que modo os leitores 

(nós) podemos participar dessa campanha? O que vocês acham? Aqui 

diz no texto. Onde é que tá a resposta? Já localizaram? No texto 

menorzinho diz. Está lá: “é muito simples, interativo e gratuito (...)”. 

Pronto! Se você fizer isso, você está entrando na campanha. Mais 

uma pessoa que vai ajudar essa campanha de divulgação. Passem a 

resposta para o caderno. 

 

Noto que a EnAp, taxativamente, conduziu os alunos para localizarem e extraírem 

respostas que estavam no texto, não dando oportunidade de contemplá-lo como um processo 

em que predominam atividades cognitivas e discursivas. (MARCUSCHI, 2003). É um tipo de 

atividade que, como já afirmado aqui por meio de ideias de Kleiman (2007), o leitor procura 

trechos que repitam o material decodificado da pergunta. Concepção como essa prevê 

posturas contrárias àquelas apontadas por Marcuschi (2003, p. 51) ao afirmar: ―Os exercícios 

de compreensão raramente levam a reflexões críticas sobre o texto e não permitem expansão 

ou construção de sentido, o que sugere a noção de que compreender é apenas identificar 

conteúdos‖. Noto, ainda, que V localizava para os alunos e respondia à questão. Transmitia 

uma versão que passava ser a autorizada do texto.  

Ainda a respeito do anúncio publicitário previsto para a atividade acima mencionada, 

destaquei outro momento das orientações para leitura em que o foco é o autor. Vejamos o 

comentário feito pela professora para a pergunta: No texto principal do anúncio, a anunciante 

se dirige diretamente ao leitor e o torna evidente por meio da palavra ajude (você). E por 

meio de outra palavra ele também se mostra e se inclui. Qual é essa palavra?:  

 

EnAp V: A palavra nossa. Bem claro, né? É só uma questão de 

leitura. Quando você lê o texto... a pergunta do texto, automa-

ticamente o autor do texto sugere a resposta. Quando ele diz “nossa”, 

isso quer dizer que a terra é dele como também do leitor, né? 
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Nessa orientação, o autor foi privilegiado e o leitor desprestigiado com relação à 

construção de sentidos. A EnAp dizia aos alunos que o autor já encaminhava o sentido e 

deixava explícito e que os alunos deveriam percebê-lo. Tal atitude não concebe o texto como 

processo que envolve atividades cognitivas e discursivas, além de os sentidos produzidos 

como fenômenos colaborativos e dinâmicos, mas, sim como produtos fixos previamente 

criados pelo autor. (MARCUSCHI, 2003). O EnAp impõe uma leitura que prioriza o autor e 

encaminha o ApEn sem fazê-lo questionar o que está escrito. 

Constatei, assim, que a concepção eleita por V nas suas práticas com o trabalho de 

leitura é aquela que privilegia o foco no autor e no texto.   

Meu objetivo com esta seção foi fazer uma reflexão sobre as concepções que foram 

adotadas pelas EnAp nas orientações de leitura. Observei que foi recorrente a eleição de mais 

de uma concepção nos encaminhamentos sugeridos na prática em sala de aula, bem como a 

existência de contradições na eleição de algumas concepções priorizadas. O reflexo dessas 

contradições e a falta de prioridade na eleição de uma concepção que oportunize ao leitor 

compreender os textos dá-se em virtude de fatos que, provavelmente, têm ligação com a 

formação anterior do EnAp, pois, além de os fazerem eleger concepções ineficientes, 

mantêm-nos, muitas vezes, reféns de algumas ideologias impregnadas nos espaços escolares, 

as quais limitam o poder criativo. (BRASIL, 1998, 2002; KLEIMAN, 2007, 2008b; SILVA, 

2009). 

 

5.2 Estratégias eleitas para o ensino de leitura  

 

Nesta seção, apresento a análise das estratégias de compreensão leitora utilizadas pelas 

professoras para o ensino de leitura. Para chegar ao objetivo que percorri, fiz a interpretação 

de trechos das aulas das EnAp que atendessem ao foco de análise selecionado. Organizei a 

análise das estratégias considerando os incentivos das EnAp antes, durante e depois da leitura, 

opção norteada pelas propostas de Solé (1998). O objetivo do olhar sobre os procedimentos 

adotados nessa sequência é ressaltar que as estratégias de leitura devem estar presentes ao 

longo de toda a atividade de leitura. É possível que muitas estratégias possam aparecer em 

outra ordem e outras poderão estar presentes antes, durante e depois da leitura.  

Atentemos para as estratégias adotadas nos encaminhamentos de leitura realizados pelas 

EnAp a partir de trechos de algumas atividades selecionadas.  
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5.2.1 Estratégias eleitas pela EnAp W 

 

Para iniciar a atividade, a professora W distribuiu os textos para os alunos e orientou-os 

a fazer uma leitura silenciosa. Em seguida, fez algumas considerações sobre o texto em estudo 

e, posteriormente, procedeu à leitura junto com os alunos. Vejamos as estratégias eleitas a 

partir do trecho transcrito da atividade, para o qual realizei a análise que segue.  

 

EnAp W: Nesse texto aqui eh... nós vamos trabalhar a questão, além 

da questão do texto em si que eu acho muito interessante, não sei se 

vocês... o que vocês perceberam desse texto já na primeira leitura? 

Alguma coisa especial? Sim? O quê? 

ApEn1: Uma mensagem aqui muito importante pros dias de hoje.  

EnAp W: Muito importante mesmo, né? Quando a gente... qual o 

título do texto?  

ApEn: O diamante.  

EnAp W: O diamante, né? Quando a gente fala em diamante a gente 

lembra do quê? De uma pedra? Pre:::ciosa. E essa pedra, essa pedra 

está muito ligada a valores materiais, né isso? E aí, o que que o texto 

mostra pra gente sobre  esses valores? O que que esse... rapaz aqui... 

consegue, dentro do texto, eh nos surpreender...  A gente não 

surpreende com a reação dele no texto? Quando a gente se coloca no 

lugar dele, será se é fácil a gente se desfazer de coisas materiais, se 

desprender facilmente como ele? É? Sinceramente? 

ApEn 1: Impossível.  

EnAp W: Então, esse texto além da gente trabalhar a questão dos 

valores, nós vamos procurar, também, exercitar o conteúdo que nós 

vimos na semana passada que nós não tivemos a oportunidade de 

trabalhar no texto. (...) Vamos fazer uma leitura coletiva, mais eu 

gostaria que todo mundo lesse justamente pra exercitar, certo, a 

leitura... eu não vou lê esse texto sozinha, se eu sentir que eu tô lendo 

sozinha, vou parar pra escutar a voz de vocês. Vamos lá.  

 

A EnAp começa, então, a ler com os ApEn. 
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EnAp W: Pronto, a gente parando o texto bem aqui, na primeira 

parte do texto, o que que a gente percebe? Alguém que, né, na aldeia, 

já estava de olho na pedra preciosa. Ia abordar o hindu atrás dessa 

pedra. Continuando, a partir daí é que o texto vai nos surpreender, 

vai dar uma... peguem aí o texto, vamos continuar... Vamos lá, 

pessoal! Todo mundo lendo a última parte, que a parte mais 

interessante do texto. 

 

                                 Depois da leitura: 

 

EnAp W: Então, certo. Esse texto realmente é uma riqueza, vocês 

não acham? Ele dá uma lição de desprendimento. 

ApEn 2: Eu queria um diamante desse! 

EnAp W: Aí a gente se faz essa pergunta: E eu, né? E o que que o 

texto nos leva a pensar, nos leva a refletir? E você, daria o diamante? 

E é claro que a gente se pergunta isso, né? E eu? Como é que eu 

estou agindo em relação a esses valores? Então, é interessante que a 

gente se coloque sempre no lugar dos dois porque o outro também foi 

capaz de perceber, certo? Olha, vocês têm que perceber..., vocês 

precisam perceber as duas atitudes, tanto daquele que conseguiu dar 

o diamante e o outro que recebeu o diamante e foi embora, mas ele... 

o que foi que aconteceu com ele? Ele conseguiu perceber a 

grandiosidade, né da atitude do outro porque, de repente, ele foi 

buscar o diamante e ele achava que ia ter uma reação, que ele não ia 

receber o diamante, e tão facilmente, ele recebeu. 

 

As transcrições acima surgiram da proposição de uma atividade para o estudo do texto 

―O Diamante‖. A EnAp W entregou cópias para os ApEn, os quais foram orientados a fazer 

uma leitura em dupla. Informou que após a leitura silenciosa seriam feitas considerações para 

a leitura. Mesmo antes de informar o objetivo da leitura ou lançar estratégias para perceber os 

conhecimentos prévios dos ApEn, W propôs uma leitura silenciosa em dupla.  

A EnAp iniciou a atividade de estudo do texto informando impressões construídas por 

ela: Nesse texto aqui eh... nós vamos trabalhar a questão, além da questão do texto em si que 

eu acho muito interessante, não sei se vocês..., fato que já evidencia ausência dos 
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procedimentos para compreender a produção que devem ser lançados antes da leitura do 

texto, como: informação sobre os objetivos da leitura, diagnóstico de conhecimentos prévios, 

ativação e/ou atualização de conhecimentos prévios, formulação de previsões sobre o texto. 

Compreendo que o primeiro passo a ser tomado, antes da leitura, para atingir a 

compreensão de um texto é identificar o objetivo a que ela se destina, pois segundo esse 

objetivo as estratégias aplicadas serão diferenciadas. Percebo que W não segue esse passo. 

Bortoni-Ricardo; Machado; Castanheira (2010) asseveram que ao EnAp cabe delimitar o 

objetivo da leitura: ―[...] antes da leitura, é importante que o professor determine os objetivos 

daquela leitura e esclareça para que o texto deverá ser lido‖. (p. 56).  Solé (1998, p. 92-93) 

assim manifesta o entendimento sobre a eleição de estratégias adequadas para cada situação 

―[...] os bons leitores, não lemos qualquer texto da mesma maneira, e que este é um indicador 

da nossa competência: a possibilidade de utilizar as estratégias necessárias para cada caso‖. 

Segundo Bortoni-Ricardo; Machado; Castanheira (2010, p. 56-57), ―além de explicitar 

os objetivos, antes de iniciar a leitura, é relevante também ativar e/ou atualizar os 

conhecimentos prévios dos leitores‖ e para chegar a esse objetivo é preciso ―fazer um 

diagnóstico do que os leitores sabem acerca do tema. Com esse diagnóstico será possível 

avaliar a necessidade de prestar mais informações acerca do assunto‖. Antes mesmo de ativar 

e/ou atualizar os conhecimentos prévios dos alunos, W já havia solicitado uma leitura 

silenciosa e sobre ela questionou [...] o que vocês perceberam desse texto já na primeira 

leitura? Alguma coisa especial? Sim? O quê?, fato que a impediu de saber o que estudantes já 

conheciam e os seus interesses para abordar o texto. Os ApEn, ainda, não haviam sido 

encaminhados a construir hipóteses a serem testadas durante a leitura silenciosa. Solé (1998) 

manifesta posição contrária sobre essa prática:  

 

Esta bagagem condiciona enormemente a interpretação que se constrói e não se 

refere apenas aos conceitos e sistemas conceituais dos alunos; também está 

constituída pelos seus interesses, expectativas, vivências... por todos os aspectos 

mais relacionados ao âmbito afetivo e que intervêm na atribuição de sentido ao que 

se lê. (p. 104).  

  

Logo, perceber os conhecimentos prévios (sobre o assunto do texto, sobre o autor, a 

época da obra, o gênero textual) que os alunos detêm é tarefa necessária para proporcionar-

lhes meios para a construção de previsões sobre o texto. A fim de fazer essa construção, o 

EnAp deve ajudar os ApEn a prestar atenção a vários aspectos que os auxiliem a fazer 

ativação de saberes, como: formato do texto, ilustrações, títulos e subtítulos, estrutura textual. 
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(SOLÉ, 1998). A ausência de um efetivo trabalho inferencial não proporciona aos ApEn 

antever o conteúdo do texto e se questionar sobre as previsões realizadas.  

Quando W perguntou sobre o que os ApEn haviam percebido do texto na primeira 

leitura, um deles respondeu: Uma mensagem aqui muito importante pros dias de hoje. A 

ausência de construção de antecipações pode proporcionar a esse ApEn uma leitura única para 

o texto, já que não foi orientado sobre as possibilidades que do texto poderiam surgir a partir 

da construção de hipóteses, as quais deveriam ser testadas, reformuladas, até o leitor perceber, 

no limite dos seus conhecimentos e das informações concedidas pela EnAp, sentidos 

autorizados para o texto. Diante da resposta do ApEn, comentou: Muito importante mesmo, 

né?. Não identifiquei a EnAp buscando informações do ApEn que justificassem o motivo da 

importância atribuída ao texto. Segundo Solé (1998), o EnAp precisa questionar o ApEn 

sobre as marcas do texto para construir uma interpretação, bem como a formulação e testagem 

de hipóteses.  

Mesmo sem ativar os conhecimentos prévios dos ApEn, a EnAp invocou o título, uma 

forma de construção de previsão que, geralmente, reflete o que será tratado no texto. Detectei, 

porém, que embora o título antevenha sentidos para o texto, a maneira como W conduziu a 

atividade, não desencadeou esse resultado. A EnAp perguntou: [...] qual o título do texto?, os 

ApEn responderam que era o diamante e ela, apenas, confirmou a afirmação. Solé (1998) diz 

que o EnAp pode pedir aos ApEn que leiam o título e, diante disso, questione-os sobre o que 

trata a história, o que impulsionará a construção de inferências.  

Na exemplo analisado, W confirmou a resposta dada pelos ApEn à pergunta meta-

linguística
40

 ―qual o título do texto‖ e protagonizou interpretação, dizendo: Quando a gente 

fala em diamante a gente lembra do quê? De uma pedra? Pre:::ciosa. E essa pedra, essa 

pedra está muito ligada a valores materiais, né isso?. A EnAp adiantou uma possível resposta 

e a impôs como a única autorizada. Vemos que ela se limitou a suscitar previsões para o texto, 

quando poderia tê-los questionado, dentre outros, se o texto tratava, de fato, de uma pedra 

preciosa ou não, questionamentos que seriam respondidos e validados com a leitura do texto.  

Com base na constatação de que a EnAp protagonizou a leitura e desprestigiou as 

possíveis construções de previsões feitas pelos ApEn, notei que, durante toda a atividade, W 

não os instigou a assumir responsabilidade frente à leitura, a sua única estratégia foi fazer com 

que os ApEn respondessem aos questionamentos lançados por ela, eximindo-os de elaborar 

interrogações. Essa informação fica clara a partir de: E aí, o que que o texto mostra pra gente 
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 Esse tipo de pergunta pertence a um estudo de Marcuschi (2003) denominado Tipologia das Perguntas de 

Compreensão em LDP. Tratarei dessas tipologias em uma próxima seção desta tese.  
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sobre  esses valores? O que que esse... rapaz aqui... consegue, dentro do texto, eh nos 

surpreender...  A gente não surpreende com a reação dele no texto? Quando a gente se 

coloca no lugar dele, será se é fácil a gente se desfazer de coisas materiais, se desprender 

facilmente como ele? É? Sinceramente?. Um ApEn respondeu a esse questionamento dizendo 

apenas: Impossível. Mais uma vez, entendo como Solé (1998, p. 110) que:  

 

[...] podemos afirmar que, em seu ensino, os professores dedicam a maior parte das 

suas intervenções a formular perguntas aos alunos e estes, logicamente, dedicam-se 

a respondê-las, ou pelo menos a tentar. No entanto, alguém que assume 

responsabilidade em seu processo de aprendizagem é alguém que não se limita a 

responder às perguntas feitas, mas que também pode interrogar e se auto-interrogar.  

 

Segundo a autora, quando o ApEn-leitor cria perguntas pertinentes para o texto, utiliza 

seu conhecimento prévio sobre o tema e, até sem intenção, conscientiza-se do que sabe e não 

sabe sobre o assunto.  

Durante a leitura do texto, a partir dos pressupostos da EL, o EnAp atua como 

mediador. Isso significa que os ApEn precisam, por intermédio do EnAp, selecionar marcas 

do texto, verificar hipóteses construídas, reconstruí-las se necessário, devem, portanto, 

interpretá-lo.  Para essa etapa da atividade de leitura, além da leitura silenciosa, momento em 

que, segundo Solé (1998), o ApEn vai verificar se suas previsões se confirmam, o EnAp deve, 

em seguida, fazer uma leitura simultânea com os alunos. Partilhamos com os PCN que esse 

momento consiste numa atividade de colaboração entre EnAp e ApEn. Colaborativa no 

sentido de que, durante a atividade, o EnAp lê o texto com a classe e vai questionando os 

ApEn sobre os índices linguísticos que dão sustentação aos sentidos atribuídos. (p. 72).   

Para realizar esse processo, a professora propôs: Vamos fazer uma leitura coletiva, mais 

eu gostaria que todo mundo lesse justamente pra exercitar, certo, a leitura... eu não vou lê 

esse texto sozinha, se eu sentir que eu tô lendo sozinha, vou parar pra escutar a voz de vocês. 

Vamos lá. Vejamos que a professora propôs a estratégia de uma leitura coletiva e justificou 

dizendo que seria para exercitar a leitura. Tal comentário me possibilitou entender que a 

professora considerou, apenas, a leitura em voz alta como tarefa preponderante numa 

atividade de leitura compartilhada, haja vista que asseverou: [...] se eu sentir que eu tô lendo 

sozinha, vou parar escutar a voz de vocês.  

A leitura em voz alta pode fazer parte da leitura simultânea, todavia ela não pode ser 

apontada como meio para exercitar a leitura, como afirmou W. Caso o objetivo do EnAp seja 

outro, exceto a compreensão, isso será possível. A respeito dessa colocação, apoio-me em 

ideias defendidas por Kleiman (2008a) quando diz que se o EnAp tem por objetivo perceber 
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se o ApEn conhece as regras ortográficas da língua (grafia e som), perceber a dificuldade no 

reconhecimento e pronúncia das palavras, perceber se reconhece os valores dos sinais de 

pontuação, a leitura em voz alta é adequada porque é possível avaliar tudo isso por meio da 

decodificação. Todavia, se o interesse é a capacidade para compreender um texto, fica 

inviável a opção pela leitura em voz alta. (p. 152-153).  

Ainda a respeito de W solicitar uma leitura coletiva que encaminhasse, mesmo 

implicitamente, para decodificação, esclareço que o real objetivo do EnAp ao solicitar uma 

leitura simultânea com os ApEn seria fazê-los apreender todas as dimensões do texto.  

A EnAp continuou fazendo a leitura simultaneamente com os ApEn, porém não optou 

pela condução de estratégias para a compreensão do texto. Em determinado momento da 

leitura, ela parou e chamou atenção dos alunos: Pronto, a gente parando o texto bem aqui, na 

primeira parte do texto, o que que a gente percebe? Alguém que, né, na aldeia, já estava de 

olho na pedra preciosa. Ia abordar o hindu atrás dessa pedra. Constatei que a EnAp assumiu 

a construção de sentidos para o texto e o aluno foi levado a tomá-la como versão autorizada. 

Não observei W oportunizando os ApEn a discutirem com o texto por meio de intervenções, 

questionamentos que os instigassem a construir sentidos autorizados e justificasse por que são 

autorizados.  

Após ter construído algumas ideias sobre o texto, W chama os alunos a prosseguirem a 

leitura e afirma: Continuando, a partir daí é que o texto vai nos surpreender, vai dar uma... 

peguem aí o texto, vamos continuar... Vamos lá, pessoal! Todo mundo lendo a última parte, 

que a parte mais interessante do texto. A EnAp continuava empreendendo uma interpretação 

para o texto e a direcionando aos alunos, além de apontar a última parte do texto como a mais 

importante. Quando a EnAp fez essa última consideração, pareceu-me não entender leitura 

como processo em que as várias partes do texto se aglutinam a fim de formar uma unidade. 

(SILVA, 1999).   

Em um momento após a leitura, considero que o EnAp deveria verificar se os ApEn 

realmente o compreenderam. É o momento de avaliar a leitura. Depois da leitura do texto ―O 

Diamante‖, a EnAp considerou: Esse texto realmente é uma riqueza, vocês não acham? Ele 

dá uma lição de desprendimento.W não verificou, por meio dessa colocação, o que se 

apreendeu da leitura, mas, sim continuava a construir uma interpretação como a autorizada 

para o texto, prática recorrente em outros trechos analisados.    

Ao final do processo de leitura, W não utilizou o recurso de avaliação dessa leitura, o 

que se comprova com o longo, porém necessário, trecho em destaque: Aí a gente se faz essa 

pergunta: “E eu, né? E o que que o texto nos leva a pensar, nos leva a refletir? E você, daria 
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o diamante? E é claro que a gente se pergunta isso, né? E eu? Como é que eu estou agindo 

em relação a esses valores? Então, é interessante que a gente se coloque sempre no lugar dos 

dois porque o outro também foi capaz de perceber, certo? Olha, vocês têm que perceber..., 

vocês precisam perceber as duas atitudes, tanto daquele que conseguiu dar o diamante e o 

outro que recebeu o diamante e foi embora, mas ele... o que foi que aconteceu com ele? Ele 

conseguiu perceber a grandiosidade, né da atitude do outro porque, de repente, ele foi buscar 

o diamante e ele achava que ia ter uma reação, que ele não ia receber o diamante, e tão 

facilmente, ele recebe.  

A partir do trecho acima, não tenho dúvidas de que a EnAp não levantou 

questionamentos a fim de fazer com que os alunos refletissem e formulassem perguntas sobre 

o texto para auxiliá-los na compreensão, contudo antecipou um sentido por ela construído. 

Estabilizou o sentido, informando aos ApEn Olha, vocês têm que perceber..., vocês precisam 

perceber, levando, assim, os leitores a extrair informações já construídas no texto. Ela não 

priorizou, por exemplo, a elaboração de resumos, paráfrases ou quaisquer outras atividades 

que fizessem os ApEn avaliarem a compreensão do texto, preferindo, na sequência, propor 

uma outra atividade sem qualquer ligação com a leitura realizada.   

Diante das estratégias de leitura para trabalhar o texto ―O Diamante‖, verifiquei que a 

participação dos ApEn foi mínima. Eles não interagiram, significativamente, com o texto e o 

trabalho de mediação não foi eficaz. 

Na prática, em sala de aula, pelo fato de não ensinar estratégias de compreensão leitora, 

W não incentivou os ApEn a assumir responsabilidade pela leitura, pois a resposta pronta 

predominou durante toda a atividade. Verifiquei que, no cotidiano de orientações leitoras, a 

EnAp não ensinou estratégias de leitura, além de não haver uniformidade no entendimento de 

texto como desencadeador de vários sentidos a serem construídos pelo leitor.    

 

5.2.2 Estratégias eleitas pela EnAp M 

 

Apresento, agora, os procedimentos de leitura selecionados por M a fim de fazer o 

estudo da crônica ―A outra noite‖. Esse texto está em um livro didático adotado em um ano 

anterior a esta pesquisa. Vejamos as estratégias selecionadas:  

 

EnAp M: Aí, nós temos um exemplo de uma narrativa que é uma 

crônica de Rubem Braga. Qual é o título? 

ApEn: A outra noite 
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EnAp M: Certo. Le:::ia aí o vocabulário, Adriano. São aquelas 

palavras que o autor do livro destaca aqui no texto. Vamos ver aí esse 

texto, gente. Então, uma crônica é uma narrativa, certo, que 

apresenta esses elementos que a gente acabou de ver [refere-se aos 

elementos da narrativa], são acontecimentos que acontecem em 

algum lugar, num determinado momento, eh... e há um 

desenvolvimento, né de ações e é um texto não muito longo... e que 

relata fatos, né, que aconteceram e que o... quem escreve aqui ele usa 

assim uma linguagem eh... uma linguagem assim diferente, sabe?, 

enfeitada. Vocês vão ver quando tiverem lendo o texto, tá? Ele não 

usa assim uma linguagem muito comum, não é? Mas ele usa uma 

linguagem especial, assim enfeitando, como nas poesias, tá? Não é 

uma poesia, mas um relato. Vamos ver quem gostaria de ler. Você 

[referindo-se a uma aluna] pode ler o primeiro parágrafo. Vamos 

prestar atenção aí, gente. Pra quando ela terminar, outra pessoa 

continuar. Aí você lê até a palavra linda e... quem vai terminar de ler 

esse texto? 

  

Os ApEn leram o texto, após a leitura, a EnAp perguntou: 

 

EnAp M: Ele descreveu aí, o quê? As...  

ApEn 1: As paisagens. 

EnAp M: As nuvens, não foi? Observe aí a linguagem, viu? Como ele 

usa as palavras, né? Quem tá contando a história, o narrador. Aí as 

formas verbais, viu? Vocês viram aí que o texto... ele... vocês viram aí 

que aparecem algumas descrições? Viram? Há uma descrição, ele 

descreve o quê?  

ApEn 1: O céu, as nuvens... 

EnAp M: E ah...? A noite né? Quer dizer, ele descreve o tempo, como 

ele tava, mas ele também já fala como é que... que... deve estar a noite 

acima das nuvens, não é?  Que abaixo das nuvens, como se vê aqui na 

terra, tava fechado, né isso, escura, ele usa a palavra preta, mas ele 

imagina como é que tá o céu acima das nuvens. (...) Mas aí ele conta 

também o quê? Acontecimentos, não é? Olha, gente... vamos dar mais 
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uma lidinha no texto.  

 

Observo, nesse trecho, que M não realizou os procedimentos esperados para antes da 

leitura. Os ApEn não foram informados sobre o objetivo da leitura, e esse deve ser o primeiro 

passo a ser tomado antes do seu início. Pesquisas discutidas por Solé (1998) divulgam que ―os 

objetivos da leitura determinam a forma em que um leitor se situa frente ela e controla a 

consecução do seu objetivo, isto é, a compreensão do texto‖. (p. 92). Quando o leitor tem 

discernimento dos objetivos traçados para a leitura, ele seleciona as estratégias adequadas 

para a sua compreensão.  

A EnAp inicia dizendo Aí, nós temos um exemplo de uma narrativa que é uma crônica 

de Rubem Braga. Qual é o título?. Sabemos que antes de a EnAp proporcionar meios, como 

ativar o título do texto, para construir previsões, precisava ativar e /ou atualizar os 

conhecimentos prévios (saberes sobre autor e assunto do texto, gênero em que o texto foi 

escrito) por meio de um diagnóstico do que os ApEn sabiam a fim de conceder mais 

informações. Após esse diagnóstico, o EnAp pode encaminhar os ApEn para elementos como 

o formato, a estrutura e o título do texto, os quais permitem levantar hipóteses a serem 

testadas durante a leitura. Com a atitude tomada pela EnAp, anula-se uma etapa de extrema 

importância para o trabalho inferencial. 

 Em relação ao título do texto, elemento importante para antecipar sentidos para o texto, 

percebi que M apenas pergunta aos ApEn sobre qual seria o título do texto e eles respondem A 

outra noite. A EnAp não fez nenhum questionamento sobre o que tratava a história, de forma 

que o seu comportamento, na mediação da atividade, não oportunizou aos ApEn antecipar 

informações sobre o texto. Não foram levados a abrir discussões sobre os possíveis sentidos 

da produção, mas, apenas, localizar o título e reproduzir. Esse tipo de prática é discordante do 

que os PCN preveem: ―Ao professor cabe planejar, implementar e dirigir as atividades 

didáticas, com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e reflexão do 

aluno [...]‖. (p. 22).  

Como já visto na teoria levantada para a análise das estratégias de W, durante a leitura 

do texto, cabe ao EnAp ser o fornecedor de instruções para que o ApEn-leitor chegue à 

compreensão do texto. Exige-se do leitor que encontre marcas textuais, observe a efetividade 

das hipóteses construídas e, caso não sejam exitosas, tenham condições de reconstruí-las.  

Para iniciar a leitura, a EnAp assim se manifestou: Le:::ia aí o vocabulário, X. São 

aquelas palavras que o autor do livro destaca aqui no texto. Ela solicitou que o ApEn lesse o 

vocabulário que foi trazido pelo livro após o texto. Ele leu as palavras todas, mas em nenhum 
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momento foi percebido o valor que assumiam dentro de uma situação contextual. Tal prática 

não é vista como a melhor forma de se chegar ao sentido de um vocábulo, haja vista que é 

possível inferir o significado a partir do contexto de uso, tal atitude repercute sobre as 

estratégias de inferência lexical.  

Na sequência, a EnAp não procedeu a uma leitura simultânea com os ApEn. Não 

assumiu papel de mediadora, atitude necessária para que o ApEn, por meio das instruções 

fornecidas, possam analisar marcas textuais, testar sentidos construídos ou elaborar novos 

sentidos. (BRASIL, 2002). Ao invés de discutir o texto e incluir os ApEn no processo de 

significação, M traçou algumas características sobre o gênero crônica. Observemos as 

características priorizadas: Vamos ver aí esse texto, gente. Então, uma crônica é uma 

narrativa, certo, que apresenta esses elementos que a gente acabou de ver [refere-se aos 

elementos da narrativa], são acontecimentos que acontecem em algum lugar, num 

determinado momento, eh... e há um desenvolvimento, né de ações e é um texto não muito 

longo... e que relata fatos, né, que aconteceram e que o... quem escreve aqui ele usa assim 

uma linguagem eh... uma linguagem assim diferente, sabe?, enfeitada.[...] Mas ele usa uma 

linguagem especial, assim enfeitando, como nas poesias, tá? Não é uma poesia, mas um 

relato.  

Observei que M demonstrou pouca prioridade para tratar do gênero crônica. Ressalto 

que a caracterização dos encaminhamentos de leitura para trabalhar com alguns gêneros 

selecionados pelos EnAp será feito na próxima seção deste texto. A EnAp não levantou 

discussões sobre os sentidos do texto em estudo, traçou, apenas, algumas caracterizações 

sobre o gênero crônica como uma narrativa breve que relata fatos do cotidiano. Não 

demonstrou prioridade quando tratou da linguagem usada nas crônicas: [...] quem escreve 

aqui ele usa assim uma linguagem eh... uma linguagem assim diferente, sabe?, enfeitada.[...], 

pois é característica do gênero empregar linguagem simples.  

Nas considerações feitas para a crônica, M desconsiderou aspectos comunicativos e 

interacionais, os quais são necessários para os ApEn perceberem a função (como discussão 

sobre os problemas sociais e as fraquezas do homem a fim de amadurecer a sua visão de 

mundo) desempenhada pelo gênero. Segundo os PCN, reconhecer forma e função dos gêneros 

são aspectos importantes para que o leitor selecione procedimentos adequados para a leitura 

em quaisquer outros contextos que apareçam. A EnAp não selecionou estratégias que 

permitissem os ApEn construir sentidos para o texto.  

M não optou pela leitura simultânea. Em vez disso, convocou: Vamos ver quem gostaria 

de ler. Você [referindo-se a uma aluna] pode ler o primeiro parágrafo. Vamos prestar 
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atenção aí, gente. Pra quando ela terminar, outra pessoa continuar. Aí você lê até a palavra 

linda e... quem vai terminar de ler esse texto?. A falta de opção pela leitura colaborativa não 

estimula os ApEn a criarem sentidos para o texto. A atividade de leitura não foi orientada 

satisfatoriamente, pois M solicitou que fizessem leitura, mas não preparou ApEn para 

engajarem seus conhecimentos prévios antes de ler a fim de facilitar a compreensão.  

Além disso, ela procedeu a uma segmentação do texto quando pediu que cada ApEn 

fizesse a leitura de um fragmento: Você [referindo-se a uma aluna] pode ler o primeiro 

parágrafo.[...] quando ela terminar, outra pessoa continuar. Aí você lê até a palavra linda 

e... quem vai terminar de ler esse texto?. De acordo com Kleiman (2008a), a segmentação do 

texto impede o leitor de integrar as informações nele presentes, pois somente com uma leitura 

global, os leitores têm condições de integrar as informações e realizar paráfrases por meio de 

um texto coeso e coerente. (p. 155).  

Após a leitura realizada pelos ApEn, M não propôs reflexão. De acordo com a Proposta 

do 2º segmento de EJA, sabendo que os textos são plurissignificativos, já que os sujeitos têm 

conhecimentos de mundo diferentes, é necessário que o EnAp proponha discussões sobre as 

leituras realizadas a fim de inspirar reflexões sobre elas. Os ApEn vão concordar ou discordar 

de algumas leituras, típico movimento para haver reflexão e criticidade. Concentrou-se, 

apenas, em fazer constatações do que estava inscrito no texto. Percebi essa constatação na fala 

de M: [...]  ele descreve o tempo, como ele tava, mas ele também já fala como é que... que... 

deve estar a noite acima das nuvens, não é?  Que abaixo das nuvens, como se vê aqui na 

terra, tava fechado, né isso, escura, ele usa a palavra preta, mas ele imagina como é que tá o 

céu acima das nuvens. (...) Mas aí ele conta também o quê? Acontecimentos, não é?.  

Após essas considerações, ela propôs: Olha, gente... vamos dar mais uma lidinha no 

texto. Percebi que, talvez, por polidez linguística, M tenha usado a forma ―nós‖, pois a leitura 

foi feita apenas por ela, enquanto os ApEn escutavam. No decorrer da leitura, M não parou 

em nenhum momento para fazer qualquer discussão sobre o texto, não fez questionamentos 

para estimular os alunos na construção de sentidos.  

Após a leitura, M considerou:  

 

EnAp M: Ok. Essa crônica aí é de Rubem Braga. Bem, então... a 

crônica é um texto narrativo que conta fatos do dia-dia, coisas que 

podem acontecer com a gente. Vamos, agora, responder aí essas 

questões sobre a crônica.  
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Percebo que a EnAp não estimulou os ApEn a fazer avaliação da leitura. Porém, repetiu 

algumas afirmações como a consideração que o texto era uma narrativa que pertencia ao 

gênero crônica, a qual trata de fatos do cotidiano e que o seu autor era Rubem Braga. 

Anunciou, também, que os ApEn deveriam responder a algumas questões sobre o texto, uma 

atividade proposta por ela. Seria importante que M, também, desse oportunidade para os 

ApEn criarem perguntas para o texto, e não, apenas, responder àquelas que o EnAp propõe.  

Constatei que, na práxis de orientações leitoras, não houve ensino de procedimentos 

metodológicos. Os ApEn não foram incentivados a construir compreensão para o texto. .  

 

5.2.3 Estratégias eleitas pela EnAp V  

 

Parto, agora, para a análise das estratégias utilizadas por V a fim de realizar o estudo do 

texto ―A escola da Mestra Silvina‖. A EnAp começou a atividade fazendo considerações 

sobre o vocabulário trazido pelo livro, prosseguiu fazendo comentários sobre o texto e, 

posteriormente, fez a leitura acompanhada por alguns alunos. Vejamos o trecho:  

 

EnAp V: Vamos ver aqui o vocabulário desse texto. Vou ler aqui o 

vocabulário que o livro trouxe para a gente aprender o significado 

dessas palavras. Eu quero que vocês relembrem que esse texto aqui tá 

escrito em prosa ou em verso? É em verso, né? Se ele tá escrito em 

verso ele é uma poesia, né? Ele é uma poesia que tem uma linguagem 

bem... medida, né, tem palavras que a gente não usa mais, como 

alcova que significa quarto de dormir. A poetisa Cora Coralina, 

quando escreveu esses versos aqui, ela tava relembrando... uma 

época da vida dela em que ela estudava e que se você for comparar as 

situações que ela viveu, ela disse que lá no canto, bem aqui ela 

relembra uma parte que ela diz que tinha uma palmatória, né? 

Quando eu estudei a:::inda tinha palmatória, né? E, hoje, é bem 

diferente a forma como os professores trabalham, como os 

professores tratam os alunos [...] Bom, e outra, na parede, ela 

relembra que tinha a foto de quem? Vocês estão lembrados?  

ApEn: Deodoro e Floriano.  

EnAp V: E quem foi Deodoro e Floriano? 

ApEn: Dois presidentes.  
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EnAp V: Dois presidentes da república, né? Ela... descreve, é uma 

poesia descritiva, né? Uma poesia que ela descreve com detalhes a 

sala de aula, ela relembra do nome dos amigos da chamada, né? Ela 

fala Antônio, Juca, João de Araújo. Ela se lembra dos detalhes, ela se 

lembra até do cheiro de rabugem dos cachorros, né, que é uma 

doença que o cachorro tem que ele perde o pelo. Ela lembra da mesa 

que era uma mesorra. Pois vamos fazer uma leitura aí, por favor. 

Queria que vocês acompanhassem e tentassem ler junto comigo.  

 

V procedeu à leitura do texto e alguns ApEn acompanharam.  

 

EnAp V: Gente, o nosso texto é escrito... é um texto escrito em verso 

porque é uma poesia e qual é o assunto principal que ela trata aqui? 

Ele descreve que ambiente? O que o texto tá querendo dizer aí?  

ApEn: Sala de aula.  

EnAp V: Sala de aula, né? Se vocês fizerem uma comparação dessa 

sala de aula na Cora Coralina do tempo que ela estudou com a nossa 

sala de aula vocês vão... tem alguma situação parecida? Ele descreve 

um ambiente detalhado: o corredor era de laje. Hoje em dia nós 

ainda temos escolas com corredores? Não, hoje elas são bem abertas, 

né, bem amplas. As escolas antigamente eram mais fechadas, cheias 

de corredores escuros, a mesa, naquela época, as mesas... era uma 

mesa grande, coletiva para vários alunos e, hoje, ainda é assim?  

ApEn: Não. 

EnAp V: Não é não, né? Bom, nas escolas, nós ainda encontramos a 

foto... a  fotografia dos presidentes da república?  

ApEn: Não. 

EnAp V: A gente normalmente vê nas escolas a foto do patrono da 

escola. Aqui é pra ter na entrada uma foto da professora (...), eu 

mesma não conheço. Então, a gente... nas escolas, elas recebem um 

nome em homenagem a uma pessoa ilustre da cidade que trabalhou 

pela educação ou que foi um cidadão que trabalhou muito. Então, a 

professora (...) deve ter sido uma professora muito dedicada pra 

receber uma homenagem, né? Então, a mestra Silvina que ela 
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homenageia aqui nessa poesia deve ter sido muito dedicada, apesar 

da rigidez.  A gente percebe que na parede tinha o que dependurada?  

ApEn: Palmatória.  

EnAp V: A palmatória, né? Eu perguntei quem estudou na época da 

palmatória, eu estudei... . O senhor J [aluno da turma] também 

estudou. Eu perguntei à G [aluna da turma] se ela conhecia a palavra 

alcova como quarto de dormir porque é uma palavra muito antiga. Eu 

nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Antigamente, tinha escola só 

pra rapazes e escola só pra moças. Nós temos o Colégio Estadual ali, 

ele foi criado tem uns setenta anos e foi criado só pra rapazes. E 

tínhamos a escola Normal que era só pra moças e tínhamos, ainda, 

numa época mais antiga, há cem anos atrás, quando foi fundado o 

Colégio das Irmãs, era só pra moças e lá o propósito era formar 

do:::nas de casa. A maioria dos rapazes, como o colégio São Luiz 

Gonzaga que é o Colégio Diocesano hoje era um colégio pra 

seminário, para formar padres. Era muito tradicional, nas famílias de 

um século atrás, toda família queria que tivesse um padre e as moças 

tinham que ser pren:::dadas ou tinha que ter uma freira. Então, as 

escolas..., bem na época que a Cora Coralina estudou, eram rígidas. 

Lembram que ela fala bem aqui que toma a bença à mestra, né? Os 

professores eram muito rígidos, não tem essa abertura que tem hoje 

do aluno conversando com o professor. Até na época que eu estudei, o 

professor ficava num certo... mantinha uma certa distância do aluno. 

Hoje em dia o professor... ele... ganhou intimidade com o seu aluno, 

mas essa intimidade também trouxe um lado ruim que foi o 

desrespeito. O desrespeito para com o professor ele é bem maior. Se 

você for comparar a situação em que a mestra Silvina deu aula com 

uma professora de hoje, com uma professora dos nossos dias, você vê 

crianças pequenas que desrespeitam o professor. Naquela época eles 

temiam o professor, o professor era uma autoridade e, hoje, não. O 

professor é visto de igual pra igual, né?  Ela é uma poesia descritiva 

porque ela descreve detalhadamente a sala de aula, a professora, o 

colégio. Ela se lembra do armário que era muito velho, da mesa...   

Eu vou pedir a Y que leia seis versos do texto e depois eu peço para 
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outro continuar. Olha, outra coisa que eu queria falar pra vocês... era 

isso aí [...] um momento que ela reviveu da vida dela na infância [...] 

ela já era uma senhora bem idosa quando ela começou a publicar os 

livros dela, né, essa escritora, ela era goiana e se você percebe pela 

riqueza de detalhes [...] ela voltou no tempo para reviver isso aí, né? 

Outra coisa que eu achei interessante foi o vocabulário usado por ela, 

né, palavras que nós praticamente não usamos mais hoje. Eu pedi 

também para vocês responderem as questões de interpretação do 

texto, mas se não tiverem respondido não tem problema não. 

 

Notemos que, mais uma vez, deparamo-nos com a ausência de tarefas que antecedem à 

leitura do texto. Para que a leitura tenha o sucesso pretendido, preliminarmente, espera-se que 

o EnAp explicite a finalidade dela, o objetivo a que se destina. Kirsh (2004 apud BORTONI-

RICARDO; MACHADO; CASTANHEIRA, 2010, p. 56) afirma que ―a leitura é realizada de 

acordo com o objetivo que se tem diante de um texto, uma vez que os leitores reagem a um 

determinado texto de maneiras diversas à medida que buscam utilizar e compreender o que 

estão lendo‖. V não seguiu esse passo, pois iniciou o texto fazendo a leitura das palavras 

trazidas pelo vocabulário do livro.  

A EnAp não ativou os conhecimentos prévios dos ApEn, assim não tem prioridade do 

que eles conheciam ou dos conhecimentos que precisava atualizar, processo de expansão do 

conhecimento de mundo leitor. A etapa seguinte, que ainda fazia parte das tarefas realizadas 

antes do início da leitura, consistiu em fazer previsões sobre o texto. Para realizar tal ação, o 

leitor deve trazer seus objetivos e conhecimentos arquivados. Durante a leitura, com a 

mediação do EnAp, o ApEn deve testar as antecipações construídas. Esta etapa do trabalho 

inferencial não foi realizada por V. Percebi que, durante toda a discussão, V não se referiu ao 

título, elemento que já prediz ideias que serão tratadas no texto.  

Segundo as teorias já apresentadas, durante a leitura do texto, o EnAp deve encaminhar 

o ApEn a assumir o papel de protagonista da leitura. Para isso, deve fornecer orientações para 

que os próprios leitores construam sentidos, e não assumam postura passiva, por exemplo, 

repetindo aquilo que o EnAp pode construir. Os ApEn devem buscar indícios textuais para 

testar suas hipóteses ou, se necessário, reconstruí-las, apoiados em seu conhecimento. O 

EnAp assume, nessa atividade, o papel de mediador que poderá oferecer suportes para 

enriquecer as predições. V não colaborou com esse processo, haja vista que não oportunizou 

os ApEn a realizarem uma leitura silenciosa, cuja atividade consistiria em checar as previsões 
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construídas. 

Iniciou a leitura com a seguinte colocação: Vamos ver aqui o vocabulário desse texto. 

Vou ler aqui o vocabulário que o livro trouxe para a gente aprender o significado dessas 

palavras. Leu todas as palavras trazidas pelo vocabulário do livro e julgou que a leitura 

levaria a aprender o significado. Vejamos que não faz referência ao emprego dessas palavras 

em situação contextual. Não incentivou os ApEn a perceber que o significado das palavras 

deve ser construído dentro do texto. Constatei que V não incentivou os ApEn a, durante a 

leitura, chegar a um significado aproximado para os termos desconhecidos, pois eles, nem 

sempre, impedem o entendimento.  

O EnAp, neste caso, não se dá conta de que palavras poderão ser desconhecidas pelos 

ApEn, mas inferíveis por meio do contexto, bem como aquelas que não podem ser inferidas e 

aquelas que têm uma significação, também contextualizada, contudo mais exata.  

Em seguida, V não optou por fazer a leitura com os ApEn a fim de lhes encaminhar 

questionamentos, constantes intervenções que proporcionariam julgar entendimentos 

construídos ou reorganizá-los com base em elementos da estrutura textual. Não discutiu o 

texto para incluir os ApEn no processo de significação e ponderou: Eu quero que vocês 

relembrem que esse texto aqui tá escrito em prosa ou em verso? É em verso, né? Se ele tá 

escrito em verso ele é uma poesia, né? Ele é uma poesia que tem uma linguagem bem... 

medida, né, tem palavras que a gente não usa mais, como alcova que significa quarto de 

dormir. Observei que a preocupação inicial da EnAp era com a forma em que o texto foi 

escrito, se em prosa ou verso. Lançou a pergunta e, em seguida, respondeu-a: É em verso, né?. 

Fez caracterizações sobre a linguagem da poesia e informou que o texto é composto por 

palavras linguisticamente saturadas: [...] tem palavras que a gente não usa mais, como alcova 

que significa quarto de dormir. V não oportunizou os ApEn perceberem o uso dessas palavras 

e não optou por estratégias para que chegassem a essa percepção.  

Mesmo sem, ainda, ter solicitado uma leitura silenciosa ou ter realizado uma leitura 

simultânea, as quais dariam ao ApEn oportunidade de participar da construção de sentidos do 

texto, V construiu ponderações: A poetisa Cora Coralina, quando escreveu esses versos aqui, 

ela tava relembrando... uma época da vida dela em que ela estudava [...] ela disse que lá no 

canto, bem aqui ela relembra uma parte que ela diz que tinha uma palmatória, né? ... quando 

eu estudei a:::inda tinha palmatória, né? E, hoje, é bem diferente a forma como os 

professores trabalham, como os professores tratam os alunos [...]. Com essas colocações, 

ficou claro que ela não estimulava os ApEn a assumirem responsabilidade pela leitura, pois 

levantou contextualizações que deveriam ter sido criadas, por meio de um trabalho de 
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mediação, pelos ApEn.  

Considerando o trecho transcrito no parágrafo acima, Kleiman (2007, p. 49) afirma que 

―[...] a leitura é um ato individual de construção de significado num contexto que se configura 

mediante a interação entre autor e leitor [...]‖, portanto cada leitor usa seus conhecimentos, 

interesses e objetivos na construção de um possível sentido. Reiteramos que V não 

proporcionou essa construção, nem mesmo, teria bases para eleger procedimentos de leitura, 

haja vista que ainda não havia realizado uma checagem dos conhecimentos prévios dos ApEn.  

Embora V não tenha solicitado e realizado com os ApEn leitura do texto, questionou-os: 

Bom, e outra, na parede, ela relembra que tinha a foto de quem? Vocês estão lembrados?. 

Acredito que assume essa postura em virtude de ter solicitado, em aula anterior, que os ApEn 

fizessem a leitura do texto em casa. Nesse caso, V apenas conferiu se o ApEn cumpriu uma 

tarefa. Não é possível verificar as construções realizadas por eles, já que não houve uma 

leitura compartilhada nem um trabalho inferencial, os quais necessitam de mediação.  

Em resposta à pergunta de quem seria a foto que estava na parede, os ApEn 

responderam: Deodoro e Floriano. V questionou quem seriam eles e teve como resposta: dois 

presidentes. Sobre a resposta dos ApEn, V comentou: Dois presidentes da república, né. Não 

questionou o fato de haver ou não, em algumas escolas, fotos de presidentes da república ou a 

razão da existência de fotos dos fundadores das instituições, no entanto, encaminhou os ApEn 

para um sentido por ela pretendido ao questionar: Bom, nas escolas, nós ainda encontramos a 

foto... a fotografia dos presidentes da república? Vemos que V encaminhou os ApEn para 

uma resposta negativa, fato que se verificou pelo uso do advérbio ―ainda‖ e a construção da 

interrogação. À pergunta, os ApEn se manifestaram: não.  

A respeito das fotos dos fundadores das instituições, V não fez os ApEn refletirem sobre 

a razão da existência dessas fotos e o que a ausência delas denunciaria. Motivou-se a construir 

uma constatação ao dizer: A gente normalmente vê nas escolas a foto do patrono da escola. 

Aqui é pra ter na entrada uma foto da professora (...) [o nome da escola foi dada em 

homenagem a essa professora], eu mesma não conheço. Então, a gente... nas escolas, elas 

recebem um nome em homenagem a uma pessoa ilustre da cidade que trabalhou pela 

educação ou que foi um cidadão que trabalhou muito. Então, a professora (...) deve ter sido 

uma professora muito dedicada pra receber uma homenagem, né? Então, a mestra Silvina 

que ela [a autora do texto] homenageia aqui nessa poesia deve ter sido muito dedicada, 

apesar da rigidez. Solé (1998) diz que ao EnAp cabe a tarefa de fazer o ApEn se interrogar 

sobre a leitura, pois o leitor é o responsável pelo seu processo de aprendizagem. Notei que V 

não propiciou que essas atitudes fossem tomadas.  
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 Em vários momentos, V foi antecipando informações e construindo significados sem 

saber se os ApEn necessitavam dessas intervenções: [...] ela relembra do nome dos amigos da 

chamada, né? Ela fala Antônio, Juca, João de Araújo. Ela se lembra dos detalhes, ela se 

lembra até do cheiro de rabugem dos cachorros, né, que é uma doença que o cachorro tem 

que ele perde o pelo. Ela lembra da mesa que era uma mesorra. O trabalho de construção de 

sentidos permaneceu concentrado nas mãos da EnAp.  

Após ter feito várias considerações sobre o texto, V propôs: Pois vamos fazer uma 

leitura aí, por favor. Queria que vocês acompanhassem e tentassem ler junto comigo. Embora 

ela tenha feito a leitura em voz alta, acompanhada por alguns alunos, não desempenhou o 

papel de mediadora, visto que não incluiu os leitores no processo de significação. O trabalho 

colaborativo em leitura se justifica como uma forma de compreender o texto, logo ApEn 

precisam testar e, se necessário, refazer algumas previsões. Não entendo que V tenha 

procedido a um estudo simultâneo, mas, sim a uma leitura sem orientação, pois não preparou 

os leitores ―para engajar seu conhecimento prévio antes de começar a ler‖ (KLEIMAN, 

2008a, p. 154).       

Após ter realizado a leitura, V continuou não dando aos ApEn condições de interagir 

com o texto. Ela considerou: Gente, o nosso texto é escrito... é um texto escrito em verso 

porque é uma poesia e qual é o assunto principal que ela trata aqui? Ele descreve que 

ambiente? O que o texto tá querendo dizer aí?. Não realizou nenhuma consideração quanto à 

função do gênero e, quanto à forma, justificou que o texto é uma poesia porque está escrito 

em verso.  

Em referência ao processo de significação, V perguntou aos ApEn o que o texto estava 

querendo dizer. Com tal postura, V desconsiderou a bagagem sociocognitiva do leitor e o 

inibiu a assumir atitude interacional diante do texto.  

V continuou assumindo a interpretação do texto e, em certos momentos, tentou 

aproximar os ApEn de contextos que tivessem uma ligação com o tema do texto, porém não 

oportunizou aos ApEn a ativação desses contextos, ela mesma foi assumindo a interpretação e 

ativando-os. Há alguns trechos em que esse comportamento ficou nítido: Se vocês fizerem 

uma comparação dessa sala de aula da Cora Coralina do tempo que ela estudou com a nossa 

sala de aula vocês vão... tem alguma situação parecida? Ele descreve um ambiente 

detalhado: o corredor era de laje. Hoje em dia nós ainda temos escolas com corredores? E 

continua em outros momentos do texto: Era muito tradicional, nas famílias de um século 

atrás, toda família queria que tivesse um padre e as moças tinham que ser pren:::dadas ou 

tinha que ter uma freira. Então, as escolas..., bem na época que a Cora Coralina estudou, 
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eram rígidas. Lembram que ela fala bem aqui que toma a bença à mestra, né? Os professores 

eram muito rígidos, não tem essa abertura que tem hoje do aluno conversando com o 

professor. Até na época que eu estudei, o professor ficava num certo... mantinha uma certa 

distância do aluno. Hoje em dia o professor... ele... ganhou intimidade com o seu aluno, mas 

essa intimidade também trouxe um lado ruim que foi o desrespeito. O desrespeito para com o 

professor ele é bem maior.  

Os contextos ativados são interessantes, têm ligação com o sentido global do texto, 

todavia são protagonizados pela EnAp e, assim, retirou dos ApEn a oportunidade de utilizar 

seus conhecimentos prévios para situar a leitura e atribuir sentidos a ela.  

Em determinado momento, durante a discussão do texto protagonizada por V, solicitou: 

Eu vou pedir a Y que leia seis versos do texto e depois eu peço para outro continuar. 

Observei que, após a leitura realizada pelas ApEn, não foi proposta nenhuma reflexão, logo 

não se percebeu um real objetivo para a atividade. Verifiquei, ainda, que V fragmenta a 

leitura, pedindo para cada ApEn ler um ―pedaço‖ do texto.  

Em última análise, V explicita interpretações realizadas por ela: Olha, outra coisa que 

eu queria falar pra vocês... era isso aí [...] um momento que ela reviveu da vida dela na 

infância [...]
41

 Outra coisa que eu achei interessante foi o vocabulário usado por ela, né, 

palavras que nós praticamente não usamos mais hoje. Não construiu estratégias para perceber 

se os ApEn tinham o mesmo entendimento, atitude que centralizou o texto nas mãos do 

EnAp.  

Após a leitura do texto, V disse: Eu pedi também para vocês responderem as questões 

de interpretação do texto, mas se não tiverem respondido não tem problema não. Percebemos 

não ter havido avaliação da leitura. A EnAp não aplicou estratégias para verificar se realmente 

houve compreensão do texto.  

 Após análise das possíveis estratégias eleitas por V na prática de orientações para 

leitura, constatei que não há ensino de estratégias leitoras. Os ApEn não são encaminhados 

para a construção de sentidos. V apresentou algumas orientações para leitura, todavia não 

ensinou para os ApEn procedimentos que deveriam acessar para chegar à compreensão dos 

textos.    

 Meu objetivo nesta seção foi analisar as estratégias para o ensino de leitura eleitas pelas 

EnAp no trabalho de orientações leitoras em sala de aula. Constatei que, no universo prático, 

as EnAp não empreenderam o ensino de procedimentos de leitura. 

                                                           
41

 Esta sinalização não faz parte das convenções de transcrição. Foi utilizada aqui para marcar que de uma fala 

maior retiramos apenas alguns trechos.  
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Entendo que a falta de bases teóricas na formação leitora dos EnAp e sua história de 

leitura e de formação podem ter relação com a ausência de procedimentos de leitura que 

viabilizem a formação do leitor autônomo. Como o ApEn precisa selecionar estratégias de 

leitura de várias ordens a fim de compreender os textos, as quais precisam ser ensinados pelo 

EnAp, ele necessita, portanto, ter formação que lhe possibilite fazer essa seleção.  

Quanto à restrita formação do EnAp, Kleiman (2008a, p. 151) considera que ―a 

formação precária do professor na área de leitura, bem como o desconhecimento dos 

resultados da pesquisa na área trazem consequências negativas para a qualidade de ensino‖. 

Ainda segundo Kleiman (2008b), a formação do EnAp não os embasa sobre as teorias de 

linguagem previstas nos documentos oficiais, como os PCN, que não estão previstos na 

maioria dos programas de cursos que os formam. (p. 488). O desconhecimento dos PCN, por 

exemplo, afasta-os de conhecimentos sobre a teoria de leitura, estratégias leitoras, dentre 

outros aspectos. Destaco um trecho dos PCN que ratificam minha afirmação: 

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e 

interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o 

assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. [...] Trata-se de 

uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e 

verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos 

que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de 

dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto 

suposições feitas. [...] Nessa condição, o professor deve preocupar-se com a 

diversidade das práticas de recepção dos textos [...]. (BRASIL, 1998, p. 69-70).  

 

 

Destaco, ainda, considerações sobre o trabalho de Silva (2009), pois ele mantém 

concordância com minha argumentação. Segundo o autor, a partir de pesquisas realizadas 

sobre aspectos da identidade de EnAp do ensino fundamental, o trabalho docente é afetado, 

significativamente, pela formação anterior do EnAp, além de sua possibilidade de atualização 

continuada e pelas ideologias impositivas manifestadas pelo sistema escolar. De acordo com o 

autor, a preparação prévia dos EnAp para o encaminhamento de leitura é considerada muito 

fraca ou inexistente. Descrevo a caracterização por ele construída sobre o quadro em 

discussão, pois entendo sua importância para este estudo:  

 
Ainda que a leitura seja o pulmão da vida docente e discente e esteja intimamente 

relacionada com o sucesso escolar do estudante, são raros os cursos que tematizam 

esse processo (o de leitura) por meio de disciplinas específicas ou mesmo dentro das 

existentes no currículo. Dessa forma, por falta de embasamento na área das teorias 

de leitura, o professor se vê extremamente desamparado no momento em que tem 

que ensinar ou orientar a leitura entre seus alunos. Perante as lacunas teóricas, os 

procedimentos alternativos mais comuns para o professor são: a total dependência 

dos livros didáticos e suas famigeradas lições ou então a imitação ingênua dos seus 

antigos professores de outrora... (SILVA, 2009, p. 59, grifo do autor).   
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Tenho a clareza de que não posso criar generalizações sobre a ligação existente entre o 

ensino desenvolvido pelo EnAp e a sua formação anterior em leitura, todavia, considerando 

alguns encaminhamentos de leitura já apresentados que constituem exemplos extraídos do 

nosso corpus e a teoria que me dá suporte, entendo que, possivelmente, existe, dentre outros 

aspectos a serem ainda confirmados nesta tese, reflexos da formação a que o EnAp teve 

acesso e o ensino, por exemplo, de estratégias para compreensão leitora, foco desta seção. 

Após análise da postura assumida pelas EnAp nas aulas de leitura, percebi que, não 

montavam Situações didáticas que permitissem ao ApEn se comportarem como parceiros no 

processo de construção do conhecimento. Palma e Turazza (2014b) já diziam que cabe ao 

professor orientar o aluno, comportar-se como um mediador em uma construção que precisa 

ser protagonizada pelos alunos. Assim, em vários momentos das observações, constatei a 

resposta pronta predominando, as professoras construíam sentidos para os textos, não davam 

voz aos alunos ou, em se tratando das atividades propostas no livro didático, não realizavam o 

processo de transposição didática, já que não havia adaptações do conteúdo para os alunos a 

fim de subsidiar o desenvolvimento da competência comunicativa. Outro aspecto da situação 

didática que não era bem operacionalizado nas aulas era o Contrato didático, pois as EnAp 

enfatizavam a relevância no conteúdo, comportando-se como donas do conhecimento. 

Brousseau (1986), classificando modelos de contrato didático, entendia esse como aquele em 

que o ApEn ficava fora do processo de construção do conhecimento. Os saberes estavam nas 

mãos do processor e cabia ao aluno, em uma postura passiva, captá-los.  

As observações realizadas me permitiram perceber as várias lacunas presentes no ensino 

de leitura no que se refere às concepções, estratégias de leitura e práticas para o estudo do 

texto, mas não foi suficiente para saber as razões das lacunas encontradas. Assim, na seção 

que segue, analisarei as entrevistas narrativas, fonte que me oportunizará ter acesso aos 

discursos que as constituem e trazem às questões de natureza social, cultural, ideológica, 

formativa que mantêm relação com o ensino realizado. Com base nessas constatações, 

apresento, no capítulo 6, uma proposta de intervenção para um ensino mais produtivo por 

meio das oficinas formativas. Elas surgirão para atender às lacunas presentes nas aulas e nos 

discursos presentes nas narrativas.  
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5.3 Narrativas de formação e ensino de leitura: contribuições para uma pedagogia de 

leitura  

 

Olhar para o passado pode ajudar o indivíduo a encontrar explicação para significados 

nas ações que realiza hoje como pessoa que foi construindo seu percurso pessoal e 

profissional rico de cruzamentos com os outros e a dar sentido, no caso da docência, ao seu 

posicionamento como EnAp e formador de professores (MOITA, 1995). O recurso à narrativa 

autobiográfica e à de formação inscreve-se na ideia de que, ao se narrarem episódios com 

significado, eles serão analisados de uma forma contextualizada, tentando que essa análise 

ponha em evidência emoções, experiências ou pequenos fatos marcantes, os quais antes não 

nos tinham sido percebido. 

Nas próximas subseções, dedico-me a interpretar as narrativas de vida e de formação 

das três professoras colaboradoras do 4º ciclo de EJA. O recurso das narrativas, como já 

esclarecido, na metodologia desta tese, propiciou às colaboradoras refletir sobre as suas 

práticas, ao mesmo tempo em que aguçou/promoveu o aspecto formativo. Além disso, 

propiciou ao pesquisador discernir as fontes dos discursos produzidos por elas, os quais 

revelaram as possíveis causas do ensino de leitura ainda pouco produtivo, o qual foi 

constatado nas observações apresentadas e interpretadas nas seções anteriores deste capítulo. 

Com base no que observei, o insucesso no ensino de leitura se deve, provavelmente, a lacunas 

teóricas e metodológicas no processo de formação das professoras, bem como a aspectos 

relativos ao contexto familiar e aos contatos com a leitura na educação básica. Isso, porém, 

deve se confirmar com a análise das narrativas. 

Essas subseções foram delineadas com base nos questionamentos previstos no roteiro 

para a produção das entrevistas narrativas. Reitero que esse roteiro foi formulado tomando 

como base as posturas, no decorrer das aulas de leitura observadas, assumidas pelo ApEn. 

Assim, defini três eixos para a produção das narrativas, dos quais surgiram as categorias para 

a análise das narrativas. São eles: 1) Narrativas sobre as primeiras influências para a 

aprendizagem: lembranças que as EnAp trazem consigo; 2) Narrativas de formação: a escola e 

a universidade como espaços formativos; 3) Narrativas de experiências docentes: a prática 

como fonte de aprendizagem.  

As narrativas das colaboradoras desta pesquisa vão ao encontro das palavras de Catani 

et al. (1997 apud CUNHA, 2014, p. 139) ao afirmarem que ―[...] cada uma destas histórias 

pode ser desvelada para trazer à luz uma trajetória que começa na infância, passa pela 

adolescência e juventude e chega à idade adulta, e onde influências variadas tiveram e ainda 
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têm lugar‖. Desse modo, as narrativas orais produzidas pelas colaboradoras da pesquisa 

revelaram que as aprendizagens da docência advêm de experiências formadoras de natureza e 

tipologia múltiplas, vivenciadas em momentos distintos ao longo de suas trajetórias de vida: 

pessoal, educativa, profissional.  

 

5.3.1 Narrativas sobre as primeiras influências para a aprendizagem: lembranças que as 

EnAp trazem consigo 

 

Aprender é um processo dinâmico e aberto, diretamente relacionado às experiências 

marcantes vivenciadas pelo aprendiz durante sua vida (CUNHA, 2014). Os fragmentos das 

narrativas revelaram os modos de ser e estar no mundo das colaboradoras articulados às 

aprendizagens adquiridas ao longo de suas trajetórias formativas a partir das falas de si. São 

recortes que trazem não apenas fatos marcantes de sua formação na infância vivenciados, 

especialmente no seio familiar, mas também as reflexões provocadas pelo/no processo de 

rememoração.  

 

5.3.1.1 Lembranças narradas sobre o contexto familiar 

 

Narrar a própria trajetória formativa, segundo Cunha (2014), é produzir histórias sobre 

si mesmo. É um processo pelo qual o ser humano pode compreender o mundo, o outro e a si 

mesmo pelo entrelaçamento de múltiplas histórias: da infância, da família, da comunidade. 

Foram essas histórias, guardadas na memória (ou esquecidas) das colaboradoras, que são 

reveladas nesse indicador de análise. São memórias alegres, são memórias tristes, enfim são 

histórias e memórias emocionantes e essenciais, não apenas para que cada um dos professores 

pudesse ―enxergar-se criança‖, mas, sobretudo, para que pudessem compreender como essa 

etapa de sua trajetória foi basilar para sua constituição pessoal e profissional.  

No que diz respeito à família, os pais geralmente ocupam um lugar central, pois lhes é 

atribuído um peso significativo na educação dos filhos. Diante da imensa responsabilidade de 

educar, a relação entre pais e filhos configura-se como complexa e repleta de alegrias e 

descobertas, mas também de conflitos e tensões. Dentre as muitas relações e interações que 

constituem os seres humanos, a relação entre pai e filho é, sem dúvida, a principal referência 

formativa para os seres humanos, de uma forma ou de outra. No que se refere a isso, W 

narrou: 
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EnAp W: Sou parnaibana e caçula de uma família de 3 filhos. Minha 

infância foi muito tranquila. Eu brincava muito com minhas irmãs e 

era a protegida dos meus pais. Meu pai tinha um comércio de lanches 

no centro da cidade e minha mãe era boleira. Conseguíamos viver 

dignamente, mas estudamos a vida toda em escola pública. Não 

tenho muito a me queixar, mas eu sentia que faltava alguma coisa... 

Por isso, comecei Ensino Médio em uma escola particular, mas saí no 

final do 1º ano porque meus pais não deram conta de pagar para as 

três filhas. Os meus pais sempre me incentivavam a estudar e 

conversavam muito conosco nos orientado sobre a vida e a 

necessidade de prosseguir nos estudos. Era comum, em nossas 

conversas, dizerem que era importante sermos pessoas responsáveis, 

honestas e cumpridoras do nosso dever.  Eu devo o que eu sou hoje a 

eles, pois sou guerreira, forte e crítica. Levo esses ensinamentos 

para a vida pessoal e profissional. Minha mãe não estudou muito, 

mas nos ajudava nas tarefas. Ela nos colocava para ler porque dizia 

que ler era importante para entender a vida. Algumas vezes, dizia 

que recordava das aulas que teve de gramática no tempo dela. Aí 

chamava a nossa atenção que era importante saber as regras para 

escrever direito e falar direito para não passar vergonha. Minha mãe 

tinha uma irmã professora de Português e ela [referindo-se à tia] 

sempre me incentivava a ser professora. Falava com tanto 

encantamento que eu até ficava curiosa e desejosa. 

 

W iniciou sua narrativa deixando claro que vinha de um contexto social modesto. 

Entendo que, provavelmente, a família vivia em uma situação financeira tranquila, já que ela 

usa a expressão dignamente para se referir à forma como a família vivia. Revelou a forte 

influência de sua família em sua trajetória formativa pessoal e profissional. A colaboradora 

deixou claro o quanto sua família foi/é essencial para sua formação, pois foi no ambiente 

familiar que aprendeu hábitos, costumes e valores definidores de suas escolhas na vida adulta.  

As lembranças registradas nesse excerto desvelaram o quanto a educação familiar 

recebida pela colaboradora foi importante para a construção de sua personalidade, 

estimulando, assim, sua criticidade e cidadania, aspectos basilares de sua atuação profissional. 

Faz, ainda, uma forte referência à valorização da escolarização por parte de seus pais. O 
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estímulo a prosseguir nos estudos e o valor que a eles atribuíam foram extremamente 

importantes para ela avançar em sua formação. Ela construiu, em um trecho da narrativa, uma 

visão negativa da escola pública. A matrícula no Ensino Médio, em uma escola privada, 

advém da crença recorrente na cultura brasileira que é apenas nesse nível de ensino que o 

aluno adquire os conhecimentos necessários para ingressar no Ensino Superior (DIAS, 2005).  

Em relação à colaboração de família ao seu ingresso no universo do mundo da leitura, 

afirmou que a mãe foi uma incentivadora, mesmo não partilhando de momentos de leitura, 

lendo junto com ela. A família exerce papel fundamental na atribuição de valor ao ator de ler. 

Sobre isso, entendo que a leitura, quando não é estimulada no ambiente familiar, acaba sendo 

vista, muitas vezes, como algo que não é de interesse do indivíduo, já que acontece apenas em 

lugares rígidos e de forma obrigatória. No entanto, se o estímulo à leitura acontecer no 

ambiente informal, principalmente no lar, é mais provável que o leitor tenha facilidade na 

compreensão de textos. Segundo Vieira (2004, p. 06), 

 

O leitor formado na família tem um perfil um pouco diferenciado daquele outro que 

teve o contato com a leitura apenas ao chegar à escola. O leitor que se inicia no 

âmbito familiar demonstra mais facilidade em lidar com os signos, compreende 

melhor o mundo no qual está inserido, além de desenvolver um senso crítico mais 

cedo, o que é realmente importa na sociedade. 

 

Destaco que, no caso de W, a mãe, dentro de suas possibilidades, atribuía valor à leitura 

e isso, certamente, colaborou com o desejo de a jovem menina ingressar no ―mundo das 

letras‖, haja vista que tudo começa pela magia que é construída no universo familiar. É 

necessário, porém, que o incentivo dado pela família seja continuado na escola. Caso isso não 

aconteça, a possibilidade de o indivíduo tornar-se não leitor aumenta muito, quando não, mau 

leitor.   

A escola exerce um papel importante na formação de leitores, sendo assim, cabe a ela 

formá-los por toda a vida e, dessa maneira, torna-se essencial fornecer boas condições de 

trabalho para o desenvolvimento da leitura, além da atuação do professor nesse processo. De 

acordo com o que destaca Raimundo (2007, p. 109),  

 

Se à escola foi dado o objetivo de formar leitores, o professor é o principal executor 

desse projeto, e dele será o dever de apresentar o mundo da leitura ao aluno. A 

maneira como o professor realizar essa tarefa será decisiva para despertar ou não o 

interesse pela leitura. 

 

Para instigar o gosto pela leitura na criança, é importante que, além do contato com a 

leitura, ela também tenha contato com pessoas que a estimulem, podendo ser professores, 
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familiares e demais participantes do seu contexto histórico. A leitura é importante para a 

representação que o indivíduo possa fazer da sociedade e, dessa maneira, é fundamental o 

papel que a família e a escola executam no processo de formação do leitor.  

De acordo com Cunha (2014), as memórias familiares têm um peso significativo na 

jornada de escolhas pessoais do ser humano e o valor que se atribuí a aspectos que 

repercutirão sobre as escolhas profissionais, caso não haja uma intervenção qualificada da 

escola a fim de resolver quaisquer impasses. Em relação a esse contexto, saliento a visão 

construída pela mãe sobre a importância de saber gramática para produzir textos claros e falar 

bem. Faz parte de uma visão popular o apreço ao domínio das normas gramaticais, o que não 

assegura, porém, um bom domínio da escrita e a adequação linguística da fala para 

determinados contextos e intenções. Na verdade, a escola deve intervir sobre isso, mostrando 

que não se trata de ensinar a falar ou a fala ―correta‖, mas sim as falas adequadas ao contexto 

de uso. A questão, portanto, é saber coordenar satisfatoriamente o que falar e como fazê-lo, 

considerando a quem e por que se diz determinada coisa. É saber, portanto, quais variedades e 

registros da língua oral são pertinentes em função da intenção comunicativa, do contexto e 

dos interlocutores a quem o texto se dirige (BRASIL, 1997). 

A respeito, ainda, da colocação da mãe de W sobre a necessidade de conhecer as regras 

da gramática, compreendo, com base nas leituras de Travaglia (2011), que ―[...] os recursos da 

língua funcionam dentro dos textos para a produção de efeitos de sentido que se quer em 

situações específicas de comunicação com um fim específico‖. (p. 38). A gramática estaria, 

portanto, a serviço de um saber dizer que garante um determinado objetivo, discursivamente, 

construído.  

Por fim, a colaboradora revelou a influência que teve para o ingresso na docência como 

professora de português, já que se disse curiosa para saber como se dava aquela atividade 

construída positivamente por sua tia.  

Sobre as suas lembranças dos contextos familiares, M contou:  

 

EnAp M: Eu nasci no Maranhão, mas vim para o Piauí porque minha 

avó materna morava em Parnaíba. Essa mudança aconteceu porque 

meus pais se separaram e eu, minha mãe e mais duas irmãs viemos 

morar com meus avós. Como o meu pai não ajudava com pensão e 

meus avós não davam conta de cuidar de sustentar todo mundo, 

minha mãe começou a trabalhar como doméstica em casas de família. 

Eu ainda fui com ela algumas vezes ajudar, mas depois não ia mais 
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porque ... já tava atrapalhando na escola. Minha mãe nunca deixou 

que a gente [falando dos irmãos] parasse de estudar. Em umas das 

idas às casas em que ela trabalhava, conheci uma professora 

chamada Joana. Dona Joana conversava, uma vez ou outra comigo, e 

em uma das conversas me perguntou o que eu seria quando crescesse. 

Eu disse que ainda não sabia. Ela me perguntou porque eu não 

escolhia ser professora. Contou para mim que assim que ela se 

formou na faculdade de História, já arrumou emprego. Disse para 

mim que eu deveria ajudar a minha mãe e, por isso, deveria 

continuar estudando e arrumar um emprego logo. E professora, 

seria uma boa opção. Aquilo ficou na minha cabeça e EU TRILHEI 

AQUELE CAMINHO. Na casa da minha avó tinha MUITAS 

crianças, além das minhas irmãs, tinha filhos de uma tia que também 

moravam lá. Infelizmente, não dava tempo de ninguém parar para 

ler com a gente. Minha mãe trabalhava muito e só chegava em casa à 

noite. Quase sempre eu já estava quase indo deitar. 

 

Na narrativa de M, a constituição familiar foi apontada como um aspecto, 

possivelmente, definidor de sua formação. Ela inicia tratando da separação de seus pais, fato 

que originou instabilidade no futuro da família. A mãe dela precisou assumir a posição de 

chefe da família e, em virtude disso, não pode acompanhar a educação escolar dos filhos. A 

colaborada frisa, inclusive, que o fato de acompanhar a mãe nos serviços de faxina lhe trouxe 

prejuízos na escola. Embora a mãe tivesse uma rotina dura e não pudesse acompanhar os 

filhos como, provavelmente, desejava, incentivou que prosseguissem nos estudos. Esse fato 

mostra o valor atribuído à formação.  

Um aspecto, enfaticamente, asseverado pela professora foi o que a levou a escolher a 

docência. Narrou que, em suas idas com sua mãe à casa de uma professora a fim de prestar os 

serviços de faxina, pode ter alguns momentos de diálogo com a professora Joana. A docente 

definiu a carreira de professor como uma via mais fácil para uma colocação no mercado de 

trabalho e captar recursos para ajudar a família. Infelizmente, esse quadro ainda é muito 

presente na atualidade. Jovens, sobretudo os de classe social menos privilegiada, optam pela 

docência com o ideal de ter uma recompensa financeira mais imediata. A professora de 

História não lançou nenhum argumento que deixasse claro o prazer que a educação pode 

trazer no que se refere ao crescimento pessoal, profissional, além da possibilidade de o 
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professor transformar muitas histórias de ApEn que estavam em uma situação semelhante à da 

colaboradora e que puderam se transformar em cidadãos críticos e, portanto, esclarecidos. 

Eles estariam aptos a mudar as suas histórias. Joana não tratou, também, de nenhum aspecto 

relativo à formação do professor, no que se refere a conhecimentos e habilidades específicos 

para exercer a profissão, nem a necessidade de aptidão para o seu efetivo exercício.  

Sobre o aspecto da escolha da docência por uma motivação financeira, uma reportagem 

do jornal O Estado de São Paulo, de 8 de julho de 2007, aponta que ―[...] a cada dia, 

segmentos mais pobres da população ingressam no mercado de trabalho na condição de 

professor. Cerca de 49,5% dos professores têm pais com ensino fundamental incompleto. 

Desses, 15,2% têm pais sem nenhuma instrução‖. Esses dados demonstram que, embora a 

profissão atualmente não tenha status e nem boa remuneração, para as pessoas mais pobres é 

uma forma de ascender socialmente, constituindo-se uma profissão significativa, já que 

demanda estudos até o ensino médio, fato que adquire relevância para quem tão pouco tem. 

Ser professora seria, então, motivo de orgulho não apenas para a mulher pobre que conseguiu 

se formar, mas também para a família (SARTORI, 2008).  

Uma série de fatores socioculturais deve ser investigada na escolha da profissão, porque 

sempre há ‗escolha‘, conforme os dados conclusivos de uma pesquisa realizada por Gatti, 

Espósito e Silva (1998), dentro do ―Proyecto Magistério: características de la Profesion 

Maestro‖, realizado em vários países da América Latina e que se refere aos dados do 

professor de ensino fundamental no Brasil. Após analisarem questionários respondidos por 

docentes de todo o país, as autoras concentraram-se em respostas de três estados: Maranhão, 

Minas Gerais e São Paulo. Em relação à questão de como chegou à profissão magistério, 41% 

declarou que sempre quis ser EnAp, mas ―os outros 59% apontam para condições 

circunstanciais (por falta de outras oportunidades, problema de mercado de trabalho difícil em 

outras áreas, por terem vivido acidentalmente experiências de dar aulas, por não terem 

conseguido passar no vestibular em outra carreira, etc.)‖ (p. 256).  

Pelo excerto analisado, as dificuldades econômicas, especialmente, fizeram a 

colaboradora ‗optar‘ pelo magistério como profissão. Esse fato comprova a pesquisa 

anteriormente citada e tantas outras que têm revelado que a situação econômica é fundamental 

na opção profissional. 

Para Sartori (2008), a seleção de uma profissão está, portanto, diretamente relacionada 

à própria estratificação da sociedade. Pessoas com maior poder aquisitivo buscam profissões 

que (também simbolicamente) as mantenham em situação de prestígio social, ao contrário das 

classes desprivilegiadas que se contentam (por falta de opção) a realizarem o que é possível 
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diante das condições concretas de sobrevivência, embora ainda existam aquelas que escolham 

o magistério como forma de ascensão social. 

A professora encerra a sua narrativa lamentando o fato de não ter tido o incentivo da 

família para os primeiros contatos com a leitura. Ela mesma justifica o ―desarranjo‖ familiar 

como causa dessa ausência.  

A narrativa da EnAp corroborou os estudos de Nóvoa (1992, 1995), Shulman (2002), 

entre outros, ao revelar que a ação docente em sala de aula não demanda apenas 

conhecimentos e saberes do conteúdo da disciplina, mas também está diretamente relacionada 

às experiências vivenciadas em família imprimindo nelas uma forte marca em sua atuação 

profissional. Confirmou o destaque ocupado pela família dentre os demais grupos sociais, 

como demais parentes e outras pessoas do convívio, pois exerce uma influência expressiva 

sobre seus membros, fazendo parte de sua vivência cotidiana, sendo, portanto, muito 

importante na vida de seus membros, influenciando diretamente na construção de seus 

projetos de vida (DIAS, 2005 apud CUNHA, 2014, p. 142). 

V, em suas reflexões narradas, assim se manifestou: 

 

EnAp V: Sou de uma família MUITO humilde, nascida no interior. 

Passamos por muitas necessidades e eu sempre tive o desejo de 

mudar de vida. Nós éramos seis filhos e eu, como a filha mais velha, 

sempre ajudei minha mãe nas atividades do lar. Sempre frequentamos 

a igreja porque meus pais eram muito religiosos e também, acredito 

eu, que eles gostavam que eu ajudasse a professora de catecismo nas 

aulas para aprender com ela. Eles não estudaram muito e mal sabiam 

assinar o nome, mas eram pessoas que falavam bem. As atividades da 

igreja ajudavam nisso. Eu era muito cobrada por eles a crescer na 

vida e continuar nos estudos porque queriam que eu tivesse o que eles 

não tiveram oportunidade. Para que isso acontecesse, eu precisaria 

me ESFORÇAR! A minha professora de catecismo me ajudou muito 

a ter os primeiros contatos com a leitura porque eu era interessada e 

ficava com ela depois da aula. Quase sempre ela lia algum texto 

comigo e aquilo me motivava muito a querer aprender.  

 

V iniciou a sua narrativa enfatizando que adveio de um contexto familiar humilde, o 

qual serviu de impulso para mudar de vida. Esse fato já foi apresentado nas análises das 
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narrativas das duas outras colaboradoras como um aspecto determinante para construir a 

educação como um ideal para a mudança de vida.  

Esclareceu que os pais eram muito religiosos e frequentadores da igreja. Além da 

religiosidade, os pais tinham o desejo de aproximá-la da professora de catecismo que era vista 

como referência de sabedoria e incentivo para que ela prosseguisse nos estudos. Tal 

professora foi responsável, também, pelos seus primeiros contatos com a leitura, os quais 

serviram de motivação para ascender nos estudos e, possivelmente, o seu ingresso na 

docência. Como seus pais mal sabiam assinar o nome, aproximá-la da professora de 

catecismo garantira à menina contato com a leitura, mesmo que em situações mais 

esporádicas.  

Ela relatou que os pais não tiveram a oportunidade de estudar, mas falavam bem e isso 

se devia aos contatos estabelecidos com as leituras da igreja. Para Tfouni (2010), as pessoas 

com baixo grau de escolaridade e de analfabetas, quando em contato com textos literários, 

mesmo nunca os tendo lidos, desenvolvem um conhecimento letrado sofisticado. No caso dos 

pais da colaboradora, há marcas de um discurso oral perpassado por características do 

discurso escrito escutado nas leituras da igreja, ou seja, ―[...] que a função-autor não é 

prerrogativa possível apenas para aqueles que aprendem a ler e escrever, mas, antes, é uma 

função ligada a um tipo de discurso – isto é, o discurso letrado‖ (p. 47). Esse discurso, por ser 

social e historicamente constituído, pode estar acessível àqueles que dominam o código 

escrito.  

O desejo de mudar de vida, marcado por ela no início da narrativa, provavelmente, tem 

relação com a influência dos pais: Eu era muito cobrada por eles a crescer na vida e 

continuar nos estudos porque queriam que eu tivesse o que eles não tiveram oportunidade. 

Nesse trecho, fica marcada a cobrança que, a meu ver, servia como uma força que os pais 

empregavam para que isso se tornasse realidade. O discurso da família repercute, haja vista 

que ela sinalizou: Para que isso acontecesse, eu precisaria me ESFORÇAR. A narrativa 

assevera a ideia de que ser uma pessoa bem sucedida está atrelada ao esforço e à disposição 

individual para superar a condição histórica de inferioridade (FERREIRA, 2000). É 

perceptível o quanto esse sentimento de superação e de perfeição, estimulados cotidianamente 

em seio familiar, exerceram acentuada influência no comportamento.  

As narrativas das colaboradoras destacaram fatores impactantes, internos e externos, ao 

ambiente familiar, como, por exemplo, o contexto familiar no qual cada um foi criado e 

educado, a escolaridade dos pais, a valorização da escolarização pela família, a preocupação 

com os valores internalizados, a ausência ou a presença de contato com a leitura e as razões 
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disso, o incentivo aos estudos e a participação efetiva na vida dos filhos como basilares para a 

construção de uma identidade pessoal digna e sólida (CUNHA, 2014). Vigotsky (1998) já 

afirmava que a educação recebida pela família, pela escola e pela sociedade tem uma função 

muito importante na constituição dos sujeitos. Ainda segundo o autor, a forma como os pais 

concebem a educação e criam os seus filhos interfere no desenvolvimento de cada sujeito e 

traz consequências diretas no comportamento realizado na escola.  

Nas palavras de Dominicé (1988 apud CUNHA, 2014, p. 146), ―[...] aquilo que cada um 

se torna é atravessado pela presença de todos aqueles que se recorda‖. Portanto, as vivências 

no ambiente familiar são fontes férteis para a produção de lembranças e memórias. 

A escola, além da família, também favorece, estimula e proporciona aprendizagens às 

crianças e aos jovens para se tornarem cidadãos críticos, produtivos e participativos. A família 

cumpre a tarefa de ensinar comportamentos, atitudes, hábitos e valores socialmente aceitos. A 

escola, por sua vez, cumpre a tarefa de favorecer, fomentar e proporcionar a aprendizagem de 

outros tipos de conhecimentos, ampliando, assim, as possibilidades de convivência social. 

Considerando isso, apresento, no eixo que segue, as narrativas referentes às experiências 

das colaboradoras no meio escolar e no espaço universitário.  

 

5.3.2 Narrativas de formação: a escola e a universidade como espaços formativos 

 

É no espaço da escola e da universidade que os indivíduos passam grande parte de sua 

infância, toda sua adolescência e o início de sua juventude. Segundo Tardif (2002, p. 68) 

grande parte dos docentes sabe muito sobre ―o ensino, sobre os papéis do professor e sobre 

como ensinar‖; pois essas referências ―provêm de sua própria história de vida, principalmente 

de sua socialização enquanto alunos‖. 

A base de conhecimentos das EnAp é influenciada, portanto, pelas experiências 

vivenciadas ao longo de suas trajetórias de formação, sejam elas escolares e/ou acadêmicas. 

Enquanto classe profissional, apenas os professores têm esse privilégio, pois atuam no 

ambiente no qual passaram grande parte de sua vida e que, por isso, têm muita familiaridade e 

intimidade com ele. A escola e a universidade são palco de muitas histórias, logo conhecer 

essas narrativas pode colaborar para a compreensão das interações entre seus principais 

atores, ApEn e EnAp. 

Na sequência, os trechos das narrativas revelaram as aprendizagens da docência 

adquiridas pelas colaboradoras ao longo de suas trajetórias educativas, escolar e acadêmica, 

referenciados suas falas. São fragmentos que trazem em sua essência não apenas as 
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experiências vivenciadas por elas e marcantes para sua formação pessoal e profissional, mas 

também a dimensão formativa de cada uma delas para a construção de sua trajetória formativa 

antes do ingresso na EJA como docentes.  

 

5.3.2.1 Narrativas sobre as aprendizagens na Educação Básica 

 

Os estudos que versam sobre as narrativas autobiografias de professores, tomam as 

referências à escola como importante espaço de formação, normalmente, associados à 

socialização e à afetividade. A instituição escolar é o primeiro espaço social de convívio com 

outras pessoas que não são da família. É na escola que acontecem as primeiras aproximações 

do futuro-professor com o ambiente educacional formal. As narrativas docentes acerca de 

suas vidas escolares contribuem, portanto, para a compreensão das experiências humanas 

vivenciadas no contexto escolar, revelando que ele, de fato, ocupa um lugar especial e único 

na vida do ser humano. 

A respeito disso, W narrou: 

 

EnAp W: O meu ingresso na escola foi muito feliz. Na educação 

infantil, eu tive professoras MUITO bo:::as, não só porque elas 

eram carinhosas, mas, também, porque ensinavam com amor, 

paciência e com dedicação. Elas eram alfabetizadoras muito 

competentes e despertavam nossa curiosidade para leitura com 

vários projetos de leitura. Era Mágico! A entrada no ensino 

fundamental já me causou um estranhamento porque já não havia 

mais tanto cuidado com os alunos e as turmas eram sempre muito 

lotadas, o que dificultava um olhar mais cuidadoso. Eu era 

acompanhada em casa por minha mãe, no que ela sabia ensinar, nas 

tarefas da escola. (...) No ensino fundamental, lembro muito das aulas 

da professora de Ciências que fascinavam a turma, pois ela 

mostrava as experiências e a gente conseguia ver na prática como as 

coisas aconteciam. Ela foi uma professora BEM marcante. Os outros 

professores, na maioria, não eram muito compromissados e acho 

que é um reflexo da escola pública. No primeiro ano do ensino médio 

fui para uma escola particular e percebi a diferença na rotina das 

aulas porque era tudo mais organizado e os alunos tinham muitas 
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atividades para fazer. Tive muitos professores bons e destacaria a de 

Literatura porque nos fazia viajar contando as histórias dos livros. 

Conheci as histórias de muitas obras literárias que foram contadas 

por ela. Ao final do 1º ano, voltei para a escola pública e senti muito 

porque foram os dois anos mais desestimulantes. Estudei em uma 

escola estadual do meu bairro. Eu queria me preparar para o 

vestibular, mas os professores faltavam muito. Ainda falta muito 

investimento em formação profissional e estrutura nas escolas 

públicas! A minha professora de Português foi a mesma durante os 

dois anos e me recordo que ela faltava muito e as aulas eram muito 

enfadonhas porque ela copiava as regras da gramática no quadro e 

depois comentava com a turma. Eu sei que é importante conhecer as 

regras gramaticais, mas acho que não podia ficar SÓ nisso! Eu ouvi 

a minha família e optei pela docência. Fiz cursinho por dois anos e 

ingressei na faculdade de Letras da Universidade Estadual do Piauí 

no período regular. 

 

W inicia as suas lembranças tratando da satisfação que teve com o ensino a ela 

oferecido durante a Educação Infantil. Constrói imagem positiva de suas professoras dessa 

etapa da escolarização, pontuando que eram muito boas, não apenas pelo aspecto afetivo, mas 

também porque detinham conhecimentos para desenvolver um ensino de qualidade.  

A respeito do ensino de leitura pontuado como positivo na experiência da colaboradora 

na Educação Infantil, destaco as ideias de Bamberger (2002, p.24), ao explicar que ―[...] na 

idade pré-escolar e nos primeiros anos de escola, contar e ler história em voz alta e falar sobre 

livros de gravuras é importantíssimo para o desenvolvimento do vocabulário, e mais 

importante ainda para a motivação da leitura‖. O processo do ensino da leitura, por meio da 

formalidade escolar contribui com o conhecer, ajuda a formar indivíduos aptos a enfrentar a 

vida social. 

É importante que a rotina de leitura das crianças seja repleta de atividades desafiadoras 

e inovadoras com o trabalho de gêneros diversos, as quais devem proporcionar a interação 

entre elas para que o desenvolvimento com a leitura seja eficaz e positivo. Moura (2008, p.1) 

ressalta que 

 

É objetivo da escola e das famílias em geral proporcionar às crianças o acesso ao 
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conhecimento e a formação de indivíduos críticos, comprometidos consigo mesmo e 

com a sociedade, capazes de intervir modificando a realidade, automotivados e aptos 

a buscar o aprendizado e o aperfeiçoamento contínuo, o que passa pela formação de 

leitores competentes. (grifo meu).  

 

 

Assim, as atividades desenvolvidas pela professora despertavam prazer e encantamento. 

É importante dizer que a colaboradora frisa que não sentia apenas encantamento porque a 

docente era amorosa, doce e paciente. Ela destaca, ainda, que ela fazia o trabalho com 

competência. Amor e paciência são duas características automaticamente associadas à 

docência, especialmente na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, 

enfatizando a forte presença da dimensão afetiva para/no trabalho docente (CATANI et al., 

1997 apud CUNHA, 2014, p. 155). A afetividade configura-se, assim, como uma importante 

estratégia didática e como compromisso profissional docente, pois exerce forte influência no 

desejo de aprender dos discentes.  

Embora a dimensão afetiva seja reconhecida e incentivada, é importante destacar aqui 

que, na perspectiva em que foram descritas e exemplificadas, essas características remetem à 

imagem tradicional da mulher como doce, meiga e gentil, justificando assim a natureza 

feminina da profissão docente (CATANI et al., 1997 apud CUNHA, 2014, p. 155). No 

entanto, ser professor vai além dessas características, pois exige conhecimentos e saberes 

específicos da profissão adquiridos tanto em processos formativos formais quanto no 

exercício da docência. 

Ainda a respeito dessa dimensão, é importante ressaltar a afetividade como um dos 

saberes necessários à docência (FREIRE, 2011a), configurando-se assim como indispensável 

para o processo ensino-aprendizagem, mas que não pode e nem deve ser oposta à formação 

acadêmica, científica e política dos professores. Na perspectiva freireana, é através da 

afetividade que o professor confirma seu compromisso político com seus alunos, a fim de 

promover a transformação da realidade. 

W, na sequência apresentada em suas memórias, esclarece que a entrada no ensino 

fundamental lhe trouxe muito estranhamento, haja vista que, em razão das turmas serem 

muito grandes, não era possível um acompanhamento mais cuidadoso dos EnAp com os 

ApEn. A transição para o Ensino Fundamental é reconhecidamente um período difícil para os 

alunos, marcada, muitas vezes pela mudança de escola e consequente mudança de colegas, 

além de aumento significativo na quantidade de estudantes em sala e aumento do número de 

docentes, um para cada matéria, entre tantas outras, conforme relatou a EnAp. Todas essas 

mudanças implicam muitas dificuldades que provocam medos e angústias nos discentes. 
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Dentre elas, a colaboradora destacou o vínculo afetivo entre EnAp e ApEn como marcante. 

É perceptível o quanto a constatação que, ao contrário dos professores da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental Menor, os professores do Ensino Fundamental Maior não 

tinham cuidado com alunos afetou a EnAp; é como se ela tivesse deixado de ser querida, 

acolhida e protegida por seus mestres, o que pode ter influenciado sua aprendizagem nesse 

nível de ensino, pois as condições afetivas motivam e facilitam a aprendizagem discente 

(FREIRE, 1996). Quando há um vínculo afetivo entre EnAp e ApEn a aprendizagem é 

potencializada, da mesma forma que, quando esse vínculo é inexistente, ela torna-se mais 

inacessível, pois é difícil aprender alguma coisa com alguém de quem não se gosta.  

A colaboradora destaca como marcante, nessa etapa de ensino, o trabalho desenvolvido 

pela professora de Ciências, pois, segundo ela, despertava fascínio nos alunos com a forma 

prática que conduzia o ensino. Pelo relato, é possível dizer que a aplicação dos conteúdos da 

disciplina a situações reais despertava o interesse e a atenção dos estudantes. O ensino precisa 

ser construído de forma que os sujeitos consigam perceber a funcionalidade e a aplicabilidade 

das teorias aprendidas em contextos reais. Práticas assim são repletas de sentido e despertam 

prazer em estudar. Em estudo realizado por Leite (2006), o autor aponta algumas 

características que fazem um professor ser considerado como inesquecível. Uma delas diz 

respeito sobre o EnAp que desenvolve um trabalho pedagógico sério, pautado em decisões 

que visam à aprendizagem dos ApEn. Esse professor tem domínio do conteúdo e preocupa-se 

em fazer os estudantes, por meio de estratégias eleitas por ele, construírem seus 

conhecimentos. O relato de W permitiu-me entender que esse fato foi decisivo para a 

construção da imagem positiva de sua EnAp. Provavelmente, os seus demais professores do 

Ensino Fundamental tenham se afastado desse perfil e, por isso, foram vistos como 

descompromissados. Além disso, a colaboradora atribuiu a falta de compromisso como um 

reflexo da escola pública.  

A suposta superioridade da escola particular sobre a escola pública, ou seja, escola 

pública ruim X escola particular ótima, é discutível (CUNHA, 2005). Contudo, as 

experiências e vivências nos dois tipos de escola narradas pela EnAp W, infelizmente, 

corroboram esse mito brasileiro. Para justificar a imagem negativa atribuída ao ensino 

público, ela relatou a experiência positiva que teve no 1º ano do ensino médio quando teve a 

oportunidade de estudar em uma escola particular. Destacou a organização da escola e a 

qualidade dos professores: Tive muitos professores bons e destacaria a de Literatura porque 

nos fazia viajar contanto as histórias dos livros. Percebo, nesse fragmento, que a ausência de 

leituras, no processo formativo dessa EnAp, a respeito das teorias de linguagem e a respeito 
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do ensino de Língua e de Literatura, fez com que ela entendesse como uma estratégia positiva 

aquela usada por sua professora de Literatura. Segundo ela, a professora lia os textos e 

contava as histórias para os alunos.  

Percebo, porém, a necessidade de o discente entrar em contato com os diversos textos 

literários, romances, crônicas, poemas, contos, para construir a sua própria interpretação e 

depois haver a interação em sala de aula, intermediada pelo professor. Ações que são de suma 

importância para que o aluno, como bem observa Zilberman (1991), não fique condicionado a 

assimilar os conceitos e a tradição como verdades, sem se colocar sobre o assunto, uma vez 

que o conteúdo literário sempre foi e ainda é visto como ―lei‖ ou conhecimento irrefutável, ou 

seja, vale o ponto de vista do professor, fato que tira do aluno a autonomia de sujeito perante 

o texto, sendo a perspectiva interpretativa do discente ignorada.  

Nessa perspectiva, como afirma Malard (1985), o melhor caminho para a aprendizagem 

da literatura é a leitura dos textos literários e a crítica sobre eles, pois nenhuma outra forma de 

ver seus conteúdos, como resumos ou adaptações, substitui a prática da leitura original, uma 

vez que são releituras. Esses fatores podem ser apresentados para o aluno, fazendo com que 

ele entenda as semelhanças e diferenças entre esses intertextos e como cada leitura, pelo olhar 

do leitor, é também uma ―re-escritura‖ de um texto. Diante desse fato, torna-se indispensável 

que ―[...] o professor seja um leitor e que consiga passar para o aluno essa afinidade dele com 

a leitura, porque o exemplo, muitas vezes, é o condutor de comportamentos e atitudes, 

sobretudo no que diz respeito à criança e ao adolescente‖ (ALMEIDA, 2014, p. 09).  

Ao final do 1º ano do Ensino Médio, ela voltou para a escola pública, e isso a deixou 

desestimulada, pois tinha o desejo de ser aprovada no vestibular, mas, com o pouco 

compromisso dos professores, isso seria difícil. Ela atribuiu a falta de compromisso às 

constantes faltas dos professores às aulas. Externou sua indignação e descontentamento com 

as atuais políticas governamentais responsabilizando-as pelas condições precárias das escolas 

públicas brasileiras, não apenas em termos de infraestrutura, mas também de trabalho docente. 

Compreendo que, ao tratar da ausência de investimento em formação docente, ecoa no seu 

discurso vazios presentes em sua própria formação, já que é professora de escola pública e, 

aqui, também, percebe-se como ―vítima‖ da falta de investimentos em formação continuada.  

Deu exemplo de falta de compromisso da professora de Língua Portuguesa, já que 

faltava muito. Além do descompromisso, avaliou negativamente a forma como a professora 

conduzia a disciplina: as aulas eram muito enfadonhas porque ela copiava as regras da 

gramática no quadro e depois comentava com a turma. A colaboradora negou a atividade de 

copiação, pois entendia como enfadonha e, provavelmente, na situação em que acontecia, era 
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desprovida de estratégias de ensino mais específicas. Se utilizada de maneira adequada e 

variada, a cópia pode servir no processo de ensino. Entretanto, podemos perceber que, na 

maioria das vezes, ela é usada de maneira mecânica, ou seja, os estímulos e respostas são os 

mesmos, caindo em um ensino comportamentalista. A cópia envolve estímulos e respostas 

motoras, tendo como produto, a reprodução dos estímulos textuais. Segundo Mizukami 

(1998), o comportamento é modelado/moldado a partir de algum estímulo, caracterizando, 

assim, uma metodologia tradicionalista, mecanicista. Se o desejo da professora era exercitar a 

escrita, tal estratégia não era a mais produtiva, pois a cópia leva à mecanização, ao desenho de 

símbolos (palavras), à codificação, e não à reflexão. Escrever, assim como ler, é exercício que 

envolve raciocínio e experimentação e não apenas codificação e decodificação.  

Outro aspecto apontado pela EnAp foi a copiação de regras gramaticais feitas pela 

professora para a posterior leitura. Segundo ela, a professora não poderia restringir as aulas 

apenas à discussão de regras gramaticais. Com essa postura, a colaborada nega o ensino de 

Língua Portuguesa que se resume à análise de estruturas gramaticais desprovidas de 

funcionalidade, ou seja, desvinculadas de suas funções no contexto discursivo. É válido 

refletir sobre as formas linguísticas, porém, esse tipo de orientação não poderia representar 

um fim em si mesmo. Atividades de reflexão sobre a linguagem (epilinguísticas) são mais 

produtivas, haja vista que, os sujeitos aptos a refletir sobre a linguagem, são capazes de 

compreender uma gramática. (GERALDI, 1998). Nesse mesmo entendimento, Franchi (1987) 

critica a gramática do modo como é concebida e praticada em nossas escolas. Sua crítica se 

situa no âmbito da reflexão sobre o que se faz e dos resultados que se obtêm. Pra ele, as 

atividades de natura gramatical (metalinguística) em nada contribuem para o aspecto criativo 

da linguagem. Sua proposta invalida, portanto, um ensino calcado em definições 

metalinguísticas, quase sempre falhas e inoperantes, e incentivava a operação com a 

linguagem, a fim de rever e transformar textos, de modo a que se possa perceber a variedade 

das formas de expressão.  

Discuto, posteriormente, se a colaboradora, ao negar as orientações de sua professora de 

Português do 1º e 2º ano do ensino médio, assume postura diferente em suas aulas.  

A EnAp opta pela docência por influência da família, uma vez que relatou, em seção 

anterior, que a sua tia, professora de Português, incentivava a ser professora, o que a deixou 

curiosa. Essa influência foi decisiva: Eu ouvi a minha família e optei pela docência, mas 

acredito que algumas experiências positivas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, 

segundo o que relatei, corroboraram com essa decisão. É possível dizer, ainda, que a 

colaboradora narrou, nas experiências em contexto familiar, que a mãe a incentivava a ler, 
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porém essa continuidade do acesso à leitura e do prazer pela atividade não foi priorizado em 

toda a sua vida escolar, o que pode ter causado reflexos em sua prática como docente de 

Língua Portuguesa. 

Sobre o seu processo de aprendizagem na Educação Básica, M narrou:  

 

EnAp M: Eu iniciei os meus estudos numa escolinha infantil na 

pequena cidade que eu morava no Maranhão. As professoras não 

tinham muita didática para trabalhar com crianças porque não 

eram formadas. Eu saí, quando meus pais se separaram, dessa escola 

e fui matriculada em outra escola de educação infantil em Parnaíba. 

Embora, no começo, eu tenha sentido muita dificuldade, comecei a 

me adaptar à maneira como as minhas professoras trabalhavam. Eu 

achei o meu processo de alfabetização MUITO bom. As professoras 

trabalhavam de forma lúdica a leitura e a escrita e isso foi muito 

importante para eu aprender a ler, já que em casa eu não tinha 

muito acompanhamento da família. No ensino fundamental, as 

experiências também foram muito boas e eu destaco o encantamento 

que eu tinha por uma professora que acabou me inspirado para a 

entrada na docência. A professora de Português era muito bonita, 

elegante e meiga. Falava conosco com muita educação e aquela 

forma de falar gerou o desejo de ser uma professora igual a ela. 

Além de educada era muito clara quando transmitia o conteúdo. No 

ensino médio, eu estranhei um pouco porque era tudo muito ligeiro e 

eu também passei MUITO TEMPO sem professor de algumas 

disciplinas. Isso me deixou meio amedrontada para fazer vestibular, 

mas tive a oportunidade de fazer uma seleção para o período 

especial
42

 do curso de Letras da UESPI.  

 

A colaboradora iniciou as suas memórias de formação esclarecendo que, no seu 

primeiro contato com a escola, as professoras não tinham muita didática para trabalhar 

com crianças porque não eram formadas. Esse depoimento deixou claro que a EnAp 

                                                           
42

 A instituição disponibilizava essa seleção, sobretudo, para professores porque as aulas aconteciam nos meses 

em que os professores estavam em férias. A seleção também era aberta para a comunidade em geral e, por isso, a 

colaboradora pode se submeter ao vestibular.  



187 
 

reconhece o valor da formação para o exercício da docência, nesse caso com o público 

infantil, além de reconhecer que as suas  primeiras bases formativas lhe deixaram lacunas. É 

possível adiantar que, por se tratar de uma escola do interior do Maranhão, as dificuldades 

para as profissionais se capacitarem ainda eram mais difíceis e, isso, fica marcado na narração 

da EnAp. Com o desarranjo familiar sofrido, a família mudou de cidade e a colaboradora foi 

estudar em outra escola de Educação Infantil da cidade de Parnaíba-PI. Apesar de relatar as 

dificuldades com a adaptação ao ritmo da escola, uma vez que não trouxe bases necessárias 

para acompanhá-lo, julgou o ensino oferecido como MUITO BOM. Ela destacou, 

sobremaneira, a forma lúdica com que as professoras facilitaram o seu acesso à leitura, fato 

importante, também, para suprir a ausência de acompanhamento da família no que se refere 

ao incentivo à leitura. A colaboradora deixou marcado em sua narrativa: já que em casa eu 

não tinha muito acompanhamento da família. Constrói, portanto, uma explicação para a 

necessidade de um incentivo maior na escola, o qual supriria o que a sua família não pode 

proporcionar.  

Em relação ao aspecto lúdico citado pela EnAp, é importante dizer que, atualmente, o 

entendimento de lúdico deixou de ser o simples sinônimo de brincar. As implicações da 

necessidade lúdica extrapolam as demarcações do brincar espontâneo. Segundo Neves (2001), 

o lúdico apresenta valores específicos para todas as fases da vida humana. Assim, na idade 

infantil e na adolescência, a finalidade é essencialmente pedagógica. A criança e mesmo o 

jovem opõem uma resistência à escola e ao ensino, porque, acima de tudo, ela não é lúdica, 

não é prazerosa.  

Nas palavras de Nunes (2004), o lúdico não está apenas no ato de brincar, está, também, 

no ato de ler, no apropriar-se da literatura como forma natural de descobrimento e 

compreensão do mundo. Atividades de expressão lúdico-criativas atraem a atenção das 

crianças e podem se constituir em um mecanismo de potencialização da aprendizagem, além 

de favorecerem o desenvolvimento motor e psicomotor das crianças em suas atividades. 

É importante ressaltar que, embora a colaboradora avaliasse as estratégias eleitas por 

suas professoras da Educação Infantil como positivas, não cita exemplos de como isso 

aconteceu. Isso pode ser um indício do pouco aproveitamento que essas atividades trouxeram 

e ela. Algo semelhante aconteceu com as orientações sugeridas no Ensino Fundamental, pois 

também julgou o ensino como muito bom.  

A EnAp destacou uma experiência que serviu de inspiração para o ingresso na docência: 

o contato com uma professora que caracterizou como bonita, elegante, educada, meiga e clara 

na transmissão do conteúdo. Acerca disso, Oliveira Filho (2009 apud CUNHA, 2014, p. 156) 
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salienta que ―[...] o contexto de ensino-aprendizagem é influenciado por muitos fatores, onde 

se destacam fatores afetivos vigentes na relação professor-aluno‖. Fica claro, portanto, que as 

condições motivadoras estão fundamentadas na atuação docente não apenas para despertar o 

interesse dos estudantes, mas também para motivá-los, pois, na maioria das vezes, seus 

mestres são espelhos.  

Ser a professora inspiradora, na percepção da colaboradora, implicava ser meiga, bonita, 

carinhosa com seus alunos, ou seja, a supervalorização do afeto em detrimento do cognitivo. 

É claro que devido à sua idade e ao nível de ensino que cursava na época, isso é facilmente 

explicável e compreensível. No entanto, ao ―olhar o passado com os olhos do presente‖ 

(SOARES, 2001), ela não reconheceu que ser um bom professor transcende a afetividade e 

implica a entrada no mundo dos conhecimentos e saberes necessários para o exercício da 

profissão. Isso fica claro quando, após elencar várias características que ressaltavam aspectos 

afetivos e físicos da professora, relatou que a forma educada e clara como a professora falava 

foram responsáveis pelo desejo de se tornar uma docente. Destaco que a EnAp não tratou de 

nenhum encaminhamento positivo no ensino de Língua Portuguesa que poderia inspirá-la para 

se tornar uma professora de Português, bem como teria contribuído com a sua formação como 

usuária da língua. Como não houve muitas caracterizações, não posso julgar se as influências 

da referida professora contribuíram positiva ou negativamente com o seu fazer docente.  

Apesar de a colaboradora apresentar essa professora como uma inspiração para a sua 

escolha profissional, o verdadeiro peso para a sua opção foi o aspecto financeiro de sua 

família. Nas narrativas apresentadas em seção anterior, ela deixou claro que seguiu a 

orientação de ingressar na docência, dada pela patroa de sua mãe. Os motivos da orientação 

foram o retorno financeiro rápido que a docência traria e o contexto de necessidades 

financeiras enfrentadas por sua família, que foram, portanto, definidores para a sua escolha. 

Esse quadro reproduz, assim, uma tradição brasileira, segundo a qual os filhos de famílias 

menos favorecidas economicamente precisam logo trabalhar para ajudar a prover o sustento 

familiar (DIAS, 2005 apud CUNHA, 2014, p. 152).  

O ingresso no Ensino Médio é um momento de muitas mudanças na vida dos jovens, 

pois é a partir desse momento que eles passam a pensar em seu futuro, normalmente em duas 

perspectivas: ou o ingresso no Ensino Superior ou no mercado de trabalho. M relatou que 

estranhou muito a forma como o processo de escolarização se dava no Ensino Médio. Avaliou 

negativamente dois aspectos: a rapidez com que os conteúdos eram ministrados e, 

corroborando com o que já foi apresentado pela EnAp W, a ausência de docentes como um 

reflexo do pouco compromisso da gestão pública de educação. O fato de ter ficado muito 
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tempo sem professor em algumas disciplinas fez com que a colaboradora ficasse 

amedrontada, porque se sentia menos capaz, de concorrer para uma vaga no vestibular de 

período regular, cujas concorrências costumam ser maiores.   

Assim, o ingresso na docência da EnAp deveu-se ao contexto familiar, marcado por 

muitas dificuldades financeiras. As experiências, relatadas como positivas, de formação na 

Educação Infantil e na Educação Básica, embora não havendo muitas caraterizações que 

justificassem a influência, colaboraram com a escolha pela docência. Entendo que a escolha 

pela Língua Portuguesa tem relação com o encantamento (aspecto emotivo) causado pela 

professora de Português do Ensino Fundamental, bem como pelas experiências lúdicas com o 

ensino de leitura na Educação Infantil. Atribuo, também, que o desejo de se tornar professora 

de Português tenha relação com o anseio de superar o pouco incentivo da família e os vazios 

presentes, também, na escola.   

Acerca de suas memória de escolarização, V narrou: 

 

EnAp V: Minha época de alfabetização foi maravilhosa. Eu tive 

professoras muito boas e que me ajudaram a ler bem rápido. A 

maioria dessas professoras eram cursistas do curso Normal e 

substituíam as minhas professoras titulares. Elas eram muito 

comprometidas e usavam muitos recursos didáticos que nos 

ajudavam a aprender. Eu sempre admirei o trabalho desenvolvido 

pelas alfabetizadoras e isso me fez escolher fazer o curso Normal 

[fazendo referência à Escola de Normalistas]. O meu ensino 

fundamental foi também muito bom, mas eu não li muito coisa não. 

Quando eu entrei no ensino médio sofri muito com as disciplinas de 

cálculo porque eu não tinha muita base e tirei muita nota baixa em 

Português porque decorar as regras da gramática era muito 

complicado para mim. Era recorrente nas provas a presença de 

questões em que a gente precisava mostrar domínio das regras 

gramaticais. Outro ponto complicado era entender aqueles textos 

longos que apareciam nas provas. Para mim era muito difícil! Eu saí 

do ensino médio e fui fazer Curso Normal e, depois, Pedagogia. Lá 

eu tive muitas bases para a docência e, depois que terminei, comecei 

a dar aula para crianças, meu grande amor. Eu sempre achei que um 

bom alfabetizador precisava saber muito de Português e, por isso, eu 
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procurei fazer a seleção para o PARFOR de Letras/Português. Já 

estou quase no final do curso e tenho aprendido muita teoria 

importante. 

 

Assim como as demais colaboradoras, V elogiou o trabalho de suas professoras da 

Educação Infantil. Relatou que a ajudaram a ler bem rápido, mas não fez alusão a nenhuma 

estratégia eleita por elas. Esclareceu que essas professoras eram cursistas da Escola Normal e 

substituíam as suas professoras titulares. De acordo com a colaboradora, o grande diferencial 

entre as professoras-titulares e as estagiárias era a utilização dos recursos didáticos como 

ferramentas para facilitar o processo ensino-aprendizagem, gerando, assim, interesse, 

motivação e maior integração entre professores e alunos. É possível perceber o quanto essa 

prática diferenciada marcou a colaboradora, já que, segundo ela, Eu sempre admirei o 

trabalho desenvolvido pelas alfabetizadoras e isso me fez escolher fazer o curso Normal. A 

EnAp viu, nas práticas eleitas pelas estagiárias, inspiração para a sua prática docente, as quais 

divergiriam daquelas eleitas por suas professoras.  É possível perceber que a reflexão sobre as 

práticas adotadas pelos professores na Educação Básica levaram-na a criticar e até mesmo a 

negar essas práticas tradicionais, motivando-a a adotar práticas diferenciadas em sua atuação 

profissional. Posteriormente, analisarei se essas influências estão presentes nas práticas, 

atualmente, eleitas pela EnAp.  

Concordo com Castoldi e Polinarski (2006) quando esclarecem que a valorização e 

utilização desses recursos emergem como uma alternativa importante para preencher as 

lacunas deixadas pelo ensino tradicional na formação do aluno, além de estimular a 

participação discente com a exposição dos conteúdos de forma diferenciada. Contudo, apesar 

desses benefícios muitos professores se recusam a utilizá-los, como foi o caso das 

professoras-titulares citadas pela colaboradora. 

 A respeito do Ensino Fundamental, a colaboradora disse que foi muito bom, embora 

tenha declarado não ter lido muita coisa. Imagino que o ensino proporcionado nessa etapa não 

foi muito significativo, haja vista que a colaboradora não refletiu sobre nenhum momento.  

Como já dito anteriormente, a entrada no Ensino Médio é sempre muito desafiadora e, 

nosso caso dessa colaboradora, a ausência de bases anteriores lhe trouxeram muitas 

dificuldades para acompanhar algumas disciplinas, como foi relatada a dificuldade com as 

disciplinas de cálculo. Além das disciplinas de cálculo, avaliou negativamente o ensino de 

Português, o qual tinha como objeto as análises metalinguísticas.  

A professora aludiu às provas da referida disciplina que priorizavam a memorização de 
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regras. A crítica ao ensino tradicional é marcada pelo artificialismo, pela descontextualização 

e pela gramatiquice (PERINI, 2000; BAGNO, 2007; FARACO, 2006; BRITO, 1997; dentre 

outros). É importante refletir, porém, sobre o fato de a professora criticar o ensino embasado 

no tradicionalismo, porém não apontou saídas para as práticas criticadas. O simples acesso às 

críticas, advindas de falas soltas ou do senso comum, em relação à gramática não basta para 

que os professores desenvolvam uma nova forma de mediar a teoria linguística e a prática 

pedagógica. É interesse desta pesquisa observar as possíveis influências para a prioridade ou 

não desse ensino tradicional nas aulas das colaboradoras e observar as possíveis influências 

para a ausências de estratégias mais produtivas para o ensino de leitura. Entendo que, hoje, a 

EnAp consegue negar o ensino de regras gramaticais isoladas com base em um senso comum 

que, também, nega-o, mas não teve possibilidades teóricas e metodológicas para fazê-lo 

diferente em sua prática.  

A colaboradora, também, teceu críticas aos textos longos que apareciam nas provas, 

avaliando-os negativamente em virtude da extensão. Provavelmente, as questões propostas 

para o estudo do texto não permitiam aos discentes desvendarem os vários implícitos 

presentes no texto, criar sentidos, dialogar com essa produção escrita. Não é o fato de o texto 

ser longo que torna, necessariamente, a atividade enfadonha, pois o texto longo pode ser 

desafiador e ajudar a romper com o universo de expectativas dos discentes.  

A colaboradora contou, ainda, que sua escolha pelo curso Normal e/ou pela Pedagogia 

lhe trouxe a possibilidade de aprender bases para o exercício da docência, as quais não foram 

discriminadas. Não foi possível saber se ela se referia a bases teóricas e/ou metodológicas. 

Esclareceu que a Educação Infantil é o seu grande amor, o que pode ser indício da pouca 

intimidade com o público de EJA como constatado nas aulas observadas.  

No final da narrativa, esclareceu que a opção pelo curso de Letras, que está em curso, 

deveu-se ao fato de entender que um bom alfabetizador precisa saber muito de Português. 

Esse motivo a levou a optar pelo PARFOR. Esclareço que a professora ministrava aulas, no 

turno da manhã, para a educação infantil e, no turno noturno, aulas de Português para a EJA. 

Na sua narrativa fez alusão apenas à necessidade de se qualificar para ministrar aulas com 

mais qualidade para as crianças, contudo, mesmo já ministrando aulas de Português ainda sem 

a qualificação acadêmica que lhe conferisse autonomia, não tratou da necessidade de se 

qualificar para ministrar aulas para os alunos da EJA. Segundo ela, o curso de Letras tem lhe 

trazido muitos encaminhamentos teóricos.  

O ingresso na docência da EnAp foi motivado por experiências do contexto familiar, 

pois a professora de catecismo, provavelmente, foi uma referência para ela, haja vista que a 
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iniciou nos primeiros contatos com a leitura. Os pais da colaboradora e, inevitavelmente, ela 

viam a referida professora como uma figura de conhecimento, cujos ensinamentos a levariam 

a crescer na vida, desejo de seus pais. A escolha de uma profissão é influenciada tanto por 

fatores psicológicos e/ou comportamentais quanto sociais e/ou culturais. Por isso, nesse 

momento de suas vidas, ―[...] os jovens são fortemente influenciados por sentimentos 

confusos, não são apenas seus, mas também de seus familiares e amigos‖ (LEVENFUS; 

NUNES, 2002 apud CUNHA, 2014, p. 157). Além das influências do contexto familiar, as 

professoras substitutas da educação infantil lhe despertaram o desejo de ser professora e 

desenvolver um trabalho semelhante ao delas.  

A educação formal apreendida por cada uma das colaboradoras foi influenciada por 

fatores variados, especialmente de ordem familiar, relacionados tanto ao nível de renda da 

família e da escolaridade dos pais quanto à qualidade da educação oferecida pela escola 

frequentada. As suas recordações escolares permitem aprofundar, com um olhar do presente, a 

vida escolar, as mudanças ocorridas ao longo dos anos e o contexto de cada época, bem como 

cada experiência narrada afetou suas constituições pessoais, acadêmicas e profissionais, pois 

―ao narrar as histórias, reafirmam-nas, modificam-nas e criam novas histórias‖ (CONNELLY; 

CLANDININ, 2000, p. 26), porque, quando organizaram suas lembranças para narrarem suas 

memórias, as EnAp reconstruíram suas experiências, o que lhes oportunizou refletir e 

compreender suas próprias ações. 

Além das escolas regulares, a universidade também é reconhecida como importante 

local de formação docente. A respeito disso, no indicador seguinte, as colaboradoras da 

pesquisa narraram como foi o ingresso de cada uma delas no Ensino Superior e a influência 

que esse espaço formativo trouxe para a formação teórico-metodológica para o ensino de 

Leitura.   

 

5.3.2.2 Narrativas sobre as aprendizagens no Ensino Superior  

 

O ingresso no Ensino Superior, no caso específico dessa pesquisa no curso de Letras-

Português, marca o início da profissionalização para a docência. É uma etapa fundamental 

para a aquisição não apenas de conhecimentos e saberes teórico-metodológicos da profissão, 

mas também de modelos didático-metodológicos de ensino e aprendizagem. É o primeiro 

contato com a profissão como futuro profissional, sendo assim um momento ímpar da 

trajetória formativa docente. É inegável a contribuição da formação inicial para a 

aprendizagem da docência e o desenvolvimento profissional dos futuros EnAp.  
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Adianto que defendo, apoiado em Bortoni-Ricardo; Machado; Castanheira (2010), a 

necessidade de o professor ter acesso a uma formação anterior em leitura. Tal acesso, segundo 

as autoras, tende a proporcionar um bom aproveitamento das estratégias lançadas pelo 

professor e a melhoraria do ensino. Esclarecem que os docentes precisam se familiarizar com 

metodologias voltadas para as estratégias facilitadoras da compreensão leitora a fim de formar 

leitores proficientes. 

Acerca disso, W narrou:  

EnAp W: (...) a vivência de uma acadêmica do curso de Letras é 

aquele estudo de algumas ... de alguns teóricos como Wanderley 

Geraldi, Magda Soares que têm as suas estratégias específicas, mas 

que na verdade nenhum deles trabalha a questão da educação de 

jovens e adultos. Então, a dificuldade que nós sentimos hoje ... para 

aplicar essas técnicas na nossa realidade é bem grande. Os 

professores deveriam ter realizado mais discussões de como nós 

poderíamos trabalhar leitura na prática de sala de aula. (...) 

voltando par a nossa realidade (...). Os nossos alunos, eles já trazem 

uma leitura porque são adultos, têm uma vida profissional, têm uma 

vida emocional que interfere muito nesse processo. Então nós não 

fomos, na universidade, treinados para essa realidade. Talvez nós 

tenhamos sido treinados pra uma leitura mais direcionada, e isso a 

gente não pode realizar na educação de jovens e adultos. Os 

fundamentos, aqueles dos teóricos, é o que tentamos aplicar, mas, 

assim, fugimos muito daquelas regrinhas porque a realidade da 

educação de jovens e adultos é BEM diferente. Eu, como professora 

de Língua Portuguesa, eu procuro todos os meios possíveis para 

aproximá-los da leitura, inclusive trazendo... textos deles que falem 

muita da vida, do cotidiano, trabalho muito com crônicas pra tentar 

fazer essa aproximação. Tento também fazer exercícios de gramática 

porque é importante dominá-la. Na universidade, eu não aprendi 

nada de gramática, mas passo para os meus alunos porque sem base 

gramatical eles não se expressam bem. O livro deles [referindo-se 

aos seus alunos da EJA] traz POUCA gramática, então eu passo 

algumas regras no caderno.  

 



194 
 

W iniciou a sua narrativa, esclarecendo a falta de direcionamentos para trabalhar com 

leitura, e não tratou de nenhuma vivência com a prática em sua formação, o que tornou clara a 

ausência de estudo específico para o ensino de leitura. Esse fato dificulta um ensino que visa à 

construção de sentidos, pois como afirma Kleiman (2001), o trabalho de construção de 

contextos de reflexão sobre e por meio da linguagem é tarefa do professor, o qual, a priori, 

teria fundamentação teórico-metodológica e domínio de práticas discursivas que têm como 

fundamento a análise da linguagem. (p. 203-204).  

Quando W afirmou, no que tange à formação para leitura em EJA, que [...] nós não 

fomos, na universidade, treinados para essa realidade. Talvez nós tenhamos sido treinados 

pra uma leitura mais direcionada, isso a gente não pode realizar na educação de jovens e 

adultos, demonstrou uma falta de intimidade teórica com o ensino de leitura, pois considerou 

que as estratégias desenvolvidas com outros públicos não se adequam ao segmento de ensino 

em discussão. Quando, na verdade, o que particulariza a EJA é que, como todos os outros 

públicos, a instituição deve valorizar seus interesses, conhecimentos e expectativas, 

mobilizando conhecimentos que surjam da vida dos envolvidos. (PICONEZ, 2004; PINTO, 

2003). O ensino na EJA deve estar organizado para a formação de sujeitos históricos, o que 

implica práticas reais e significativas. Daí a necessidade de o professor conhecer e entender o 

espaço e as vivências de EJA para a eleição de uma metodologia adequada.  

Ainda, segundo a professora W, Os fundamentos, aqueles dos teóricos, é o que 

tentamos aplicar, mas, assim, fugimos muito daquelas regrinhas porque a realidade da 

educação de jovens e adultos é BEM diferente. Diante do comentário, percebi que a EnAp não 

mostrou prioridade ao aplicar suas escolhas de estratégias para ensino, embora, em narrativas 

posteriormente apresentadas neste texto, ela  tenha relatado que realize um trabalho de 

práticas significativas para o ensino de leitura, mas que contrariam os eventos  da prática em 

sala de aula, o que mostra que o trabalho prático difere daquilo que declarou na entrevista 

narrativa e isso, muito possivelmente, seja indício de fragilidade na formação leitora, como já 

mostrado nas afirmações feitas na entrevista: ―Os professores deveriam ter realizado mais 

discussões de como nós poderíamos trabalhar leitura na prática de sala de aula. (...)”, 

―Então nós não fomos, na universidade, treinados para essa realidade”. Essa falta de 

prioridade para a disseminação do ensino já estava presente nas pesquisas realizadas por 

Martin Carnoy e divulgadas em Bortoni-Ricardo; Machado; Castanheira (2010) sobre a 

ausência de treino dos professores para ensinar, dominando teoria e prática. O autor afirma 

que, muitas vezes, o docente não domina a teoria e, quando a domina, não consegue aplicá-la 

na prática com os alunos. Além da ausência de encaminhamentos teóricos e metodológicos na 
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formação das EnAp, pude constatar, pelas narrativas apresentas neste relato de pesquisa, que 

outros fatores têm influências nos discursos das colaboradoras. Esses fatores mantêm relação 

com o contexto familiar, com o contexto que fez parte da infância e adolescência, com as 

influências advindas da formação escolar. Posteriormente, tratarei das aparentes contradições 

nas posturas assumidas nas narrativas das colaboradoras, pois ora negam a sua formação 

(motivas por leituras isoladas ou tendências provenientes do senso comum), ora repetem, no 

trabalho realizado em sala de aula, as mesmas posturas. Na verdade, esse conflito ou 

imprecisão mantém relação com um falta de clareza sobre o que é mais efetivo fazer em sala 

de aula. As tendências familiares e da educação escolar não foram desfeitas com visões mais 

maduras, ou seja, trabalho teórico e metodologicamente embasado.  

A EnAp narrou, ainda, que tenta em sua prática todos os meios possíveis para aproximar 

os alunos da leitura, para isso cita as crônicas como um gênero utilizado. Nas aulas 

observadas, foi possível perceber a presença dos textos, mas não foi dada aos alunos a 

oportunidade de eles refletirem sobre as suas realidades (contextos a que pertencem) a fim de 

entendê-la, questioná-la, criticá-la, ou seja, assumir postura crítica diante dos textos e da vida. 

Se o trabalho da colaboradora refletisse sobre os aspectos linguísticos e discursivos dos 

gêneros, isso, provavelmente, seria possível.   

Por fim, ela relatou que tentava fazer exercícios de gramática porque é importante 

dominá-la. Entendo que a colaboradora prioriza o ensino com base na gramática normativa, o 

que salienta as bases que trouxe antes de ingressar no Ensino Superior, mas que ainda 

persistem, uma vez que ela saiu desse nível de ensino e ainda entende que o ensino de língua 

deve priorizar a gramática. Ela se manifestou dizendo que os alunos precisam dominá-la. 

Como já apresentado nesta tese em discussões anteriores, dominar a gramática normativa não 

garante uma boa expressão por meio da linguagem. 

A EnAp manifestou sua insatisfação com o ensino na universidade, pois não foi 

priorizado a reflexão sobre as normas gramaticais. É possível perceber pela narrativa que ela 

ingressou na universidade com o anseio de aprender melhor a gramática normativa. Esse 

interesse marca os mitos de que É preciso saber gramática para falar e escrever bem; 

Português é muito difícil; as pessoas sem instrução falam tudo errado. (BAGNO, 2006). 

Posso inferir que, pela existência desses mitos, o curso de Letras, entre outros motivos, atrai 

muitos alunos, cujo imediato interesse é aprender as ―regras‖ da gramática. 

Para Bagno (2006), essa gramática é apenas uma parcela do que é realmente a língua.  

Embora os estudos tenham evoluído, a prioridade a processos de ensino regidos pela 

gramática normativa ainda é uma constante em muitas salas de aula. Há uma ilusão de que 
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fazer uso da Língua Portuguesa (em todos os sentidos: ler, escrever, falar, ouvir) é saber a 

gramática da língua. Essa concepção entra em discordância com aquilo que Bagno (2006) 

defende e, aqui, assumo o mesmo posicionamento: a língua é um ―rio caudaloso, longo e 

largo, que nunca se detém em seu curso‖ e a gramática normativa é ―apenas um igapó‖ (p. 

10). Assim, não restam dúvidas de que o ensino de gramática participa do processo de ensino-

aprendizagem de uma língua, bem como dos processos comunicativos que se estabelecem 

entre as pessoas. Conceber, contudo, um modelo gramatical como único existente ou o 

principal, em desprezo das demais perspectivas é, no mínimo, um equívoco. A restrição a 

apenas uma perspectiva, certamente, não consegue abranger a meta prioritária do ensino da 

língua materna, a qual, segundo Travaglia (2002) é a de possibilitar que um usuário seja capaz 

de usar inúmeros recursos da língua para a produção de efeitos de sentido, conforme, entre 

outros fatores, sua intencionalidade e a situação específica de interação comunicativa de que 

participa. 

Quando a língua é vista como ―um objeto descontextualizado, inerte, congelado, morto, 

fora do tempo, fora do espaço, independente das pessoas que a falam‖, logo a gramática 

normativa é a que terá lugar de destaque (BAGNO, 2006, p. 102). Quando a língua é, todavia, 

concebida como ―viva, dinâmica, em constante movimento‖ (p. 116), os fatores pragmáticos 

serão levados em conta no ensino e aprendizagem da língua, promovendo a consideração das 

gramáticas, ou seja, proporcionando reflexão sobre o uso de variações, das relações que se 

realizam entre as pessoas no momento em que elas interagem umas com as outras, do que é 

adequado e aceitável e o que não é de acordo com certos contextos e com certas pessoas. 

Por fim, a EnAp declarou que o livro utilizado nas turmas de EJA traz pouca gramática, 

o que a fazia copiar regras no quadro. Com essa atitude, ela repete práticas desenvolvidas por 

sua professora na Educação Básica, a qual ela manifestou avaliação negativa.  

M, sobre o seu processo formativo, assim se manifestou:  

 

EnAp M: Eu considero que o ensino na universidade foi superficial, 

eu acho que eles, os professores, simplesmente pediam para a gente 

ler. Sempre foi assim! Eles não faziam discussão dos textos com a 

gente. Não tinha assim uma maneira de como trabalhar o texto não. 

No curso de graduação a gente não viu essa parte não, mas, quando 

eu fiz o curso pedagógico de 1988 a 1991, a gente via essa questão 

metodológica, mas hoje em dia nem trabalham mais daquela forma. 

Hoje em dia eu vejo, em algumas reuniões pra falar sobre essa 
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questão de leitura, que a forma de trabalhar mudou um pouco. 

Acredito que, às vezes, muda mesmo só os termos. Elas [referindo-se 

aos professores da Escola Normal] sempre passavam para a gente 

trabalhar com os alunos fazendo primeiro o que hoje chamam de 

mobilização. A gente antes tinha que começar o trabalho da leitura 

com uma incentivação, que hoje essa incentivação seria uma 

dinâmica, alguma atividade surpresa.  

 

Assim como W, M julgou negativamente a formação no Ensino Superior. Segundo ela, 

o ensino foi superficial , não houve discussões de natureza prática sobre como trabalhar o 

texto em sala de aula. Apesar de não ter feito nenhuma colocação, nas narrativas que versaram 

sobre as experiências na Educação Básica, a colaboradora disse ter feito o curso pedagógico 

(Escola Normal). Acredito que não ter feito referência, naquele momento, marcou a pouca 

relevância que as experiências lhe trouxeram. Considero que ter mencionado essas 

experiências, agora, foi uma maneira de buscar um outro parâmetro para julgar as 

experiências do Ensino Superior como negativas. É fato, porém, que o trabalho na Escola 

Normal não lhe permitiu apresentar, na narrativa, nenhuma experiência real de como trabalhar 

o texto em sala de aula.  

Ela tentou justificar que, atualmente, não se trabalha mais como se fazia entre 1988 a 

1991. Concordo que os estudos evoluem e novas discussões teóricas surgiram a fim de 

orientar práticas mais produtivas, desencadeadoras de sentidos. É preciso, porém, sinalizar 

que, mesmo naquela época, provavelmente a estratégia para iniciar a leitura de um texto não 

deveria ser uma dinâmica. Na narração, a colaboradora demonstra uma insipiência nas ações 

do trabalho com leitura, fruto de uma formação que, possivelmente, não fora amparada pelos 

estudos linguísticos, especialmente as teorias de leitura. 

Kleiman (2007) argumenta que a escola, tomo aqui também o espaço universitário, 

contribui para um processo não exitoso de formação de leitores, quando, por exemplo, oferece 

uma formação limitada ou menos específica de uma grande parcela de professores que não 

são leitores e a eles cabe a tarefa de ensinar a ler e a ter prazer pela leitura. A autora considera 

―[...] a necessidade de conhecimento do professor na área específica de leitura (além, é claro, 

de sua formação linguística), a fim de evitar propagação de concepções obsoletas que, apesar 

de serem comprovadamente ineficientes, são legitimadas [...]‖ (2007, p. 30). Portanto, 

acredito e defendo que o professor precisa de uma formação teórica e metodológica que o 

capacite a ensinar a língua.  
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Sobre suas experiências formativas no Ensino Superior, V manifestou-se da seguinte 

forma:  

 

EnAp V: Eu vou agora para o sétimo bloco do curso de 

Letras/Português e eu já tive contato com muitas teorias de como 

trabalhar a leitura em sala de aula. Estou vendo uma outra forma de 

se trabalhar leitura, totalmente diferente daquela que eu vi na 

Pedagogia. A Pedagogia ela é uma área estritamente voltada para 

trabalhar com a criança. No caso dos adultos [referindo-se ao 

público da EJA], é preciso pensar em mostrar como as leituras 

podem ser mais interessantes.  

 

V, apesar de refletido e avaliado positivamente a nova formação em Letras, não 

sinalizou como essas teorias mudaram a sua prática no ensino de leitura em EJA. 

Provavelmente, tomando como base as tendências presentes nos cursos de formação para 

professor, em que se tem muita teoria e pouca prática, a colaboradora entenda que o acesso a 

fundamentos teóricos já traria uma grande colaboração. Com as observações das aulas 

realizadas, pude perceber que a ausência de encaminhamentos de cunho metodológico em seu 

processo formativo para a docência, impossibilitou a EnAp de promover aulas de ensino de 

leitura mais desafiadoras, que permitissem aos alunos protagonizarem sentidos para os textos, 

selecionando estratégias adequadas para a compreensão dos gêneros com os quais se 

depararam.  

Os cursos de Letras precisam favorecer que os novos EnAp cheguem às escolas com 

outra forma de pensar o ensino e a aprendizagem de língua, já desatrelada da visão 

tradicional. Mas nem sempre esses cursos favorecem uma formação coerente, pois há ainda 

uma grande carência de disciplinas que ajudem o futuro EnAp a pensar sua prática, que 

ajudem esse profissional a se ver como agente de debates e práticas críticas. Seria 

indispensável que todos os cursos tivessem, como disciplinas obrigatórias, a Linguística 

Aplicada, a Análise do Discurso, a Leitura, a Produção Textual, a Análise Linguística e a 

Análise e produção de materiais didáticos. Acrescento que, mesmo uma disciplina como a 

Linguística Textual, já sedimentada há tantos anos, ainda não é conteúdo obrigatório de 

muitos cursos. Discussões, extremamente, importantes sobre o que seja texto, como ele se 

processa, as relações intertextuais envolvidas no processo de construção de sentidos e a 

construção da coerência, os estudos sobre a Referenciação e sua contribuição para a 
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construção da argumentação, da coesão e da coerência, dentre tantos outros aspectos. A 

ausência de todas essas discussões advindas das várias áreas de investigação em linguagem, 

associadas à Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, disciplina fundamental para o 

saber-fazer de qualquer professor de língua, gera um quadro caótico na Educação Linguística 

de nossos discentes. 

V, talvez pela incipiência com as teorias linguísticas, justifica, em seu relato, que, 

também, não teve contato com as discussões no curso de Pedagogia. Em relação à formação 

oferecida no curso de Pedagogia, afirmou que os encaminhamentos propostos só 

contemplavam o trabalho com a criança. Sabe-se, porém, que as vivências de tal curso devam 

ser também norteadas pelos estudos linguísticos e proporcionem um trabalho com leitura em 

quaisquer públicos. A ausência desse discernimento pela EnAp caracteriza uma formação 

leitora com lacunas. A respeito desse quadro, é oportuno dialogar com as considerações de 

Kleiman (2008b, p. 488):  

 

Uma das razões para as incertezas do professor face à mudança paradigmática 

profissional, que coincide com um ambiente de desprestígio e exacerbação dos 

docentes é o desconhecimento, por parte do alfabetizador e do professor de língua 

portuguesa, das teorias de linguagem que embasam os documentos oficiais, pois elas 

não fazem parte da maioria dos programas dos cursos de Pedagogia e de Letras que 

os formam.  

 

A autora esclarece a necessidade das teorias linguísticas fazerem parte da formação dos 

professores a fim de lhes proporcionarem subsídios para executar o ensino, no caso desta 

pesquisa, o de leitura. Assim, o centro da culpa das práticas menos prestigiadas não seria 

apenas do docente, pois ele acaba sendo produto das formações a que foi exposto e do modelo 

de educação imposto pelo sistema. Na Proposta Curricular de EJA do 2º segmento (BRASIL, 

2002, p. 12), vem expresso que o ensino de língua deve ―[...] fortalecer a voz dos muitos 

jovens e adultos que retornam à escola para que possam romper os silenciamentos impostos 

pelos perversos processos de exclusão do próprio sistema escolar [...]‖, afirmação que 

coaduna com a minha discussão a respeito da forte influência dos discursos soberanos 

impostos pelo sistema que se materializam em muitas práticas presentes em nossas escolas. 

No próximo eixo, apresento as narrativas das colaboradoras referentes às suas 

experiências como EnAp da EJA. Essas reflexões possibilitaram discernimento das práticas 

utilizadas por elas a fim de entender as concepções, discursivamente, eleitas de leitura e as 

estratégias para o ensino.  
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5.3.3 Narrativas de experiências docentes: a prática como fonte de aprendizagem  

 

Inicio esta seção apresentando, com base nas respostas às perguntas propostas no roteiro 

de entrevista narrativa, o que relevam os discursos presentes nessas narrações a respeito do 

ingresso das EnAp na EJA e, como docentes dessa modalidade de ensino, como desenvolvem 

o ensino de leitura (estratégias selecionadas) e que concepções de leitura norteiam a seleção 

dessas estratégias. Esses dados possibilitaram-me analisar as concepções e estratégias de 

leitura, observando as influências que carregam, bem como averiguar a relação entre os 

discursos construídos nas narrativas e os construídos na prática em sala de aula.   

 

5.3.3.1 Lembranças que marcaram o ingresso na EJA  

 

Esclareço que, diferentemente como procedi até o momento, apresento as narrativas das 

três colaboradoras em uma sequência e as discuto após a apresentação. Essa mudança de 

estruturação se deve ao fato de ter percebido uma certa ―semelhança‖ entre as histórias das 

três colaboradoras. O quadro de ingresso na modalidade EJA, por exemplo, repetiu-se nas três 

histórias.  

A respeito disso, W narrou:  

 

EnAp W: Lembro-me da forma como recebi a notícia que tinha sido 

projetada
43 

para essa modalidade. Era pegar ou largar. Acabei 

enfrentando o desafio para não sair da escola que eu gostava e gosto 

muito, até porque tinha a promessa de voltar para o diurno no ano 

seguinte. 

 

EnAp M: Por falta de turmas para a minha lotação, foi lotada na 

EJA. (...) Naquele momento, não passava pela minha cabeça outra 

coisa senão os perigos do ensino noturno, a má qualidade do aluno, 

as complicações e DIFICULDADES que eu teria por falta de 

experiência e aptidão. Fiquei apavorada! 

 

                                                           
43 Termo utilizado pela EnAp para explicitar o processo pelo qual foi transferida de uma turma do ensino 

fundamental para a EJA, sem ser consultada e sem ter alternativa de escolha. 
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EnAp V: Iniciei na EJA em 2014, por questões de necessidade de 

horários e não por afinidade. Diante dessa situação, senti um 

impacto enorme, por notar a diferença entre alfabetizar adultos e 

crianças. Eu NÃO sabia como fazer! 

 

A entrada na carreira docente é marcada pelo choque de realidade, conforme 

identificado por Huberman (1992). Nas narrativas das colaboradoras, o choque da realidade 

também fez parte de sua vida profissional. No entanto, ele deu-se não pela ausência de 

competência para relacionar a teoria estudada com a prática, mas pela ausência de dois 

aspectos, experiências e/ou conhecimentos. Em outras palavras, devido à falta de formação 

inicial em ensino de leitura e de fundamentos sobre as práticas em EJA ou mesmo de 

formação continuada e à falta de experiência em ensinar adultos, houve alguns conflitos ao 

iniciar essa prática. 

Está marcado nas narrativas das três colaboradas que o ingresso na EJA não se deu de 

forma espontânea, mas, sim, para atender às carências de professores para o público, bem 

como garantir a lotação e a carga horária em suas escolas ou na rede municipal. Esse aspecto 

marca o início da experiência da maioria dos docentes com EJA.  

A falta de conhecimentos, seja de ordem teórica e/ou prática, ficou claramente marcada 

nas narrativas das colaboradoras M (as complicações e DIFICULDADES que eu teria por 

falta de experiência e aptidão) e V (senti um impacto enorme, por notar a diferença entre 

alfabetizar adultos e crianças. Eu NÃO sabia como fazer!). Esse quadro denuncia, 

infelizmente, que os sistemas de ensino não priorizam a capacitação de professores nem a sua 

formação continuada.  Entendo que, além disso, denota a falta de políticas públicas para a 

Educação de Jovens e Adultos, no que se refere à contratação de professores específicos para 

a área. Essa realidade influencia tanto no processo de profissionalização dos professores como 

de sua profissionalidade, uma vez que, além de explicitar a desvalorização profissional dos 

docentes, repercute na subjetividade do professor no que se refere não apenas ao seu valor 

enquanto pessoa como também na qualidade de sua prática. 

 

5.3.3.2 Concepções de leitura presentes nas narrativas sobre o fazer docente  

 

A eleição por uma determinada concepção de leitura pode alargar ou limitar o universo 

de construção de sentidos das práticas leitoras. Selecionei alguns trechos dos discursos 

presentes nas narrativas das EnAp que representam as concepções que têm internalizadas: 
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foco no autor, no texto ou na interação. Essas concepções refletem marcas da formação 

teórica em leitura a que tiveram acesso.  

Sobre o entendimento de leitura, W manifestou-se desse modo: 

 

EnAp W: A leitura ela é a célula (...) A leitura é o ato para entender 

tudo. A leitura mais profunda é o que tem de mais importante no 

estudo de um texto. É preciso tirar o aluno daquela leitura superficial, 

onde eles apenas leem o texto de uma forma bem imparcial, que eles 

não se envolvem, que eles não participam do texto. Então, assim, a 

interpretação parte daí, dessa capacidade de ler nas entrelinhas, de 

fazer descobertas ... no texto. Se eles não forem capazes disso, eles 

não estão, na minha concepção como professora, ainda não atingiram 

o nível de leitura necessário para se desenvolver. 

 

W assumiu postura contraditória às concepções que engessam o processo significativo 

em leitura. Entende a leitura como processo de construção de sentidos quando afirmou: 

“Então, assim, a interpretação parte daí, dessa capacidade de ler nas entrelinhas, de fazer 

descobertas... no texto”. Para ela, só se caracteriza leitura quando o leitor é capaz de fazer 

descobertas, de criar, e não reproduzir. Percebeu-se pelo argumento exposto a leitura mais 

profunda é o que tem de mais importante no estudo de um texto. É preciso tirar o aluno 

daquela leitura superficial que a professora alinha-se ao pensamento de Kleiman (2007), o 

qual considera que as atividades restritas à decifração de palavras não podem ser consideradas 

leitura. O aluno precisa, portanto, criar, interagir com o material linguístico.  

Diante da posição assumida pela EnAp W, considero que o foco privilegiado é o da 

interação entre autor-texto-leitor. Segundo Koch (2009), nessa concepção os sujeitos são 

construtores sociais, dialogam com o texto ao processá-lo. Os participantes da interação 

precisam dialogar com o texto, haja vista que ele não é considerado totalmente explícito e, 

para perceber o que está por trás da materialidade, é preciso o leitor ativar os saberes que 

acumula. A respeito da necessidade da interação para ir além da explicitude, a colaboradora 

reconheceu que é necessário ler as entrelinhas, como exemplificado em trecho já transcrito 

acima. Assim, a docente entendeu que o texto tem vazios que precisam ser preenchidos pelo 

leitor a fim de satisfazer intenções, tarefa daquele que se distancia da passividade nos 

processos de construção de sentidos. 

M, por sua vez, manifestou o seguinte entendimento:  
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EnAp M: Pra mim, leitura não é só... você compreender as palavras, 

conhecer as palavras e decifrar aquele código, mas eu acho que é 

bem abrangente, ... a leitura é o que se faz com vários sentidos, é 

uma percepção do ambiente que rodeia o indivíduo. Então, é uma 

atividade de observação também que a pessoa que lê, ela vai dizer o 

que ela observa ao seu redor, além do que ... as palavras podem dizer. 

É algo que vai além das palavras. 

 

A colaboradora M, assim como W, entendeu que o leitor não pode ser passivo diante do 

texto. Também explicitou uma concepção interacional de leitura, pois afirmou que leitura não 

é só... você compreender as palavras, conhecer as palavras e decifrar aquele código, mas eu 

acho que é bem abrangente, ... a leitura é o que se faz com vários sentidos e, segundo as 

colocações de Silva (1999, p. 16), ―ler é sempre uma prática social de interação com signos, 

permitindo a produção de sentido(s) através da compreensão-interpretação desses signos‖, o 

que nos encaminha para uma atividade de construção, que vai além da simples decodificação, 

como disse a professora.  

Percebi que M entendeu o texto como desencadeador de múltiplos sentidos, fato 

constatado ao afirmar a leitura é o que se faz com vários sentidos.  Segundo Silva (1999, p. 

16) ―a riqueza maior de um texto reside na sua capacidade de evocar múltiplos sentidos entre 

os leitores‖. Logo, constatei que sua concepção de leitura pressupõe a construção de muitos 

sentidos. Parece-me que M entendeu a importância de ativar contextos para a atividade de 

leitura ao destacar que é uma percepção do ambiente que rodeia o indivíduo. Então, é uma 

atividade de observação também que a pessoa que lê, ela vai dizer o que ela observa ao seu 

redor, além do que ... as palavras podem dizer. A partir das leituras de Koch (2009, 2010), 

entendo que todos os saberes de que o leitor precisa para interagir com o texto estão inclusos 

nos contextos sociocognitivos, daí a importância da afirmação da EnAp. 

V narrou: 

 

EnAp V: Leitura é um entendimento de uma determinada situação 

colocada para o aluno, a leitura não é para o professor, a leitura é 

para que o aluno se familiarize com um texto, com um determinado 

fato vivido dentro daquele texto. De acordo com a modalidade desse 

texto é que o professor vai extrair o que ele tem de melhor para o seu 

aluno. Então, eu acho que o texto não é só uma coisa desvinculada do 
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real. O texto, por mais simples que ele seja, ele traz uma lição para o 

aluno. Se você for pegar aquele texto e você for trabalhar pedaço por 

pedaço, frase por frase, você vai fazendo com que o aluno veja que 

aquele texto tem significações com o real, com o presente. (...) Um 

texto não tem só uma interpretação. Eu gosto quando o aluno 

questiona outra coisa que o texto não está dizendo (...). O aluno 

constrói o próprio sentido dele dentro do texto. A interpretação do 

autor não pode ser vista só como a verdade absoluta, nós sabemos 

que nós temos vários pontos de vista, cada mente é um universo e 

cada pessoa constrói um significado diferente. O autor não deve ser 

visto como a verdade absoluta. (...) Eu sei que o sistema ...  cobra a 

interpretação que o autor sente, mas não deveria ser assim. Eu 

discordo nesse momento da Língua Portuguesa. Eu acho que nós 

deveríamos ter considerações. (...) Apesar que eu sei que isso não é 

válido, o que vale é o ponto de vista do autor. Eu não desconsidero, 

totalmente, o ponto de vista do meu aluno (...).  Claro que o correto é 

o que está ali, a situação do autor, mas também o professor deve 

valorizar aquilo que o aluno também diz se tiver sentido. (...) O 

professor tem que mostrar dos dois lados: olha, o seu entendimento é 

esse, mas o entendimento correto é esse aqui. 

 

A colaboradora V, diferentemente das posturas das profissionais acima, não centralizou 

seu entendimento em, apenas, uma das concepções. Foi possível perceber uma mistura de 

concepções envolvidas no trecho da narrativa. Considero que, ao afirmar: de acordo com a 

modalidade desse texto é o que o professor vai extrair o que ele tem de melhor para o seu 

aluno, ela aderiu a uma postura de engessamento do processo significativo do texto, em que 

ao leitor cabe reconhecer uma resposta que já se encontra na superfície linguística e ele deve 

reproduzir, não precisando ativar sua bagagem sociocognitiva. Assumiu, nesse trecho, uma 

concepção de leitura focada no texto, pois, segundo Koch e Elias (2010), nessa concepção, 

cabe ao leitor o reconhecimento do sentido das palavras e estruturas do texto, já que o texto é 

totalmente explícito.  

Ainda segundo o mesmo fragmento extraído da entrevista, no parágrafo anterior, a 

EnAp afirmou que cabe ao professor protagonizar o trabalho de lançar-se sobre o texto e 

identificar, ou como ela disse, extrair um possível sentido. Constatei que a professora, com tal 
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afirmação, distanciou-se das ideias defendidas por Kleiman:  

 

Mas ensinar a ler com compreensão não implica em impor uma leitura única, a do 

professor ou especialista, como a leitura do texto. Ensinar a ler, é criar uma atitude 

de expectativa prévia com relação ao conteúdo referencial do texto (...) é ensinar a 

utilização de múltiplas fontes de conhecimento - lingüísticas, discursivas, 

enciclopédicas -   para resolver falhas momentâneas no processo; é ensinar, antes de 

tudo, que o texto é significativo, e que as seqüências discretas nele contidas só tem 

valor na medida em que elas dão suporte ao significado global. (KLEIMAN, 2008a, 

p. 152).  

 

O EnAp precisa, na verdade, criar condições para que o aluno interaja com o texto. 

Argumento semelhante está posto nos PCN, documento que deve inspirar nossas práticas: 

―Ao professor cabe planejar, implementar e dirigir as atividades didáticas, com o objetivo de 

desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e reflexão do aluno, procurando garantir 

aprendizagem efetiva‖. (BRASIL, 1998, p. 22). O documento deixa claro que o professor 

precisa planejar. Entretanto, cabe ao aluno a tarefa de refletir sobre o que lê e atribuir sentido. 

Constatei um claro distanciamento da professora ao entender que o EnAp deve protagonizar a 

ação com o texto, bem como de que as informações já estão construídas nele, não dando ao 

leitor a oportunidade de criar.  

 A colaboradora V, ainda desconsiderando uma concepção de leitura como processo, em 

que as várias partes do texto se aglutinam a fim de formar uma unidade, ponderou que Se você 

for pegar aquele texto e você for trabalhar pedaço por pedaço, frase por frase, você vai 

fazendo com que o aluno veja que aquele texto tem significações com o real, com o presente, 

tal afirmação não encontra respaldo em Koch (2009), já que a autora percebe o texto como 

uma unidade em que várias ligações de sentido estão presentes, uma vez que é uma ocorrência 

linguística dotada de unidade sociocomunicativa. Priorizando o entendimento advindo dos 

PCN, fundamentando-me mais uma vez na visão da leitura como processo, entendo que 

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e 

interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o 

assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre linguagem etc. Não se trata de 

extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. (BRASIL, 

1998, p. 69).   

  

Segundo o documento, a leitura não se resume ao trabalho de localizar informações já 

construídas nem de fragmentar a necessária unidade textual, a qual possibilita construir 

sentidos.  

Assumindo outra concepção de leitura, a EnAp esclareceu “Eu gosto quando o aluno 
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questiona outra coisa que o texto não está dizendo (...). O aluno constrói o próprio sentido 

dele dentro do texto. A interpretação do autor não pode ser vista só como a verdade 

absoluta, nós sabemos que nós temos vários pontos de vista, cada mente é um universo e 

cada pessoa constrói um significado diferente”. Diante dessas ponderações, considero que a 

docente defende uma concepção interacional de leitura, porquanto admitiu que o sentido surge 

no curso de uma interação que é situada cognitivamente, fato que permite as alterações de 

leitura para um único texto, já que o olhar leitor não é aprisionado. Essa abordagem é validada 

pelos PCN, como já exposto em citação acima, ao entenderem que o leitor realiza trabalho 

ativo de compreensão a partir de sua bagagem de conhecimentos e objetivos pretendidos. 

 Ela explicitou, ainda, uma concepção de leitura focada no autor. Assim como a 

concepção focada no texto, o foco no autor toma o leitor como passivo no que se refere à 

construção de sentidos.  A docente afirmou: 

 

Eu sei que o sistema ...  cobra a interpretação que o autor sente, mas 

não deveria ser assim. Eu discordo nesse momento da Língua 

Portuguesa. Eu acho que nós deveríamos ter considerações. (...) 

Apesar que eu sei que isso não é válido, o que vale é o ponto de vista 

do autor. Eu não desconsidero, totalmente, o ponto de vista do meu 

aluno (...).  Claro que o correto é o que está ali, a situação do autor, 

mas também o professor deve valorizar aquilo que o aluno também 

diz se tiver sentido. (PROFESSORA V).  

 

Quando disse que o correto é o que tá ali, a situação do autor ela assumiu que a 

atividade de interação autor-texto-leitor não é prioridade na leitura. A EnAp admitiu postura 

em que o foco das atenções é o da autoria do texto. Segundo Koch e Elias (2010, p. 10), em 

tal concepção não se considera ―a interação autor-texto-leitor como propósitos constituídos 

sociocognitivo-interacionalmente‖. O que se priorizou na concepção da professora é ―o autor 

e suas intenções, e o sentido está centrado no autor, bastando tão-somente ao leitor captar 

essas intenções‖ (p.10).  

V afirmou também que o sistema impõe o foco do olhar sobre o estudo do texto na 

identificação das ideias do autor e reconheceu que essas considerações não são positivas: Eu 

sei que o sistema... cobra a interpretação que o autor sente, mas não deveria ser assim. Eu 

discordo nesse momento da Língua Portuguesa, pois considera, também, as ponderações do 

aluno sobre o texto (foco na interação): mas também o professor deve valorizar aquilo que o 
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aluno também diz se tiver sentido, todavia se mostra sujeita às imposições do sistema ao 

dizer: Apesar que eu sei que isso não é válido, o que vale é o ponto de vista do autor. Tal 

sujeição se deveu aos modelos de educação impostos, e essa sujeição acabou gerando certa 

ambiguidade na compreensão do processo pelas ApEn, as quais se dividiram entre o desejo de 

inovar e escapar das amarras impostas pelos discursos soberanos, mas as bases teóricas 

frágeis (ausência de conhecimentos das teorias linguísticas, por exemplo) a que tiveram 

acesso, durante a formação, além das tendências do contexto familiar e da educação básica, 

não as capacitaram a fugir do espaço de controle da escola.  

Quando V julgou como inadequadas as ações vislumbradas pelo sistema, percebo 

fundamento, pois, mesmo não conhecendo o documento, o texto da Proposta Curricular de 

EJA do 2º segmento (2002), de fato, afirmou  que o trabalho da língua portuguesa deve ser 

uma forma de romper os silenciamentos pelo excludente sistema escolar. 

 

5.3.3.3 Estratégias de leitura presentes nas narrativas sobre o fazer docente  

 

Segundo Solé (1998), entende-se por estratégias leitoras os procedimentos que 

envolvem ―objetivos a serem realizados, o planejamento de ações que se desencadeiam para 

atingi-los, assim como sua avaliação e possível mudança. (p. 69-70). Assim, as estratégias são 

procedimentos e, como tal, conteúdos de ensino, logo, o ensino de estratégias para a 

compreensão dos textos precisa ser feito.  

As estratégias leitoras precisam ser ensinadas pelos professores a fim de evitar que a 

resposta pronta predomine no estudo de um texto. Ensinam-se estratégias de compreensão 

textual para formar leitores autônomos, aqueles que aprendem por meio da leitura, mantendo 

relações entre seus conhecimentos prévios e as informações advindas dos textos. (SOLÉ, 

1998). A formação do professor é fator importante para a eleição de estratégias utilizadas no 

ensino de leitura. Nesta seção, analiso as estratégias, discursivamente, eleitas para o ensino de 

leitura.  

A colaboradora W narrou: 

 

EnAp W: [...] eu procuro todos os meios possíveis para aproximá-los 

[os ApEn de EJA] da leitura, inclusive trazendo textos que falem 

muito da vida, do cotidiano próximo dos deles, trabalho muito com 

crônicas pra tentar fazer essa aproximação. As estratégias que eu 

uso para esse público é exatamente aquela de fazer os alunos 
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sentirem contato com o texto como alguma coisa mais concreta 

porque não têm tempo pra sentar e se deleitar com o livro. Então, 

aproveito a sala de aula pra trazer jornais, pequenos livros que eles 

possam manusear, ter o contato direto com o texto aqui na escola 

porque quando eles saem da escola eles não se deparam com esse 

tempo, com esse privilégio de parar pra ler. Pouquíssimos deles a 

gente pode dizer que fazem isso. Costumo levar para a biblioteca ou 

sala de leitura e realizamos oficinas, distribuindo vários textos para 

escolherem. Eles fazem a leitura e depois a gente discute o que 

construíram, peço para eles exporem as construções para os textos. 

Então, tento usar o máximo, uso pelo menos oitenta por cento da 

minha aula trabalhando leitura, trabalhando estratégias, 

trabalhando dicas para leitor e pra escritor. Algo desse nível! Eu 

incentivo MUITAS formas de leitura, que eles assistam a jornais, que 

eles participem de:::... uso de programas, de revistas voltadas para o 

público pra ver se eles conseguem ampliar esse universo da leitura 

que é muito restrito para eles. 

 

Entendo que, na entrevista, a EnAp W escolheu encaminhamentos de leitura que 

possibilitavam aos alunos construir sentidos, porém não descreveu as estratégias utilizadas 

para esse trabalho: As estratégias que eu uso para esse público é exatamente aquela de fazer 

os alunos sentirem contato com o texto como alguma coisa mais concreta. A colaboradora 

não descreveu procedimentos para trabalhar leitura e segundo Solé (1998, p. 70) ―[...] as 

estratégias de leitura são procedimentos e os procedimentos são conteúdos de ensino, então é 

preciso ensinar estratégias para a compreensão de textos‖. Parece-me que para a docente, 

estratégias é sinônimo de recursos. Logo, o termo não tem o sentido técnico que ele tem nas 

teorias de leitura.  

Embora a EnAp não tenha descrito como encaminha os alunos para acessar estratégias 

de compreensão leitora, ela foi, ao longo da sua fala, elencando atividades que, mesmo 

implicitamente, capacitam os alunos para empregarem estratégias. Quando afirmou eu 

procuro todos os meios possíveis para aproximá-los da leitura [...], a EnAp manteve postura 

semelhante com a indicação de que o professor precisa tornar as fontes de informação 

acessíveis ao aluno, pois, para ela, facilitarão na leitura dos textos. Essa indicação que 

consiste na ampliação do conhecimento de mundo leitor está prevista nas estratégias para 
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alargar a competência leitora, estabelecidas pela Proposta Curricular do 2º segmento de EJA.  

Destaco, ainda, outro indício de eleição de estratégias leitoras em [...] eu procuro todos 

os meios possíveis para aproximá-los da leitura, inclusive trazendo textos que falem muito da 

vida, do cotidiano próximo dos deles. A ampliação de leituras e a aproximação do aluno de 

temas que ele já conhece ajudarão a acessar os conhecimentos prévios fundamentais para 

fazer previsões sobre o texto. (SOLÉ, 1998). Ativar conhecimentos arquivados por meio de 

questionamentos, por exemplo, consiste em uma estratégia de ordem cognitiva.  

A EnAp contou, ainda, que diversificava as orientações propostas a fim de aproximar os 

alunos da leitura e fazerem reconhecê-las nos contextos em que se inserem, para isso, fazia 

uso de gêneros como a crônica. Quando relatou [...] eu procuro todos os meios possíveis para 

aproximá-los da leitura, inclusive trazendo textos que falem muito da vida, do cotidiano 

próximo dos deles, trabalho muito com crônicas pra tentar fazer essa aproximação, adequou-

se aos PCN, pois entendem que todo texto se organiza em determinado gênero por conta das 

intenções comunicativas que carregam. Ficou claro que ela parecia tentar selecionar textos de 

usos sociais mais frequentes. Posso pontuar que ao se preocupar com o trabalho de percepção 

das características dos textos, W se integrou ao que os PCN orientam sobre a necessidade de 

reconhecer características formais e funcionais dos gêneros para eleger estratégias para 

compreendê-los.  

 Com relação à aproximação do aluno ao mundo a que faz parte, ao dizer: [...] textos 

deles que falem muito da vida, do cotidiano [...], a professora foi ao encontro do que Brandão 

e Micheletti (1997, p. 22) consideram: ―a leitura como exercício da cidadania exige um leitor 

privilegiado [...] que seja capaz de ultrapassar os limites pontuais de um texto e incorporá-lo 

no seu universo de conhecimento de forma a levá-lo a melhor compreender seu mundo e seu 

semelhante [...]‖. 

Considero oportuna a decisão da EnAp em disponibilizar diversos tipos de leitura para 

os alunos e de lhes dar a oportunidade de escolhê-los. A Proposta Curricular do 2º segmento 

de EJA esclarece que o EnAp não deve ser o único a escolher os textos, pois é preciso educar 

para a liberdade de escolha. Esclareço, porém, que as atividades de construção de estratégias 

são necessárias, também, para chegar a tal anseio.  

Oportuno, também, é dar voz aos discentes para que eles manifestem as suas opiniões, 

logo a opção por [...]levar para a biblioteca ou sala de leitura e realizamos oficinas, 

distribuindo vários textos para escolherem. Eles fazem a leitura e depois a gente discute o 

que construíram [...], habitua os ApEn a se tornarem leitores autônomos, aqueles que, 

segundo os PCN, são capazes de interrogar-se sobre a própria compreensão, mantendo relação 
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entre o que leu e sua bagagem de conhecimentos. Mais uma vez lembro que não se constrói 

um leitor autônomo sem um docente mediador. (SOLÉ, 1998). A Proposta Curricular do 2º 

segmento de EJA trata da necessidade de o EnAp propor discussões sobre as leituras 

realizadas a fim de abrir reflexões e despertar criticidade. Logo, parece-me que a EnAp 

descreveu uma conduta de práticas que a encaminham para essa estratégia.  

W elegeu, nos discursos construídos na entrevista, encaminhamentos de leitura que 

oportunizariam aos ApEn construir sentidos. Embora não tenha descrito os procedimentos de 

leitura que constituíam suas estratégias para o ensino, fato que julgo estar ligado com a 

formação leitora a que teve acesso, descreveu atividades que, possivelmente, capacitariam os 

alunos na eleição de estratégias para a leitura. 

Já M, manifestou-se assim:  

 

EnAp M: Hoje em dia eu  procuro trazer textos que realmente chame 

a atenção. Não dá para passar para passar para os alunos qualquer 

texto! Um texto que eles se interessem em ler e, às vezes, um texto 

assim não muito longo também porque muitos já NÃO querem ler. 

Às vezes, leem pela insistência e, também, procuro conscientizá-los 

da importância da leitura na vida prática deles, na vida secular e, 

com essa conscientização e com a insistência também, muitos 

acabam lendo.  

 

Assim como W, M não descreveu procedimentos que envolvessem a presença de 

objetivos a serem realizados. Não nomeou ações para atingir tais objetivos por meio da 

leitura. Construiu, sutilmente, encaminhamentos de atividades para trabalhar o ensino por 

meio do texto, os quais, se realizados com a mediação do docente, poderiam desenvolver nos 

alunos meios para escolherem estratégias de compreensão leitora.  

Quando narrou: [...] eu procuro trazer textos que realmente chame a atenção. Não dá 

para passar para passar para os alunos qualquer texto, percebo que entende as atividades de 

leitura como desencadeadora de desejo e prazer, já que deixou clara a importância de seleção 

de atividades que os alunos [...] se interessem em ler.  Essa posição mantém concordância 

com Kleiman (2007) ao citar Bellenger (1978), o qual pondera que a leitura se baseia no 

desejo, cuja experiência com o texto pode transformar as experiências de vida. Diante dessa 

colocação, entendo que M tratou a leitura como atividade criadora de sentido e que, se 

mediada, pode encaminhar o aluno para estratégias de ordem cognitiva, como o acesso a 
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conhecimentos prévios. Solé (1998) caracteriza essa atividade como estímulo a expor o que os 

alunos conhecem do tema.  

A EnAp afirmou que tentava disponibilizar texto que não fosse [...]muito longo também 

porque muitos já não querem ler. Parece-me que responsabilizava os ApEn pela falta de 

desejo para ler, o que contrariava com afirmações apontadas acima, em que dizia considerar o 

interesse dos alunos pela leitura. Em relação à extensão do texto, M a percebeu como uma 

saída para chamar a atenção do leitor, fato que é oposto ao que os PCN entendem: 

 

Analisando os textos escritos que costumam ser considerados adequados para os 

leitores iniciantes, verifica-se que, na grande maioria, são curtos, às vezes apenas 

fragmentos de um texto maior - sem unidade semântica e/ou estrutural -, 

simplificados, em alguns casos, até o limite da indigência. Confunde-se capacidade 

de interpretar e produzir discurso com capacidade de ler e escrever sozinho. 

(BRASIL, 1998, p. 50).  

 

Os próprios discentes devem selecionar marcas, construir hipóteses e testá-las, dentre 

outras instruções que o encaminhem à compreensão do texto. Essas instruções, obviamente, 

precisam ser ensinadas. Em se tratando de seleção textual para o trabalho em sala de aula, os 

PCN elencam como estratégia elegível para ampliar o conhecimento de mundo leitor o 

desafio. O texto longo pode ser desafiador e romper como o universo de expectativa dos 

alunos, considerando sua condição atual. Os parâmetros enfatizam que os EnAp precisam 

orientar a leitura para que essa estratégia se efetive.  

Com relação ao trabalho de conscientização da importância da leitura, M considerou: 

[...] procuro conscientizá-los da importância da leitura na vida prática deles [...], a EnAp 

não informou quais procedimentos usava para fazer com que os alunos entendessem que a 

leitura os capacitaria a usar os conhecimentos apreendidos em outros contextos. Há a 

necessidade não apenas de conscientizar, mas também encaminhar atividades que permitam 

ao aluno interagir com o texto. Segundo Kleiman (2001), a formação do leitor autônomo não 

ocorre espontaneamente, pois é uma tarefa de ordem cognitiva e social.  

Percebo que M não descreveu as estratégias que usava para o ensino de leitura, 

demonstrando que se confirmava a afirmação feita na entrevista narrativa sobre a falta de 

encaminhamentos para a construção de orientações leitoras em sua formação teórica (5.3.2.2). 

Acredito que, possivelmente, a falta de acesso a bases teóricas na formação leitora reflete 

sobre as escolhas utilizadas pela professora. 

Na narração de V, foi pontuado:  
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EnAp V: Eu estou tentando melhorar,  tentando fazer pontes entre a 

leitura e situações reais que eles [os alunos de EJA] vivem. 

Comparar o texto com algum momento da vida deles pra eles verem 

que essa leitura tem significado entre a vida do aluno, e não é só a 

leitura por si só, uma leitura solta desvinculada daquilo que ele já 

viveu (...).  Estou fazendo, assim, ligações com a realidade, fazendo 

com que essa leitura se torne mais significativa pra ver se eles se 

sentem mais empolgados em ler [...]. O texto é a base de tudo, então 

partindo do texto eu tenho que partir para a gramática, eu tenho que 

partir para situações reais. O caminho metodológico [referindo-se à 

maneira que faria para chegar ao que havia acabado de narrar] é o 

texto, é a contextualização do texto. Então, eu estou tentando, aos 

poucos, começar a trabalhar essa metodologia. 

 

V, não diferente das demais, lançou algumas orientações para leitura, mas não 

descreveu, com clareza, os procedimentos envolvidos na capacitação dos alunos para analisar 

as possíveis falhas de compreensão e a flexibilidade para encontrar soluções, realizando 

operações regulares para abordar o texto.  

A colaboradora citou orientações leitoras que, embora não descrevessem os 

procedimentos ensinados para fazer os alunos chegarem à compreensão, poderiam 

encaminhá-los a construir estratégias. Quando disse que estava: [...] tentando fazer pontes 

entre a leitura e situações reais que eles vivem. Comparar o texto com algum momento da 

vida deles pra eles verem que essa leitura tem significado entre a vida do aluno, encaminhava 

o leitor a fazer predições, estratégia de ordem cognitiva, as quais estão apoiadas no 

conhecimento prévio (conhecimento de mundo) do aluno. Entendo que a EnAp deve 

proporcionar esses encaminhamentos, mas o aluno precisa protagonizá-los. Afirmo isso 

porque, ao dizer: Eu estou [...] tentando fazer pontes [...], gerou-me incerteza se 

protagonizava a ação ou a orientava. Segundo o que observei e já apresentei nesta tese, nas 

aulas de leitura a EnAp protagonizava a ação. Manteve aproximação com a afirmação de 

Kleiman (2007, p. 52):  

 

[...] o leitor eficiente faz predições baseadas no seu conhecimento de mundo. Na 

aula de leitura é possível criar condições para o aluno fazer predições, orientado pelo 

professor, que além de permitir-lhe utilizar seu próprio conhecimento, supre 

eventuais problemas de leitura do aluno, construindo suportes para o enriquecimento 

dessas predições e mobilizando seu maior conhecimento sobre o assunto.  



213 
 

Esse encaminhamento levaria o aluno a incorporar os conhecimentos adquiridos, no 

texto, ao seu universo de saberes para que possa compreender melhor o seu mundo. 

A colaboradora entendia que a leitura precisava ser [...] significativa pra ver se eles se 

sentem mais empolgados em ler [...]. Demonstrou, dessa forma, entendimento de que a leitura 

é uma atividade que só gera sentidos quando o aluno consegue ver objetivos, sente-se 

seduzido por ela. Implicitamente, a docente apontou ligação com estratégias que antecedem a 

leitura como o esclarecimento que o discente precisa ter sobre os objetivos da atividade, os 

quais serão mais ou menos significativos dependendo dos seus conhecimentos prévios. Se 

tiverem conhecimentos sobre o assunto, a leitura, certamente, será mais significativa. O EnAp 

precisa ativar e atualizar, se necessário, os conhecimentos prévios dos leitores, mas, para isso, 

precisa diagnosticar o que já sabem a respeito do tema. (SOLÉ, 1998; BORTONI-RICARDO; 

MACHADO; CASTANHEIRA, 2010). Portanto, uma série de medidas precisam ser tomadas 

pelo ApEn para que o aluno desencadeie a construção de sentidos. V não possibilitou a 

percepção desses passos no ensino de leitura.  

Com a afirmação: [...] partindo do texto eu tenho que partir para a gramática, eu tenho 

que partir para situações reais. O caminho metodológico é o texto, é a contextualização do 

texto parece-me que a base que usou para elaborá-la teria sido extraída do senso comum, pois 

não direcionou procedimentos que a constituiriam. Afirmou, apenas, que o caminho 

metodológico seria o texto e a sua contextualização. Entendo que, quando fala de caminho 

metodológico, refere-se a recursos.   

Apesar da ausência de procedimentos, V entendia que o texto deve ser tomado como 

unidade de ensino e, a partir dele, vários estudos podem ser feitos, dentre eles, o gramatical. 

Confirmo a prioridade da afirmação a partir dos PCN: 

 

Quando se toma o texto como unidade de ensino, os aspectos a serem tematizados 

não se referem somente à dimensão gramatical. Há conteúdos relacionados às 

dimensões pragmática e semântica da linguagem, que por serem inerentes à própria 

atividade discursiva, precisam, na escola, ser tratados de maneira articulada e 

simultânea no desenvolvimento das práticas de produção e recepção de textos. 

(BRASIL, 1998, p. 78).  

 

A partir das considerações, fica entendido que o ensino de língua não tem 

funcionalidade se desarticulado das práticas de linguagem, da mesma forma que o ensino de 

gramática, haja vista que a constituição do texto é uma constituição gramatical.  

V demonstrou pouco entendimento sobre as estratégias de leitura, mas fez 

direcionamentos que, se bem mediados, conduziriam o leitor à compreensão. 
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Concordo com Silva (1999) quando diz que, possivelmente, as práticas e concepções 

teóricas simplistas de leitura têm como causa a estagnação docente e suas condições objetivas 

para a convivência com textos no ambiente escolar. O autor é enfático ao dizer que ―[...] a 

pobreza material do contexto escolar [...] para as práticas de leitura é diretamente 

proporcional ao empobrecimento de pensamento daqueles que têm por responsabilidade 

planejar e orientar essas práticas‖. (p. 12).  

Com as análises realizadas, percebo que as EnAp não procederam ao ensino de 

procedimentos de leitura, embora manifestassem, tentativamente, aproximar os ApEn do texto 

e da leitura. Não descreveram as estratégias de leitura que os alunos deveriam acessar para 

chegar à compreensão. 

 

5.3.3.3.1 Estratégias eleitas nas narrativas sobre o trabalho com o material didático na 

EJA 

 

Objetivo, nesta seção, analisar os encaminhamentos selecionados, nas narrativas, pelas 

ApEn para trabalhar o material didático utilizado no ensino de leitura. Analiso, assim, a 

seleção e a forma de abordagem dos textos escolhidos, além dos encaminhamentos propostos 

para explorar esses textos. 

W esclareceu:  

 

ApEn W: Eu tento trabalhar todos os gêneros, inclusive os não 

contemplados pelo livro, por isso costumo trazer poesia, quadrinhos, 

jornal. Costumo, sempre que possível trabalhar com outros tipos de 

leitura, como filmes para eles interpretarem. 

 

W afirmou que tenta trabalhar com todos os gêneros, não apenas aqueles selecionados 

pelo livro didático utilizado. Ela deixou transparecer um certo desconhecimento do que 

seriam os gêneros, haja vista a infinidade de gêneros existentes, o que não possibilitaria um 

trabalho que contemplasse todos, como afirmou. Segundo Marcuschi (2008, p. 155), ―[...] os 

gêneros são entidades empíricas em situações comunicativas e se expressam em designações 

diversas, constituindo em princípio listagens abertas‖. Se os gêneros realizam 

linguisticamente situações sociais particulares, as quais são infindáveis, não constituem 

listagens fixas. Assim, entendo a impossibilidade de se contemplar todos os gêneros em nosso 

trabalho em sala de aula.  Os PCN são diretivos ao entender que ―a grande diversidade de 
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gêneros, praticamente ilimitada, impede que a escola trate todos eles como objeto de ensino; 

assim, uma seleção é necessária". (BRASIL, 1998, p. 53). 

Citou alguns gêneros com os quais costuma trabalhar: Eu tento trabalhar todos os 

gêneros, inclusive os não contemplados pelo livro, por isso costumo trazer poesia, 

quadrinhos, jornal, todavia manteve algumas inconsistências conceituais, como o trato do 

jornal como gênero, uma vez que ele é um suporte. Referiu-se à ―poesia‖ quando seria poema 

e ―quadrinhos‖ quando seriam os gêneros dos quadrinhos. Informou, ainda, que proporciona o 

trabalho com filmes para os alunos interpretarem. Durante a observação na sala desta 

colaboradora da pesquisa, não houve atividades com vídeo.  

Informo que W, no decorrer de sua narrativa, não atendeu ao que foi proposto na 

pergunta feita pelo pesquisador, uma vez que a indagação solicitava esclarecimentos a fim de 

entender a maneira como a EnAp trabalhava com o material didático.  

M se manifestou, dizendo: 

 

EnAp M: As questões do livro são pertinentes, embora sempre é 

necessário acrescentar alguma coisa.  

 

De forma, extremamente, sucinta M afirmou que as questões são pertinentes, embora 

sempre é necessário acrescentar alguma coisa. Não teceu comentários sobre o estilo das 

questões destinadas à compreensão nem respondeu às indagações sobre a maneira como essa 

questões tratam os gêneros. Quando a EnAp usou a palavra ―embora‖, admitiu que existem 

incompletudes nas questões a serem revistas pelo docente. A colaboradora não se manifestou 

a respeito de como reveria essas questões.  

A EnAp V pontou em sua narrativa: 

 

EnAp V: As questões nem sempre atendem os gêneros, mas o texto 

em si atende a essa modalidade do gênero textual. As questões 

permitem ao aluno perceber o objetivo dos gêneros, mas entendo que 

o professor pre::: cisa extravasar as questões do livro. 

 

V iniciou afirmando que as questões nem sempre atendem os gêneros, mas, em seguida, 

demonstrando desvios teóricos diz: Mas o texto em si atende essa modalidade do gênero 

textual. Entendo que, quando narra “mas o texto em si”, parece que considerou desnecessária 

essa discussão, pois não percebia a necessidade de as questões serem construídas em 
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concordância com os propósitos discursivos do gênero, uma vez que elas já viriam explícitas 

no texto. Não tenho, porém, como prever se a docente considerava os gêneros como textos 

empiricamente realizados que cumprem funções em situações comunicativas, respondendo a 

uma necessidade dos interlocutores. (MARCUSCHI, 2010).  

Assumindo postura contraditória, V afirmou: as questões permitem ao aluno perceber o 

propósito dos gêneros. Não demonstrou muita segurança se tem entendimento do que sejam 

as funções ou propósitos dos gêneros ou se costumava avaliar a necessidade de haver uma 

interlocução das questões com os gêneros em que os textos estão materializados. A 

contradição foi construída pelo fato de ter afirmado anteriormente que as questões nem 

sempre atendiam ao objetivo dos gêneros. Declarou que o docente precisava extravasar as 

questões dos livros, mas não esclareceu por que precisa executar a referida ação. Em sua 

narrativa, V não considerou se as atividades encaminhavam os alunos a reflexões críticas 

sobre os textos lidos. 

Por meio dos fragmentos, as EnAp não mostraram reconhecer características de 

questões que proporcionem ao leitor compreender os textos e perceber a função dos gêneros 

em estudo. Essa afirmação foi constatada no decorrer das aulas observadas em que não 

fizeram alusão ao ensino de estratégias para a compreensão dos gêneros que selecionaram 

para discutir.  

 

5.3.4 Narrativas sobre as experiências das ApEn como leitoras 

 

Nesta seção, tenho como objetivo apresentar e discutir as experiências narradas pelas 

colaboradores como leitoras. Refletirei sobre a falta de rotina de leitura como um 

condicionante que afeta o ensino de leitura, haja vista que ―sem professores que sejam leitores 

maduros e assíduos [...] fica muito difícil, senão impossível, planejar, organizar programas 

que venham a transformar, para melhor, as atuais práticas voltadas ao ensino da leitura‖. 

(SILVA, 2009, p. 60). 

A respeito da sua rotina de leitura, W contou: 

 

EnAp W: Eu gosto muito de ler. Costumo ler revistas, jornais, mas 

não faço isso diariamente. Trabalho em três turnos, aí, quando 

chego em casa, estou muito cansada e mal dá tempo para pensar nas 

atividades do outro dia. Preci:::so elaborar as aulas do dia seguinte e 

isso dá muito trabalho. 
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 W assumiu que gosta de ler, elencou entre as suas escolhas revistas e jornais, mas não 

realiza a atividade diariamente. Justificou a ausência de rotina de leitura dizendo que tem uma 

carga horária de trabalho em sala de aula muito grande, o que a faz acumular muitas 

atividades a serem feitas, também, em casa. Diante da cansativa jornada de trabalho, W 

relatou que o cansaço físico a impede de realizar leituras.  

M se posicionou: 

 

EnAp M: Não posso dizer assim que sou uma leitora. Porque para 

mim, ser leitor é ter assiduidade. Leio muito o livro que a gente usa 

aqui [referindo-se ai livro didático]. Leio os textos pra discutir com 

os alunos. A leitura que eu mais me dedico, agora, fora a leitura 

aqui dos livros, é a bíblia. 

 

M não se considerou uma leitora, pois entende que para tal atividade é necessário haver 

assiduidade. Não justificou o motivo da falta de rotina e informou que a leitura que executa, 

exceto a do livro didático usado na sala de aula, é a da bíblia. Destaco que a docente não 

considerou como atividade para hábito de leitura a que realiza com o livro didático e com a 

bíblia.  

Na sequência, V ponderou em sua narrativa: 

 

EnAp V: Ultimamente, preciso confessar que não estou tendo hábito 

de leitura. Comecei neste ano a ler um livro de autoajuda, mas ainda 

nem consegui terminar porque estou sempre muito cheia de coisas 

para corrigir. Fora as leituras do texto da escola, eu... preciso 

confessar que não estou lendo muito não. 

 

Não diferente das demais, V também afirmou que não tem hábito de leitura. Informou, 

em tom de reprovação, a leitura inacabada de um livro de autoajuda, mas atribuiu o insucesso 

da atividade ao acúmulo de trabalho. Foi enfática ao dizer que não tem feito muitas leituras 

fora a dos textos usados em suas atividades em sala de aula. Assim como M, não considerou 

as leituras feitas em sala de aula como hábito. 

Percebi, pelos relatos acima, que as três EnAp afirmaram que não têm a leitura como 

hábito. As EnAp W e V declararam que a falta de rotina de leitura tem relação com o acúmulo 

de atividades provenientes do trabalho. Essas mesmas docentes, nas narrativas de contexto 
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familiar, declararam que tiveram influências para a leitura. W relatou que a mãe lia pra ela, já 

a ApEn V teve a professora de catecismo que foi um grande incentivo e contava com o desejo 

da família que ela crescesse na vida e, por isso, inseriram-na nas atividades da igreja para que 

esse contato com a leitura acontecesse. Já M, não justificou a falta de rotina de leitura. Nos 

relatos do contexto familiar, a colaboradora M lamentou a família não incentivá-la. Esses 

contextos, certamente, contribuem com o valor que se atribui à leitura e, provavelmente, se o 

hábito de leitura não se manteve, há relações com as demais experiências de formação escolar 

e de formação para a docência.  

Diante do quadro desenhado acima, considero que  

 

[...] se a relação do professor com o texto não tiver um significado, se ele não for um 

bom leitor, são grandes as chances de que ele seja um mau professor. E, à 

semelhança do que ocorre com ele, são igualmente grandes os riscos de que o texto 

não apresente significado nenhum para os alunos, mesmo que eles respondam 

satisfatoriamente a todas as questões propostas. (LAJOLO, 1982, P. 53).  

 

 

A autora reflete sobre a responsabilidade do EnAp na formação de leitores, mas, para 

assumir esse papel, precisa ser um leitor. Observo, nos relatos das EnAp envolvidas nesta 

pesquisa, que a maioria delas afirmou não ter uma rotina de leitura, fato que, possivelmente, 

torne suas práticas menos significativas, não oportunizando ao aluno, em suas orientações de 

leitura, a condição de se tornar um construtor de sentidos. A condição de leitor potencializa o 

EnAp no sentido de pensar em atividades de leitura que estimulem os discentes a ler, seja por 

aproximá-los de contextos dos quais os alunos pertençam, pois se reconhecerão como sujeitos 

dessa leitura; seja por lhes dar condições de ampliar os seus conhecimentos leitores, 

aproximando-os de outros contextos. Para realizar essas atividades, o EnAp precisa ter 

leituras anteriores que lhe proporcione, por exemplo, fazer conexões entre os temas dos textos 

lidos por seus alunos com outros textos, quando sinaliza pela consulta aos conhecimentos 

prévios de leitura de seus alunos, a necessidade de ampliá-los. (GERALDI, 1996).  

Segundo Guedes (2006), o EnAp de português ―precisa ensinar-se a ler, começando por 

apropriar-se dos sentidos que sua leitura pessoal atribui – a partir de suas crenças, de sua 

experiência de vida e de leitura – ao que lê, mesmo aos textos dos quais deve falar a seus 

alunos‖. (p. 74-75). O EnAp deve refletir sobre a sua leitura, ter consciência sobre o que lê a 

fim de criar condições de assumir esse papel diante de seus discentes e, assim, torná-los 

leitores que assumem posição dialógica diante do texto.  

O EnAp leitor ensina o seu ApEn a ler tal como se ensinou a ler, pois, segundo Guedes 

(2006), ―o professor não é um leitor como qualquer outro: ele precisa aprender como se 
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aprende a ler para descobrir como se ensina a ler e não tem outro jeito a não ser observar-se 

aprendendo a ler‖. (p. 75). Espera-se que os modelos de leitura do EnAp possam capacitar os 

alunos para 

 

[...] reconstruir, em face de uma leitura de um texto, a caminhada interpretativa do 

leitor: descobrir por que este sentido foi construído a partir das pistas fornecidas 

pelo texto.  

Isto significa se perguntar, no mínimo, que variáveis sociais, culturais e linguísticas 

foram acionadas pelo aluno para produzir a leitura que produziu. Isto significa dar 

atenção ao fato de que a compreensão é uma forma de diálogo. É dar às 

contrapalavras do aluno, em sua atividade responsiva, a atenção que a palavra 

merece. É fornecer-lhe contrapalavras que outros leitores deram aos mesmos textos. 

Não é por nenhuma opção ideológica prévia que é necessário dar a palavra a quem 

foi silenciado: é uma necessidade linguística ouvi-la se se quiser compreender a 

atividade com textos como uma atividade de produção de sentidos. (GERALDI, 

1997b, p. 112).  
 

Percebo que, para o EnAp assumir as posturas referidas nas colocações acima, como 

fornecer aos ApEn contrapalavras que outros leitores deram ao mesmo texto a fim de assumir 

posicionamento crítico diante dele, precisa ser um leitor, pois assumindo tal postura, dá 

suporte para os alunos se tornarem leitores. Por essa razão, Geraldi (1996) diz que o docente 

precisa ser um mediador de leituras, ―cabe ao professor um papel ativo nesse processo, 

perguntando, fazendo refletir, fazendo argumentar, escutando as leituras de seus alunos para 

com elas e com eles reaprender o seu eterno processo de ler‖. (p. 118). Diante dessas ideias, 

percebo que as colaboradoras envolvidas nesta pesquisa, em vários momentos das atividades 

desenvolvidas em sala de aula (observações) ou durante as narrativas, assumiram postura que 

inibe o aluno de interagir com o texto, fato que, segundo discussões acima, podem refletir na 

ausência de rotina de leitura do professor.  

Descrevo, abaixo, alguns fragmentos do corpus desta pesquisa, que revelam concepções 

de leitura das EnAp, as quais demonstraram posicionamentos responsáveis por limitar o papel 

do aluno ante o texto. De acordo com minha interpretação, tomando como base as afirmações 

sobre as rotinas de leitura das EnAp expostas no início desta seção, acredito que as 

concepções priorizadas por elas, também, têm ligação com os hábitos de leitura e, 

possivelmente, refletem a formação em leitura a que tiveram acesso. Sobre esse último 

aspecto, o objetivo não é criar generalizações, mas interpretar, diante do corpus constituído, 

indícios que encaminham para algumas afirmações feitas até aqui. Vejo que, em entrevistas já 

apresentadas (seção 5.3.2.2), as  ApEn afirmaram que seus professores não as capacitaram de 

maneira adequada no Ensino Superior. Nas rotinas das colaboradoras, há relação com as 

concepções de leitura que elas adotam. Observemos o que dizem nos trechos abaixo: 
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EnAp W: Você não vai sobrepor a sua ideia sobre aquela [segundo 

ela, a ideia do autor] porque o texto não é seu. (Extraído de 

Concepções de leitura adotadas na execução do trabalho em sala de 

aula) 

 

EnAp M: Tem um textozinho aí que por esse parágrafo dá pra 

responder a primeira questãozinha. De que fala o texto, ou seja, qual 

o sentido dele?  

ApEn: Fala de um moço chamado Severino que decidiu correr o 

mundo para fazer fortuna.  

EnAp M: Isso. Todos responderam assim? (Extraído de concepções 

de leitura adotadas na execução do trabalho em sala de aula).  

 

EnAp V: [...]De acordo com a modalidade desse texto é que o 

professor vai extrair o que ele tem de melhor para o seu aluno. 

(Extraído de narrativas sobre concepções de leitura do professor).  

 

Percebo, a partir do recorte acima, que todas as EnAp optam por perfis parecidos, os 

quais limitam a condição do ApEn de construtor de significações, devendo assumir ideias do 

autor ou localizar ideias construídas no texto ou assumir a resposta protagonizada pelo EnAp, 

enfim assumir postura passiva. Considerando as entrevistas sobre o perfil de leitor do 

professor, percebo que todos os que disseram não ter uma rotina de leitura, não ponderam que 

os sentidos são construídos a partir da interação estabelecida entre autor-texto-leitor com 

propósitos constituídos sociocognitivo-interacionalmente. (KOCH; ELIAS, 2010). Diante 

dessa discussão, parece-me, portanto, que há uma ligação entre o perfil de leitor do docente e 

suas escolhas, a partir, por exemplo, do que entende sobre leitura para trabalhar o texto na sala 

de aula. 

Com a apresentação das narrativas de vida e de formação produzidas pelas 

colaboradoras, pude perceber as influências presentes em seus discursos que justificam, 

portanto, o modelo de ensino realizado com os alunos de EJA, cuja apresentação foi feita, 

também, no Capítulo 5 desta tese. Há estreita relação das experiências advindas dos contextos 

familiares, de escolarização e de formação para a docência com o ensino realizado pelas 

EnAp. Concordo, portanto, com Cunha (2014) ao afirmar que as narrativas autobiográficas 

configuraram-se como estratégias formativo-investigativas poderosas, não apenas por 
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oportunizarem aos colaboradores da pesquisa a (re) significação e reconfiguração dos 

espaços, dos tempos e das experiências vivenciadas, mas também por possibilitar-lhes 

reconhecerem-se como parte integrante e basilar de uma história que não é apenas sua, mas de 

toda sociedade. 

Foi possível perceber que os discursos das ApEn é perpassado por várias tendências, 

várias posições, o que, em um olhar menos atento, denunciaria certas contradições, mas que, 

na verdade, sinalizam certos conflitos gerados por imprecisões teóricas e metodológicas que o 

processo formativo não pode intervir. Foi possível perceber que as influências dos contextos 

familiar e de formação (escolar e universitário) mantêm relação com as práticas das ApEn. 

Tomo como exemplo a colaboradora W para esclarecer essas ponderações que acabei de 

fazer. A ApEn, nas suas lembranças do contexto familiar, diz que foi incentivada pela mãe 

para ler, além de saber gramática para se expressar bem. No contexto de formação, ela 

esclareceu que, no Ensino Médio, sua professora de Português priorizava o ensino de 

gramática, mas a colaboradora entendia que ela não poderia resumir o ensino apenas a isso. 

No Ensino Superior, questionou o fato de não ter recebido orientações de como trabalhar o 

texto em sala de aula, pois não houve encaminhamentos para aliar teoria e prática para o 

ensino de leitura. Ao passo que se manifestou favorável ao ensino de leitura, avaliou, 

negativamente, o fato de não ter tido direcionamentos gramaticais para ajudar os seus alunos a 

se expressarem melhor. Nas narrativas sobre concepções de leitura, defendeu a necessidade de 

haver interação entre leitor-texto-autor. No que se refere às estratégias de leituras, não 

descreveu nenhuma em sua narrativa.  

Esse quadro mostra que, quando a ApEn deixou claro a necessidade de priorizar o 

ensino de gramática, fala a partir de um lugar social que ecoam influências advindas do 

contexto familiar e de algumas experiências da educação básica. Afastou-se, discursivamente, 

da formação proveniente do curso de Letras, pois entendia que era necessário ensinar como 

trabalhar o texto na sala de aula. Empreendeu, portanto, uma avaliação/interpretação ao 

processo formativo, tarefa precípua das narrativas autobiográficas. O estudo das traduções 

discursivas, interesse das narrativas, permite-nos depreender das trajetórias de vida aspectos 

históricos, sociais, cognitivos, institucionais da formação e da profissionalização docente. 

(PASSEGGI, 2010). Além disso, negou, por exemplo, a prioridade do ensino de gramática 

pela sua professora do Ensino Médio. Essas avaliações negativas foram feitas, provavelmente, 

com bases advindas do senso comum (generalizações), mas sem um lúcido apoio teórico-

metodológico e, isso se confirma, uma vez que a ApEn não fazia diferente nas suas práticas 

realizadas em sala de aula, em que protagonizou versões de leitura para os textos e não 
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ensinou estratégias para a leitura. A ausência, portanto, de bases teóricas no ensino superior 

aliada a metodologias de ensino, não oportunizaram à ApEn preencher as lacunas presentes 

no ensino proposto em turmas de EJA, bem como findar com esses discursos imprecisos.  

Os silenciamentos
44

 que incidem sobre como fazer um ensino mais efetivo refletem 

ausências de orientações, quadro, infelizmente, frequente nos cursos de Letras do Brasil como 

já afirmado por mim outrora. Além disso, eu ressalto a ausência de formação continuada aos 

ApEn que os atualizem sobre as novas discussões teóricas e como se aplicariam ao ensino de 

língua.  

Assim, essa postura, aparentemente contraditória nas narrativas das colaboradoras, 

revela, na verdade, um atravessamento de vozes que caracterizam um discurso conflituoso, 

impreciso. Os discursos são, portanto, divergentes cujas fronteiras se intersectam, quadro que 

demonstra uma ausência de demarcação definida entre uma posição e outra. Ora falam a partir 

de uma formação discursiva mais estruturalista (tendências familiares e contextos de 

formação), ora de uma formação discursiva mais libertadora (influências de textos diversos; 

alguns momentos de fala em palestras, reuniões; influências do senso comum). Reitero que 

essa imprecisão discursiva existe porque há um conflito marcado entre as duas posições. Esse 

conflito se configura pela ausência de teorias e estratégias para o ensino, bem como 

tendências equivocadas advindas do contexto familiar e de formação que não foram desfeitas.  

Essa fala se fundamenta no fato de os sujeitos interpretarem a realidade de acordo com 

o contexto discursivo no qual estão inseridos. Essa interpretação está perpassada pela 

ideologia e pela subjetividade. Segundo Pêcheux (1995), a linguagem não pode ser entendida 

como um sistema significativo desunido, sem relação com o exterior, devendo ser 

compreendida a partir do contexto social-histórico-ideológico dos sujeitos que a produzem e 

que a interpretam.  

Com a análise das narrativas que acabei de realizar, foi possível, portanto, constatar a 

razão das lacunas presentes no ensino de leitura protagonizado pelas professoras de EJA. 

Essas razões são responsáveis por noções de língua e de linguagem que evidenciam que as 

ApEn pautam o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa ainda priorizando as formas da 

língua sem articulá-las com o contexto social e histórico, proposta divergente daquilo que a 

EL entende como mais produtivo. É necessário trabalhar, na sala de aula, a noção de 

linguagem como processo interacional entre sujeitos que usam a língua para realizar ações 

                                                           
44

 Entendo o silêncio como discurso e, para tanto, tomo como fundamento Orlandi ao dizer: O silêncio é ―aquele 

que existe nas palavras, que significa o não-dito e que dá espaço de recuo significante, produzindo as condições 

para significar (ORLANDI, 2007, p. 24).  
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(PASSARELLI, 2004), para tanto é imprescindível que tenham conhecimento teórico-

metodológico, por exemplo, das teorias de bases discursivas. Os cursos de Letras e de 

formação continuada não podem sequer protelar essa tarefa que é emergente. É preciso 

destacar o papel do acesso à teoria como apoio à reflexão sobre a prática, não como direção 

da prática. (PASSARELLI, 2006).  

No próximo capítulo proponho, com base nas revelações obtidas por meio das 

observações e das narrativas, encaminhamentos para o trabalho com alguns gêneros textuais.  
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CAPÍTULO 6 

OFICINAS PEDAGÓGICAS: REDIMENSIONANDO AS PRÁTICAS À LUZ DA 

EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA  

 

Em uma oficina surge um novo tipo de 

comunicação entre professores e alunos. 

Colaborativamente, cada um contribui com 

sua experiência. O professor é dirigente, mas 

também aprendiz. Cabe a ele diagnosticar o 

que cada participante sabe e promover o ir 

além do imediato. (VIEIRA; VALQUIND, 

2002, p.17). 
 

 

Neste último capítulo, objetivo propor reflexões sobre encaminhamentos mais 

produtivos para o trabalho com alguns gêneros textuais. Apresento trechos de algumas 

atividades desenvolvidas, no decorrer das oficinas, que entendi mais reveladoras daquilo que 

tracei como objetivo. Ao passo que apresento a atividade (análise de textos, questões de 

exercícios, etc), mostro, por meio da transcrição dos comentários das EnAp, as discussões que 

foram fazendo, em diálogo comigo e entre elas, sobre a análise do que foi proposto. Neste 

momento, as bases teóricas oferecidas por meio da leitura dos textos
45

 sugeridos serviram 

como fundamento para a interação entre o grupo, momento de extrema importância para a 

formação das EnAp. 

 

6.1 As oficinas pedagógicas 

 

As oficinas pedagógicas são modalidades de metodologia ativa e recurso pedagógico 

que favorece o trabalho do professor na mediação dos conteúdos.  

De acordo com Palma (2016, p.63), fundamentada a partir dos estudos de Vera Candau 

(DHnet), a oficina é 

 

uma atividade pedagógica na qual se aprendem novos conceitos ou novos 

procedimentos metodológicos pelo fazer. Nela, a construção do conhecimento 

ocorre em um processo dialógico entre os estudantes (toma-se aqui o termo em 

sentido lato) e o professor, que assume a posição de mediador /orientador no 

processo de ensino e de aprendizagem, possibilitando a relação entre teoria e prática.  

 

 

                                                           
45

 Apresentei a referência dos textos no capítulo de Metodologia.  
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A oficina constitui, portanto, um espaço de construção coletiva do conhecimento, de 

análise da realidade, de um confronto e troca de experiências. A atividade, a participação, a 

socialização da palavra, a vivência de situações concretas através de sociodramas, análise de 

acontecimentos, a leitura e a discussão de textos, o trabalho com distintas expressões da 

cultura popular, são elementos fundamentais na dinâmica das oficinas pedagógicas 

(CANDAU, 1995).  

Oficina é uma forma de construir conhecimento, com ênfase na ação, sem perder de 

vista, porém, a base teórica. Cuberes, apud Vieira e Volquind (2002, p. 11), conceitua-a como 

sendo ―um tempo e um espaço para aprendizagem; um processo ativo de transformação 

recíproca entre sujeito e objeto; um caminho com alternativas, com equilibrações que nos 

aproximam progressivamente do objeto a conhecer‖. 

Uma oficina é, pois, uma oportunidade de vivenciar situações concretas e significativas, 

baseada no tripé: sentir-pensar-agir, com objetivos pedagógicos. Nesse sentido, a metodologia 

da oficina muda o foco tradicional da aprendizagem (cognição), passando a incorporar a ação 

e a reflexão. Em outras palavras, numa oficina ocorrem apropriação, construção e produção 

de conhecimentos teóricos e práticos, de forma ativa e reflexiva, o que confere a ela a 

natureza de metodologia ativa.  

Nas palavras de Paviani e Fontana (2009), a oficina pedagógica atende, basicamente, a 

duas finalidades: (a) articulação de conceitos, pressupostos e noções com ações concretas, 

vivenciadas pelo participante ou ApEn; e b) vivência e execução de tarefas em equipe, isto é, 

apropriação ou construção coletiva de saberes.  

O EnAp ou coordenador da oficina não ensina o que sabe, mas vai oportunizar o que os 

participantes necessitam saber, sendo, portanto, uma abordagem centrada no ApEn e na 

aprendizagem e não no EnAp. Desse modo, a construção de saberes e as ações relacionadas 

decorrem, principalmente, do conhecimento prévio, das habilidades, dos interesses, das 

necessidades, dos valores e julgamentos dos participantes. 

A oficina, como qualquer ação pedagógica, pressupõe planejamento, mas é na execução 

que ela assume características diferenciadas das abordagens centradas no EnAP e no 

conhecimento racional apenas. O planejamento prévio caracteriza-se por ser flexível, 

ajustando-se às situações-problema apresentadas pelos participantes, a partir de seus contextos 

reais de trabalho. (PAVIANI; FONTANA, 2009).  

A partir de uma negociação que perpassa todos os encontros previstos para a oficina, 

são propostas tarefas para a resolução de problemas ou dificuldades existentes, incluindo o 

planejamento de projetos de trabalho, a produção de materiais didáticos, a execução de 
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materiais em sala de aula e a apresentação do produto final dos projetos, seguida de reflexão 

crítica e avaliação. As técnicas e os procedimentos são bastante variados, incluindo trabalhos 

em duplas e em grupo para promover a interação entre os participantes, sempre com foco em 

atividades práticas. 

Concordo com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) quando dizem que as oficinas 

contemplam três momentos.  

No primeiro momento ou problematização inicial, são apresentadas aos ApEn situações 

reais, para que eles sejam desafiados a expor suas posições ou concepções prévias sobre o 

tema. Segundo os autores, ―o ponto culminante dessa problematização é fazer que o aluno 

sinta a necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém, ou seja,  

procura-se configurar a situação em discussão como um problema que precisa ser 

enfrentado‖. (DELIZOICOV; ANGOTTI;  PERNAMBUCO, 2002, p. 200).  

O objetivo dessa primeira etapa é problematizar conhecimentos prévios acerca do tema 

proposto, bem como compreender o que os ApEn percebem diante das questões que estão 

sendo colocadas em pauta. 

O segundo momento ou organização do conhecimento caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de atividades que auxiliem o ApEn a compreender e partilhar os 

conhecimentos sistematizados pela Ciência, permitindo a ele, construir uma resposta mais 

aprofundada para a questão proposta inicialmente. Aqui, ―as mais variadas atividades são 

então empregadas, de modo que o professor possa desenvolver a conceituação identificada 

como fundamental para uma compreensão científica das situações problematizadas‖. 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002, p. 201).   

Nesse momento podem ser desenvolvidas atividades que utilizem recursos como vídeos, 

sites de internet, livros, reportagens, entre outros.  

Finalmente, o terceiro momento ou aplicação do conhecimento. De acordo com 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002, p. 202),  

 

destina-se, sobretudo, a abordar sistematicamente o conhecimento que vem sendo 

incorporado pelo aluno, para analisar e interpretar tanto situações iniciais que 

determinaram seu estudo como outras situações que, embora não estejam 

diretamente ligadas ao motivo inicial, podem ser compreendidas pelo mesmo 

conhecimento.  

 

É nesse momento que ocorre a retomada das questões iniciais e da proposição de novos 

questionamentos ou novas situações-problema que possibilitem ao ApEn a utilização dos 

novos conhecimentos desenvolvidos.  
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Portanto, as oficinas pedagógicas possibilitam um processo educativo composto de 

sensibilização, compreensão, reflexão, análise, ação, avaliação.  Esse trabalho concebe o 

homem como ser capaz de assumir-se ―[...] como sujeito de sua história e da História, como 

agente de transformação de si e do mundo e como fonte de criação, liberdade e construção dos 

projetos pessoais e sociais, numa dada sociedade, por uma prática crítica, criativa e 

participativa‖ (GRACIANI, 1997, p.310).  

Nos dizeres de Palma (2016, p. 69), ―o que chama a atenção nesse procedimento 

metodológico é o papel importante que têm as perguntas nas oficinas, o que nos leva a refletir 

sobre a relevância delas no processo de ensino e de aprendizagem‖. A autora chama atenção 

dos EnAp na elaboração de perguntas, pois elas são decisivas no momento de construir novos 

conhecimentos, além de envolver todos os participantes nesse momento de interação. Essa 

característica das oficinas reforça seu caráter de metodologia ativa, pois faz os envolvidos 

problematizarem e, consequentemente, protagonizar a construção de saberes. O EnAp propõe 

situações didáticas para causar reflexão, embasado nas possíveis problematizações que 

desencadeiam a postura ativa dos participantes. Ainda, segundo a autora, o bom mediador não 

concede as respostas aos problemas e desafios que ele propõe a seus estudantes, entretanto 

indica-lhes o possível percurso para resolvê-los e superá-los, tornando-os, assim, sujeitos de 

sua aprendizagem, por meio do diálogo e do esclarecimento de dúvidas. 

Feitos esses esclarecimentos a respeito das oficinas pedagógicas, no presente capítulo, 

tento cumprir o meu último objetivo: propor, a partir dos pressupostos da Educação 

Linguística, reflexões sobre encaminhamentos mais produtivos para o trabalho com alguns 

gêneros textuais durante as oficinas pedagógicas. Para tanto, como já apresentando no 

capítulo 4 desta tese, disponibilizei textos (aparato teórico), em uma etapa anterior às oficinas 

formativas, a fim de servirem como apoio à reflexão sobre a prática. Nas palavras de 

Passarelli (2006, p. 368), ―[...] uma oficina pedagógica se destina ao desenvolvimento de 

atividades práticas, de técnicas, de conteúdos específicos [...]. Mas, se lidamos com o 

conhecimento e ele precisa do plano teórico, não podemos dispensar a questão teórica‖. Após 

o contato com os textos, os encontros interativos puderam acontecer e foram realizados nos 

meses de setembro e outubro de 2016. Nos encontros, eu mediava algumas discussões que 

objetivavam proporcionar reflexões sobre o uso e produção de alguns gêneros. Dada a 

natureza dialógica dessa atividade, haja vista que montei um pequeno grupo de discussão, 

meus encaminhamentos passaram por reconfigurações diante das intervenções das EnAp. As 

oficinas, antes mesmo de colaborarem com as EnAp, desencadearam uma forte reflexão sobre 

o meu fazer docente. 
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Escolhi gêneros que exigiram dos leitores (aqui me incluo) a análise de pistas 

linguísticas e não-linguísticas, além, obviamente, das discursivas. Acredito que esses gêneros 

foram desafiadores porque, além de não ter percebido nos três meses de observações a escolha 

de nenhum deles na rotina de orientações de leitura das EnAp, exigem do leitor uma postura 

crítica que o faça questionar determinadas escolhas que marcam tendências sociais, 

ideológicas, dentre outras. Além disso, como no caso dos gêneros da mídia, o enunciador 

elege estratégias no processo de construção de versões da realidade, o qual almeja manipular 

os enunciatários para a produção de consenso. O EnAp precisa eleger a discussão dessas 

estratégias a fim de proporcionar aos ApEn o uso de seus óculos sociais.  

Pondero aqui que, ao usar a língua para produzir um texto, os sujeitos estão produzindo 

um enunciado que se relaciona com enunciados já-ditos e com enunciados prefigurados. Ler, 

em alguma medida, consiste em determinar como o texto está posicionado nessa cadeia 

dialógica: indagar quem produziu o texto, para quem, a partir de quais pontos de vista, com 

quais efeitos de sentido. Quando alguém produz um texto, está produzindo uma prática social. 

Um jornalista da mídia dominante, por exemplo, não está apenas dando resposta a outros 

enunciados, mas fazendo algo com o texto, como construir ou destruir a imagem de alguém e, 

assim, garantir determinados interesses. Isso quer dizer que os textos nunca são neutros, 

imparciais e objetivos (como afirma o discurso jornalístico dominante). Eles sempre 

constroem versões da realidade, relações sociais e identidades e, em certas instituições, muitas 

vezes contribuem para reproduzir relações sociais desiguais e injustas.  

Quando um jornal ou revista escolhe estampar a foto de um político rindo ou fazendo 

cara feia, ele não está apresentando uma verdade absoluta, um acontecimento evidente por si 

só, mas, a partir da escolha da foto, está imprimindo uma versão, construindo uma 

leitura/posicionamento sobre esse acontecimento. O leitor precisa saber identificar esses 

elementos (estratégias) para construir sentidos para o texto. 

Discussões como essas são necessárias no contexto das salas de aula brasileiras, 

sobretudo nas turmas de EJA, haja vista que são pessoas de um vasto repertório e que, em 

virtude de atrasos escolares ou quaisquer outros fatores de ordem social, tornam-se 

manipuláveis e repetidoras de discursos soberanos. A escola precisa dar voz a esses sujeitos. 

Pensando nisso, minha postura diante da proposição dessas oficinas é, pelo menos, promover 

algumas inquietações às EnAp desta pesquisa. Não objetivo elaborar guias a serem seguidos, 

mas apenas mediar discussões que serão construídas nesse rico momento de interlocução 

entre mim e as colaboradoras da pesquisa. Assim, poderei, de alguma forma, preencher alguns 

vazios marcados nas aulas observadas e nos discursos presentes nas narrativas produzidas, 
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apresentados no capítulo 5. O objetivo é olhar para as histórias, para as práticas e a reflexão 

possa acontecer. Acredito que esse seja um primeiro passo para um ensino mais 

comprometido e produtivo.  

 

6.1.1 Oficina 1: O gênero letra de música e o processo de construção de sentidos 

 

Para a realização deste encontro interativo, foi solicitada às colaboradoras a leitura do 

texto  Leitura, referenciação e coerência de Cavalcante
46

(2011). O objetivo desta oficina era 

causar reflexões sobre o processo de construção referencial utilizado pelos produtores dos 

textos na definição de seus propósitos discursivos e, assim, garantir a coerência textual, uma 

vez que os leitores, no processo de produção de sentidos, também elaboram as suas 

referências. Para um ensino de leitura mais produtivo é fundamental considerar como se dá a 

construção referencial dentro dos textos.  

Para iniciar as atividades desta oficina propus a análise da música Essa Mulher e, 

posteriormente, fizemos uma discussão sobre as estratégias empregadas por uma EnApMe
47

 

do 4º ciclo da modalidade EJA para trabalhar com a construção da referência na discussão do 

texto-fonte Essa Mulher durante uma aula de leitura. O corpus foi constituído pela transcrição 

da aula gravada em áudio e notas de campo. Esclareço que esses dados advêm de minha 

pesquisa de mestrado, realizada em 2011, e que eles são inéditos, haja vista que não foram 

utilizados como objeto de análise para os objetivos que eu tinha naquele momento.  

Meu objetivo era verificar as avaliações feitas pelas colaboradoras desta pesquisa sobre 

as estratégias utilizadas pela EnApMe. As colocações das EnAp revelariam se as leituras 

feitas e a reflexão proposta colaboraram com a avaliação de suas práticas e uma possível 

mudança de comportamento.  

Esclareço que apresentei a música projetada na sala e seu áudio, posteriormente, projetei 

as transcrições dos encaminhamentos propostos pela EnApMe com o foco na leitura e 

compreensão do texto, além de ter concedido uma versão impressa desses dois materiais para 

as colaboradoras. Com a análise dessa atividade seria possível perceber se a reflexão sobre as 

estratégias referenciais foi uma preocupação de EnApMe no ensino de leitura. Para mim, o 

grande interesse era a avalição das minhas colaboradoras sobre as escolhas dessa EnApMe e 

como isso refletiria na formação das colaboradoras. 

 

                                                           
46

 A referência do texto foi apresentada na Metodologia da pesquisa. 
47

 Representarei assim a EnAp que colaborou na pesquisa do mestrado.  
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Quadro 1: Texto da música Essa Mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Fonte: (MORENO; TERRA, 1979). 

 

 

Pesquisador: Vocês conhecem essa música? Já cantaram? 

Identificam-se com alguma coisa? 

 

EnAp W: Eu conheço a música. Grande Elis! [referindo-se à famosa 

intérprete da canção]. Eu me vejo nessa música. São muitos papéis 

em uma só.  

 

EnAp M:Já cantei e me emocionei muito. Para mim, reflete as várias 

facetas da rotina dura da mulher e, também, das nossas alunas da 

Essa mulher 
 

De manhã cedo, essa senhora se conforma 

Bota a mesa, tira o pó, lava a roupa, seca os olhos 

Ah. como essa santa não se esquece de pedir pelas 

mulheres 

Pelos filhos, pelo pão 

Depois sorri, meio sem graça 

E abraça aquele homem, aquele mundo 

Que a faz, assim, feliz 

De tardezinha, essa menina se namora 

Se enfeita, se decora, sabe tudo, não faz mal 

Ah, como essa coisa é tão bonita 

Ser cantora, ser artista 

Isso tudo é muito bom 

E chora tanto de prazer e de agonia 

De algum dia, qualquer dia 

Entender de ser feliz 

De madrugada, essa mulher faz tanto estrago 

Tira a roupa, faz a cama, vira a mesa, seca o bar 

Ah, como essa louca se esquece 

Quantos homens enlouquece 

Nessa boca, nesse chão 

Depois, parece que acha graça 

E agradece ao destino aquilo tudo 

Que a faz tão infeliz 

Essa menina, essa mulher, essa senhora 

Em que esbarro toda hora 

No espelho casual 

É feita de sombra e tanta luz 

De tanta lama e tanta cruz 

Que acha tudo natural. 
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EJA.  

 

EnAp V: Muito tocante a letra. É um resumo das vidas de todas as 

mulheres guerreiras como nós somos.  

 

As professoras se manifestaram, esboçando alguns sentidos construídos. Eu continuei 

fazendo algumas indagações antes da análise da avaliação proposta pela EnApMe. 

 

Pesquisador: E quem seria essa mulher? É possível antecipar alguma 

coisa fazendo a leitura apenas do título?  

 

EnAp W: Essa mulher pode ser qualquer uma de nós. O título não 

deixa claro, mas, quando leio, penso numa mulher de fibra. O título 

permite a gente pensar algumas coisas, mas pode não ser. Tem que 

ler o texto todo! 

 

EnAp M: Eu também acho que poderia ser qualquer mulher. 

Lembrando da leitura dos textos que nós lemos, o título permite fazer 

algumas previsões que tem que ser confirmadas ou não.  

 

EnAp V: Acho que foi uma mulher bem importante para quem 

escreveu a música, mas não dá para saber isso só lendo o título. 

Nosso texto [referindo-se à indicação de leitura para este encontro 

interativo]dizia que é preciso ver as pistas, as marcas para ver se a 

gente confirma ou não o que pensou quando leu o título. São as 

estratégias!  

 

Foi perceptível o interesse das professoras em associar as bases teóricas a que tiveram 

acesso com a análise da música. Todas manifestaram entendimento sobre a postura do leitor 

antes de iniciar a leitura, ou seja, construir hipóteses considerando o título, os conhecimentos 

que se tem sobre o assunto, a análise de contextualizadores externos, caso existam. Foi 

possível perceber maior clareza das professoras sobre algumas estratégias de leitura a serem 

levantadas diante da leitura de um texto.  

 Passei para a análise das orientações propostas pela EnApMe, pois as discussões 
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permitiriam compreender as posturas das professoras sobre o conteúdo estudado.  

Para iniciar o estudo do texto, a EnApMe propôs que os alunos fizessem uma leitura 

silenciosa e, posteriormente, uma leitura em grupo. 

Vejamos a transcrição da discussão realizada, após a leitura: 

 

Professora: Então, turma. Após terem lido aí o texto, o que vocês 

conseguiram tirar dele? O que o texto diz para nós? 

Aluno 1: Eu acho que essa mulher da música ... é SUBMISSA, faz 

tudo o que o marido quer. 

Aluno 2: Pra mim, é uma mulher confor:::mada com a rotina dela. E, 

também, tá pronta só para servir a família: os filhos, a casa dela e o 

marido. Se não cuidar do marido, ele arruma outra.  

Professora: Todo mundo concorda com os colegas? Alguém 

acrescenta mais alguma coisa? É bom perceber aí que essa mulher 

passa por transformações no decorrer do dia e assume novos papéis. 

O sentido do texto está bem aí. 

 

Após a apresentação desses dados da pesquisa a que eu já me referi, questionei as 

EnAp: 

 

Pesquisador: Que ponderações vocês fariam sobre a postura dos 

alunos na análise feita do texto e sobre as colocações da professora a 

respeito dessas ponderações? 

 

EnAp W: Eu acho que os alunos viram a mulher a partir das 

vivências que eles têm. Recordei aqui do texto da professora Mônica 

quando ela disse que os referentes, EU NUNCA TINHA OUVIDO 

FALAR NISSO ANTES, são construídos pelos leitores. Quer dizer, 

pelo menos foi isso que eu entendi, que a gente chama de um jeito, 

depois chama de outro, mas continua sendo a mesma coisa, mas com 

outro tom, com outra intenção. Eu acho que a professora fez a 

construção dela e não aceita a dos alunos. São construções que 

revelam o que sabem, como vivem e isso é importante até para nós 

direcionarmos a nossa prática na EJA, colaborando para avançarem. 
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EnAp M: Eu não sei vocês [referindo-se às colaboradoras da 

pesquisa], mas eu acho engraçado que, quando a gente avalia o que 

os outros fazem, a gente encontra os erros. Eu já cansei de fazer isso 

que a professora aí fez... Eu concordo com a W sobre a leitura que a 

gente fez, a gente vai chamando de outras maneiras como santa, 

louca... mas acho que acontece o que no texto dizia, essa mudança é 

para argumentar e a pessoa continua falando da mesma coisa. Dá 

para entender! Quanto à professora, ela não pensou como os alunos, 

mas não justificou porque não poderiam pensar diferente. É a história 

das pistas de novo.  

 

EnAp V: M, eu acho que não é só porque a gente está julgando os 

outros que a gente vê onde errou, mas porque a gente estudou e 

começa a ver diferente. Com relação ao que vocês disseram, eu acho 

que é isso mesmo, a mulher foi sendo chamada de outras formas, no 

texto a autora [Mônica Magalhães Cavalcante] chama de 

recategorização, e isso ajuda na coerência porque dá sequência ao 

pensamento do produtor do texto. Eu achei que a professora deixou os 

alunos alienados porque só podiam ver desse jeito [referindo-se à 

visão construída pela colaboradora: É bom perceber aí que essa 

mulher passa por transformações no decorrer do dia e assume novos 

papéis]. Ela nem falou sobre o que eles disseram, só se referiu à 

forma como ela entendeu.  

 

As colaboradoras mantiveram, nos excertos acima, um rico momento de interlocução. A 

situação possibilitou que pensassem sobre a atividade, avaliando os passos da EnApMe. Ao 

mesmo tempo em que avaliavam e negavam as colocações da professora, iam apresentando 

uma forma de entendimento de como poderia ser feito. Esse momento caracterizou uma 

postura diferente daquelas percebidas nas entrevistas de formação quando negavam o que 

seus professores faziam, mas não tinham condições para dizer nem fazer diferente. O acesso 

às teorias que propus asseverou o caráter formativo desses encontros interativos.  

Constato que o texto escolhido para leitura foi, de fato, lido pelas colaboradoras, pois 

foram fazendo alusão a ele para avaliar as escolhas feitas pelo autor da música e as escolhas 

dos alunos. Destaco a fala da EnAp W: Eu acho que os alunos viram a mulher a partir das 
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vivências que eles têm. Recordei aqui do texto da professora Mônica quando ela disse que os 

referentes, EU NUNCA TINHA OUVIDO FALAR NISSO ANTES, são construídos pelos 

leitores. Quer dizer, pelo menos foi isso que eu entendi, que cada um chama de um jeito, 

depois chama de outro, mas continua sendo a mesma coisa, mas com outro tom, com outra 

intenção. Quando W pondera que os referentes são nomeados por cada leitor a seu modo e 

com determinadas intenções, mantém acordo com os ensinamentos de Cavalcante (2011, p. 

183) sobre o entendimento de que os referentes são ―[...] entidades que representamos, cada 

um à sua maneira, portanto, em cada contexto enunciativo específico‖. Assim, os alunos 

poderiam construir um mesmo referente de forma diversa daquela feita pela professora, já que 

os referentes são entidades que são construídos e reconstruídos no desenvolvimento de 

qualquer enunciação (CAVALCANTE, 2011). 

A ApEn W destacou, ainda, que os ApEn, quando batizam os referentes de 

determinadas formas, [...]revelam o que sabem, como vivem e isso é importante até para nós 

direcionarmos a nossa prática na EJA, colaborando para avançarem. Apresentou um dado 

importante porque as escolhas feitas, de fato, revelam muito de quem escolhe, e sinalizam 

sobre as intervenções que o EnAp precisa realizar, não apenas fazendo refletir sobre as 

estratégias referenciais, mas ampliando os saberes do ApEn, levando-os a refletir e a criticar. 

A respeito disso, dialogo com Palma e Turazza (2012), ao afirmarem que ―[...] a função da 

leitura é ampliar os conhecimentos prévios dos aprendentes e, em decorrência, seus modelos 

de leitura como arte de interpretação‖.  

As colocações das colaboradoras foram me fazendo refletir se eu, como EnAp, permito 

aos meus alunos selecionarem suas estratégias referenciais para construir seus propósitos ou 

se protagonizo sentidos e os assumo como os válidos. O viés formativo acontece no momento 

em que essas indagações e/ou reflexões (como as feitas pelas colaboradoras) se efetivam.  

M, em uma visão mais madura, afirma que o processo de se referir a um mesmo 

referente por meio de outras expressões referenciais garante o processo de argumentação. No 

caso da atividade em análise, criticou a EnApMe quando construiu um único sentido para o 

texto, mas não justificou, com base em sinalizações textuais, o que não permitiria os alunos 

construírem as suas referências e, por isso, não assumirem uma orientação argumentativa. Ela, 

também, fez uma reflexão sobre a maneira como os momentos de discussão podem colaborar 

com o aprendizado, pois se percebeu, em outras situações, repetindo a abordagem mais 

alienadora da colaboradora. Tal atitude, provavelmente, não se repetisse, pois, pelo menos, a 

EnAp já tem consciência do que fazia e, agora, de como deve fazer.  

V, por sua vez, em tom de correção, diz a M que o fato de adotarem novas concepções 
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não reflete só ao fato de julgar alguém. A mudança de postura, agora, é feita a partir de bases 

teóricas e metodológicas. A colaboradora chamou a atenção para o processo de 

recategorização como uma a maneira de assegurar a coerência e manter a evolução textual, 

cujo processo foi realizado pelos alunos e negou a postura da EnApMe que alienou os alunos 

protagonizando um único sentido para o texto. Quando a EnApMe propõe um sentido único, 

diverge do entendimento de texto como um processo em que predominam atividades 

cognitivas e discursivas (MARCUSCHI, 2003).   

Na sequência, eu questionei:  

 

Pesquisador: Que encaminhamentos vocês acham que as professoras 

poderiam ter selecionado para discutir o texto?  

 

EnAp W: Acho que a professora lá poderia ter discutido com eles 

[referindo-se aos alunos] por que eles chamaram a mulher do jeito 

que fizeram. Acho que também poderia questionar as escolhas que 

foram feitas pelo autor da música para que eles percebessem como 

essa intenção foi construída. 

 

EnAp M: Ela poderia ter contemplado a maneira como a mulher 

(referente não é?)[dirigiu a pergunta a mim e eu fiz sinal positivo] foi 

mudando. No início da música, ele chama a mulher de senhora. Por 

que será que eles chamaram desse jeito? 

 

EnAp V: Eu acho que a ela [a EnApMe] deveria chamar atenção 

para a reconstrução que os alunos fizeram da mulher que foi 

construída no texto. 

 

Constato mais uma vez que as professoras propuseram encaminhamentos que 

caracterizam análises epilinguísticas. Elas, com essas discussões, mostraram posturas 

metodológicas que poderiam ser assumidas por um EnAp. Tais posturas metodológicas foram 

se construindo a partir do acesso à teoria que causou reflexão sobre a prática e devido, 

também, a este momento de mediações que a pesquisa proporcionou.  

W pontuou que a EnApMe poderia ter discutido com os ApEn a razão pela qual 

chamaram (recategorizaram) o referente da maneira como o fizeram. Segundo ela, seria 
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interessante, também, questionar as escolhas que foram feitas pelos enunciadores da música, a 

fim de perceber como seu propósito comunicativo foi construído. Concordo que agindo assim 

poderiam ser analisadas as marcas, as pistas selecionadas pelos alunos que autorizariam a 

construção e reconstrução referencial, já que os sentidos são construídos, intersubjetivamente, 

pelos leitores.  

Já M argumentou que a discussão poderia, ainda, contemplar a maneira como o 

referente foi recategorizando-se. Exemplificou que, no início da canção, ao chamar a mulher 

de senhora, os enunciadores retomam o referente e o recategorizam. Esclareço que o recurso 

sinalizado por ela para retomar o referente foi a anáfora direta. Essa anáfora foi promovida e 

licenciada pelas pistas que estão no texto, ou seja, as ações que a dona de casa executa em seu 

lar, razão pela qual foi chamada de senhora. Esse fato pontuado por M é fundamental e, para 

tanto, o ApEn precisaria atentar para a reconstrução que os ApEn fizeram da referência que 

foi construída no texto. É trabalho dos professores de Língua Portuguesa chamar a atenção 

dos estudantes para o modo como, somente por meio de estratégias de referenciação, ―é 

possível ir recuperando as ligações entre as entidades que aparecem em um texto e que se 

relacionam a muitos de nossos conhecimentos de mundo. É dessa maneira que se compreende 

o que o enunciador de um texto quis (ou não) revelar.‖ (CAVALCANTE, 2007, p. 64). 

V, também, pontuou a necessidade de considerar a reconstrução do referente mulher 

feita pelos EnAp. Essa colocação é produtiva, pois, quando eles fizeram referência à entidade 

mulher, reconstruíram esse referente e o denominaram como conformada e submissa. Fica 

clara a interação que realizaram com o texto, o que entendo como domínio dos processos 

referenciais, mesmo não sabendo que os usam. Caberia, então, aos EnAp aproveitarem essas 

escolhas feitas, como pontuaram as colaboradoras, e chamar a atenção para as estratégias de 

referenciação presentes no texto e as escolhidas pelos ApEn, uma vez que isso facilitaria a 

construção de sentidos. Percebo que a maneira de nomear escolhida pelos ApEn não foi 

considerada pela EnApMe, embora não tenha apontado qualquer pista linguística que os 

desautorizasse, fato já observado, também, pelas colaboradoras. Segundo Cavalcante (2011), 

―com base em inúmeras pistas deixadas no conjunto do texto e nos conhecimentos que os 

participantes da enunciação compartilham, o leitor, ou o receptor, ou, mais apropriadamente 

ainda, o coenunciador, reelabora esses referentes [...].‖ (p. 184).  

Acredito que a proposta lançada por esta pesquisa auxilia os EnAp a, por meio de uma 

Pedagogia de leitura, ―saber pôr em prática modalidades de leitura [...]‖ que o capacitem a 

―[...] resolver problemas‖ e, assim, ―fomentam no aprendente a autonomia e a competência 

leitora‖ (PALMA; TURAZZA; NOGUEIRA JUNIOR, 2008, p. 226).  
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Após esses momentos de interlocução, eu lancei para as professoras algumas atividades 

que eu considero produtivas no processo de leitura e produção de textos, considerando a 

reflexão sobre as estratégias referenciais. Esses encaminhamentos visavam a trazer mais 

colaborações com o processo formativo já desencadeado até o momento, pois considero que 

auxiliam o EnAp na condução do ApEn a fim de que ele lide com os processos referenciais 

com o intuito, entre outros, de perceber as relações entre o que está explícito no contexto 

(materialidade textual) e o que se obtém a partir de inferências. O material foi entregue 

impresso e uma breve discussão foi realizada. Esclareço que os termos ―mais técnicos‖ 

utilizados foram sendo explicados no decorrer da discussão dessas orientações. Com base em 

Linhares (2017)
48

, lancei os seguintes encaminhamentos:  

 

Encaminhamento 1:  

 

Os alunos A e B fizeram trocas de alguns referentes por novas expressões (mulher por 

submissa; mulher por conformada), processo denominados de recategorização. Esse propósito 

foi feito a fim de deixar claro um determinado ponto de vista. Assim, é interessante que a 

EnAp tivesse considerado essas escolhas e aproveitasse os próprios textos dos alunos como 

exemplos. Para tanto, poderia ser solicitado que identificassem a que se referem algumas 

expressões anafóricas marcadas em um dado texto trazido como exemplo. Seria, porém, 

oportuno considerar o contexto de produção e discutir a função dessa retomada para a 

constituição do sentido pretendido. 

 

Encaminhamento 2: 

 

Outra atividade bastante fecunda é a substituição de expressões referenciais dadas em um 

texto. Essa proposta consiste em fazer os ApEn perceberem que se recategoriza para não 

repetir desnecessariamente ou com a intenção de garantir um determinado propósito 

discursivo (orientar a argumentação). Pensando na música Essa Mulher, o EnAp poderia 

indagar as razões pelas quais o autor desse texto foi denominando a mulher da maneira como 

o fez (menina, mulher, senhora, louca). A partir do texto produzido pelos ApEn, já que é uma 

construção particular e defende um ponto de vista, seria conveniente que o EnAp discutisse as 

razões pelas quais eles denominaram a mulher da maneira como fizeram (A: submissa, objeto; 

                                                           
48

 O texto a que faço referência foi publicado, em abril de 2017, na Revista Entrepalavras do curso de Letras da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Nesse texto socializei alguns encaminhamentos da então proposta de tese.  
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B: conformada, louca). Os alunos começarão a perceber, em quaisquer textos, que os sentidos 

e as referências não são dados a priori. A partir de indícios cotextuais e contextuais, 

enunciadores e coenunciadores promoverão suas construções. 

 

Encaminhamento 3: 

 

Se o EnAp entende que, ao construir e reconstruir um referente, os sujeitos operam a partir de 

seu contexto sociocognitivo, é oportuno questionar sobre os conhecimentos culturais 

envolvidos para gerar a escolha por determinada expressão referencial. Assim, possivelmente, 

entender-se-ia a razão de denominar uma mulher de submissa ou conformada, por exemplo. 

 

Encaminhamento 4: 

 

A fim de fazer com que os ApEn avaliem a adequação de determinadas expressões 

referenciais em contextos específicos, o EnAp poderia selecionar um texto como exemplo e 

usar, de forma proposital, um mesmo pronome para resgatar um dado referente. Os estudantes 

precisariam sugerir outras expressões referenciais que fossem licenciadas para um dado 

contexto. Seria importante fazer perceber, também, que nem todas as recategorizações seriam 

convenientes. No exemplo abaixo, que trata da morte de um estuprador na cidade de Timon-

PI, seria possível pensar em possibilidades de substituição do pronome pessoal por expressões 

como a vítima, o estuprador, o acusado, o bandido. 

 

Texto (1): 

Estuprador morre a facadas e pedradas 

A Polícia de Timon apura o caso do ex-presidiário Antônio Marcos da Silva Sousa, de 37 

anos, conhecido como Robozinho, que foi morto a facadas e pedradas na noite de sábado, no 

bairro Cidade Nova. O linchamento ocorreu após às 23h, na rua onde ele morava. Segundo o 

delegado Sebastião Wagner Bezerra, de plantão na Central de Flagrantes de Timon, ele tinha 

várias passagens pela polícia. Recentemente ele foi solto da Penitenciária Jorge Vieira e já 

respondeu a inquéritos por assaltos e estupro. Até mesmo seus familiares tentavam se 

distanciar dele, que era considerado muito violento e constantemente fazia uso de drogas. 

“Foi um alívio para a família. Ele não respeitava nem a mãe”, declarou o delegado Wagner. 

Fonte: Jornal Meio Norte, Teresina, 2 de novembro de 2009. 
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Encaminhamento 5:  

 

Por meio da análise de alguns textos (inclusive, produções dos próprios ApEn), a docente 

pode questionar certas ambiguidades geradas com as retomadas produzidas com o uso de 

pronomes pessoais. No caso da produção de humor, por exemplo, a ambiguidade é licenciada. 

Vejamos um exemplo em que a ambiguidade precisa ser evitada: 

 

 

Texto (2) 

Quem é “o ele” 

Um dia Ricardo discutia com Luís: 

-Você é um ―perna-de-pau‖ mesmo, hein! Não consegue nem dominar uma bola! 

E ele respondia: 

-Eu só errei está bom! 

E ele retrucava: 

[...] 

O técnico interferiu: 

-Os dois: JÁ PARA O BANCO! 

Ele ainda tentou reclamar com o técnico, mas ele não deixou! 

Fonte: KOCH, I. G. V.; ELIAS, V. M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2. ed. São Paulo: 

Contexto, 2010. Cap. 6, p. 147. 

 

Atividades como essa proporcionam possibilidades de discutir que a ambiguidade 

dificulta a retomada dos referentes e, a partir disso, seria possível pensar em formas de como 

evitar esse problema. Formas como: o garoto ofendido, o técnico, o jogador, poderiam ser 

sugeridas. 

 

Encaminhamento 6:  

 

Por meio da (re) construção referencial, o enunciador pode, criativamente, construir um ponto 

de vista. O EnAp precisa orientar os ApEn quanto ao uso de estratégias para a construção de 

pontos de vista, bem como, quanto à posição do leitor, para que o estudante consiga perceber 

as estratégias referenciais. Vejamos um exemplo disso no trecho de um poema de Manuel 

Bandeira: 
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Texto (3) 

Meninos carvoeiros 

Os meninos carvoeiros 

Passam a caminho da cidade. 

— Eh, carvoero! 

E vão tocando os animais com um relho enorme 

[...] 

Só mesmo estas crianças raquíticas 

Vão bem com estes burrinhos descadeirados. 

A madrugada ingênua parece feita para eles . . . 

Pequenina, ingênua miséria! 

Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincásseis! 

[...] 

Fonte: Jornal da poesia 

 

Vemos que, no texto em análise, o enunciador recategoriza o referente os meninos 

carvoeiros for meio de diversas expressões avaliativas, as quais estabelecem um ponto de 

vista. Assinalamos, no trecho acima, a expressão referencial estas crianças raquíticas que, 

por meio do adjetivo raquíticas, o estado das crianças (pobres e abandonadas) é apontado. O 

uso do dêitico estas fortalece o envolvimento do leitor à cena enunciativa e reforça o ponto de 

vista defendido pelo enunciador. Reiteramos que o uso dos adjetivos, dentro dos textos, no 

que se refere à atividade discursiva, funciona como um importante recurso argumentativo e os 

EnAp precisam assinalar essa relevância no ensino de leitura e escrita.  

 

Após a apresentação e discussão dos encaminhamentos, eu questionei: 

 

Pesquisador: Como vocês avaliam os encaminhamentos propostos? 

Contribuem com a prática?  

 

EnAp W: Eu considero que esses passos ajudam muito a gente a 

pensar em nossas atividades porque não é nada fácil pensar em aula 

de leitura para EJA, mas vimos que eles produzem, já que o público 

das atividades que avaliamos era de EJA. Achei maravilhosa a dica 

que dizia que uma expressão referencial marca os conhecimentos 
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culturais deles e a gente nem se dá conta e não toma como algo a ser 

analisado.  

 

EnAp M: Eu nunca tinha tido um momento assim que a gente parasse 

para refletir sobre como fazer [referindo-se a estratégias 

metodológicas]. Isso dá um ânimo para sair das atividades mecânicas 

que, às vezes, fazemos.  

 

EnAp V: É um novo olhar sobre ensinar a ler. Muito interessante ver 

que o termo não é só uma classe gramatical, mas que ele é 

responsável por estabelecer um certo ponto de vista. É uma nova 

forma de ver o texto, a leitura dos alunos.  

 

As EnAp avaliaram as reflexões de forma positiva, marcando o anseio para um novo 

fazer em suas práticas. Sinalizaram outro olhar sobre o que seja ensinar leitura na EJA, cujas 

bases, agora, estão mais bem fundamentadas e mais claras.  

 

6.1.2 Oficina 2: o gênero capa de revista e o processo de construção da realidade  

 

Para a realização deste encontro interativo, foi solicitada às colaboradoras a leitura dos 

textos
49

 Gêneros textuais e multimodalidade de Dionísio  (2011) e A mídia impressa e o 

ensino de leitura na EJA: novos olhares e perspectivas de análise de Linhares e Vieira 

(2017). O objetivo desta oficina era analisar as estratégias usadas pela instituição midiática no 

processo de construção da realidade, haja vista que os gêneros da esfera jornalística 

selecionam estratégias linguístico-discursivas diversas no processo de manipulação dos 

enunciatários para a produção de consenso. Essas estratégias precisam ser eleitas pelos 

professores ao discutirem esses gêneros a fim de tornarem nossos alunos menos manipuláveis 

e repetidores de realidades construídas. Minha pretensão era que as EnAp conseguissem 

perceber essas estratégias a fim de rever suas práticas e possibilitar aos seus ApEn um olhar 

mais crítico sobre os textos, sobremaneira, aqueles produzidos pela mídia dado o alto poder 

de manipulação.  

Para desenvolver a oficina, selecionei três capas do enunciador Veja que tematizavam 

                                                           
49

 A referência dos textos foi apresentada na Metodologia da pesquisa. 
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períodos de campanhas eleitorais. Essas capas foram selecionadas, sobretudo, a fim de 

questionar a maneira como a instituição midiática construía imagens de perfis positivos ou 

negativos de um pretenso representante do povo. Nessa construção, fica marcada por meio das 

estratégias empregadas o desejo de eleger um determinado candidato a partir de uma 

construção da realidade, detalhadamente, pensada a fim de gerar consenso.  

As capas das revistas foram, individualmente, apresentadas em projeção. Eu 

disponibilizava um momento para que as colaboradoras fizessem suas análises e, 

posteriormente, iniciamos as discussões.  

A primeira capa apresentada foi da edição 2161 de 21 de abril de 2010. A revista Veja, 

inserida no contexto sócio-histórico e político brasileiro, às pré-campanhas eleitorais, define, 

através de recursos linguísticos, imagéticos e elementos gráficos, posição enunciativa em 

relação à candidatura de José Serra. Em outubro de 2010 os eleitores elegeram seus 

candidatos aos cargos do poder legislativo (deputados estaduais, federais e senadores) e do 

poder executivo (governadores e presidente da República).  

Segundo Pinto (2002), é na superfície dos textos que podem ser encontradas as pistas 

ou marcas deixadas pelos processos sociais de produção de sentidos que o analista vai 

interpretar. Essas marcas, que podem ser linguísticas ou de outras semióticas, são resultado 

das convenções de codificação exigidas pelo contexto social em que se dá o evento 

comunicacional. Para esse autor, o papel do analista de discursos é interpretar esses vestígios 

que permitem a contextualização do discurso em três níveis: contexto situacional imediato, 

contexto institucional e o contexto sociocultural amplo.  

 

Imagem (1) 

 Pesquisador: Analisando esta capa de revista, o que vocês 

destacariam? 

 

EnAp W: O José Serra com carinha de bom moço, mas a 

gente bem sabe que tem muita coisa por trás disso. Essa 

revista, assim como todas as outras instituições da mídia, 

de acordo com as nossas leituras [referindo-se aos dois 

textos concedidos pelo pesquisador para estudo], não faz 

nada de forma inocente. Prova disso é essa mãozinha 

angelical aí ao lado do rosto. 
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EnAp M: Eu também concordo que nada aí é por acaso, mas, se a 

gente não tomar cuidado, cai como um patinho na conversa da mídia. 

Está tudo bem pensadinho na capa para a gente comprar a ideia de 

que o cidadão é bonzinho.  

 

EnAp V: Tem muito poder envolvido e, por isso, as estratégias vão 

sendo montadas. Imagem e palavras unidas para chegar a um 

objetivo. Se o leitor não for bem cuidadoso e explorar essas detalhes, 

pensando em quem construiu isso, acaba sendo enganado e vota nele 

porque ele é esse anjo.  

 

As EnAp foram enfáticas no entendimento de que, em se tratando de uma instituição 

midiática, em um texto da esfera jornalística, não existe neutralidade. A partir das bases de 

leituras oferecidas, puderam tecer comentários que tornaram claro o entendimento de que a 

capa de revista, portanto, usa de poder para construir realidades, manipular os enunciatários a 

que se destinam, apresentam versões da realidade. Acredito que ordena e disciplina e, para 

tanto, constitui a realidade que ela mesma apresenta como sendo a realidade feita de fatos. 

(BUCCI, 2003, p. 9). Os discursos são produzidos considerando uma dada finalidade, um 

objetivo que sustenta as escolhas discursivas. As colaboradoras mostraram ter consciência 

desse fato, pois se referiram à imagem de José Serra, associada a todos os outros recursos, 

como uma forma de garantir uma imagem de anjo e conseguirem a adesão dos leitores.  As 

EnAp deixaram claro que não há inocência nas escolhas feitas  pela revista, logo demonstram 

entendimento de que a realidade é construída.  

Após essa análise inicial, ponderei: 

 

Pesquisador: Que estratégias utilizadas pela revista para construir 

determinado (s) sentido (s) vocês sinalizariam? 

 

ApEn W: Acredito que a forma como apresentaram a imagem foi um 

ponto bem importante. O sorriso angelical do candidato e a mão no 

rosto constrói ideia de uma pessoa boa, um político exemplar. O rosto 

dele também está em evidência na capa. O paletó escuro e o fundo 

escuro deixaram o rosto dele destacado. Acho que tido isso colabora 

para construir imagem positiva.  
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ApEn M: Até tinha anotado aqui esses pontos que a W disse, mas 

destaco, também, o texto com as letras brancas que diz que ele se 

preparou a vida inteira para ser presidente. Dá a entender que se ele 

se preparou a vida inteira, por isso agora aparece com essa cara aí 

pronta, tranquila, olhar sábio. Essa frase aí tava em destaque porque 

o fundo era preto. É um realce para o que a revista quer passar para 

o leitor.  

 

ApEn V: Concordo com todas as colocações das minhas colegas e, 

me lembrando aqui dos recursos multimodais que Dionísio [autora de 

um dos textos lidos] trata, acredito que a letra amarela escrita 

selecionada pela revista possibilita entender Serra Pós-Lula. 

Priorizaram, eu imagino, avaliar o candidato de forma boa. É preciso 

ver aí esse jogo de cores que eles selecionaram.  

 

As colaboradoras fizeram levantamentos de aspectos bem positivos e válidos para a 

construção da imagem positiva do candidato José Serra. Para as EnAp existe uma ligação 

entre a imagem do candidato, em posição dominante, com o texto que em que ele dizia ter 

passado a vida se preparando para ser presidente. A imagem dá visibilidade ao candidato e 

reforça a imagem positiva dele, haja vista que aparece com um ar ameno, angelical, pronto 

(passou por um processo e ficou pronto). Essas ideias defendidas pelas EnAp vão ao encontro 

do que Vieira (2007, p.27) pontua: 

 

Em essência, nenhuma imagem é natural ou semiótica em si mesma. Todas são 

convencionais e resultam de construção cultural e social. Por essa razão, em 

qualquer análise deve-se procurar identificar os valores e as regras de organização 

desses sistemas de significados. Que elementos não-verbais se relacionam com as 

imagens? Como as imagens se articulam? Que ideologias são veiculadas por elas? 

Com relação ao texto, como ocorre a composição com as imagens? 

 

 

É preciso, portanto, considerar que todos os produtos da mídia aparecem extremamente 

carregados de valores ideológicos. Assim, seria impossível fazer análise dessa capa de revista 

sem percebê-la como um todo, ou seja, não se pode analisar as imagens e elementos de outras 

semióticas e, posteriormente, analisar o texto verbal. Se assim for feito, não é possível 

perceber os propósitos, discursivamente, marcados pelo enunciador, as ideologias que se 

presentificam. É preciso, portanto, considerar que todos os produtos da mídia aparecem 
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extremamente carregados de valores ideológicos. 

Kress, van Leeuwen (1996) orientam, que, em um trabalho de análise,  

 

[...] Procuramos não ver a imagem como uma ilustração do texto verbal, e, desse 

modo, deixamos não só de tratar o texto verbal como prioritário e mais importante, 

como também de tratar o texto visual e verbal como elementos totalmente discretos. 

Procuramos ser capazes de olhar para toda a página como um texto integrado. (p. 

177). 

 

Os autores propõem, então, uma visão integradora entre diferentes modos de linguagem. 

Assim, é impossível interpretar os textos com a atenção voltada apenas à língua escrita ou 

oral, pois, para ser lido, um texto deve combinar vários modos semióticos. 

No decorrer da matéria que originou os discursos da capa em análise, verifiquei, logo 

nas duas primeiras páginas, Serra, na biblioteca de sua casa, sentado em uma poltrona fazendo 

a leitura de um livro. Pode-se inferir que esse ambiente faz o leitor construir que Serra, um 

homem de leitura e, portanto, de cultura, tem toda bagagem que o constituiu para ser o 

presidente do Brasil. A capa da revista representa a estratégia dos enunciadores de Veja de 

montar uma imagem construída deste candidato, agora, pronto para representar o poder 

executivo federal.  Ratifica-se essa afirmação recorrendo-se a estes recursos: tanto a seleção e 

disposição da imagem quanto o enunciado linguístico se constituem numa estratégia 

discursiva que procura estabelecer a relação pragmática de proximidade entre o candidato e o 

leitor, provocando neste uma reação favorável a Serra como candidato pronto. 

Assim como V, pondero, ainda, que o enunciado-título foi grafado em duas cores: 

amarela e branca, além de haver diferenças no tamanho da fonte. O elemento lexical SERRA 

foi registrado em fonte amarela, em caixa alta e com fonte maior que os demais, 

acompanhado dos elementos E O BRASIL, grafado em branco e com fonte um pouco menor 

e, por fim, fazendo diálogo com o termo Serra, vem PÓS-LULA, grafado em amarelo e com 

fonte um pouco menor. Verifico que esse enunciado apresenta essa mistura de cores e 

tamanhos para fazer o enunciatário perceber a estratégia de estabelecimento de um confronto 

entre Serra e o governo do PT, ou seja, a nova cara do Brasil depois do governo Lula, uma 

vez que Serra agora representaria o país.  

Feitos esses esclarecimentos sobre as ponderações das colaboradoras, continuo as 

discussões feitas na oficina. Lanço o seguinte questionamento: 

 

Pesquisador: Vocês consideram alguma relação entre as cores 

presentes na tarja presente no alto da revista com outras cores 
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presentes na capa? Há alguma relação com os propósitos da revista? 

 

EnAp W: Não tenho certeza, mas esse vermelho da tarja deve se 

referir ao PT principal oponente do Serra. 

 

EnAp M: Acho que além do vermelho que se refere ao PT, o nome da 

candidata do PT Dilma Russeff não teria compromisso com o futuro 

porque essa postura deveria ser do Serra. 

 

EnAp V: Só acrescento ao que disse M, que o compromisso com 

futuro é  o Serra mesmo porque mais embaixo ele escreve Serra e 

Pós-Lula na mesma cor que está essa frase Compromisso com o 

futuro. Acho que tem uma relação aí e estou aqui lembrando das 

estratégias que os textos que lemos mostraram.  

 

As ApEn fazem considerações muito pertinentes, percebendo as relações entre as várias 

estratégias multimodais para garantir a visão positiva de Serra.  

Concordo com as ApEn sobre essas últimas ponderações feitas a respeito da minha 

última indagação. Na borda superior da revista, há uma tarja vermelha, sobre ela um splash 

em letras brancas e amarelas, indicando a publicação feita pela revista de um artigo, 

denominado Compromisso com o futuro, de autoria de Dilma Rousseff, a principal oponente 

política de José Serra, e que representaria um momento pós-Lula. Atenta-se para as marcas 

semióticas, recursos imagéticos e elementos gráficos, presentes na parte superior da revista, os 

quais são necessários para a contextualização do discurso. Pelo fato de Dilma Rousseff ser 

candidata do PT, entende-se a escolha da cor da tarja, haja vista a referência que é feita à 

candidata como autora do artigo. O nome do referido artigo está posto na mesma cor que 

algumas expressões do enunciado-título da capa: SERRA/PÓS-LULA. Assim, por meio dessa 

associação fica clara a referência que os enunciadores pretendem fazer, que o compromisso 

com o futuro é de Serra. O nome da candidata só aparece como a maior rival à eleição e 

autora do artigo, o que, na verdade, só semantiza o discurso do enunciador de que o 

compromisso com o futuro está aliado ao candidato do PSDB. 

Acredito que as EnAp conseguiram perceber que, ao discutir textos da esfera 

jornalística com seus alunos, precisam eleger estratégias de ensino que contemplem os 

recursos utilizados pelas instituições jornalísticas midiáticas para construir versões da 
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realidade e, consequentemente, manipulação dos enunciatários para a produção de consenso. 

As leituras realizadas e a proposição deste momento de mediação, feito por meio das oficinas, 

possibilitou essa clareza às EnAp.  

Na segunda atividade proposta, entreguei uma cópia com a capa da revista Veja Edição 

2469 de 07 de março de 2016. Para esse momento de reflexão, entreguei algumas orientações 

de encaminhamentos sugeridos por mim para a análise das estratégias utilizadas pelo 

enunciador Veja a fim de construir imagem negativa Lula. O meu objetivo foi proporcionar 

mais familiaridade dos EnAp com as estratégias dessa instituição midiática.  

 

  Imagem (2) 

 

Seguem abaixo as orientações sugeridas: 

 Na imagem de capa da revista Veja, publicada 

em março de 2016, a construção discursiva da 

realidade se dá potencialmente pelo uso das estratégias 

multimodais, seja pelo fundo negro da imagem 

associado à cor do paletó, ou pelas expressões faciais 

do rosto evidenciando, caricaturalmente, uma criatura 

selvagem, demoníaca, que direciona a sua ira e o seu 

olhar petrificador contra os seus adversários (quiçá 

inimigos) políticos.  

 Levando-se em conta que ―todo enunciado é uma resposta a um já-dito, seja numa 

situação imediata, seja num contexto mais amplo‖ (CUNHA, 2005, p. 168), a capa do 

periódico semanal traz a interdiscursividade como elemento determinante para a compreensão 

dos efeitos de sentidos provenientes do enunciado concreto, haja vista que este se apropria de 

repertórios sócio-histórico e culturais para marcar o tom avaliativo e provocar no leitor o riso 

causado pela satirização da figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  

 Recorrendo ao contexto histórico, a capa da edição do periódico foi construída a partir 

do pronunciamento do ex-presidente Lula após ter sido conduzido coercitivamente à sede da 

Polícia Federal, localizada no Aeroporto de Congonhas, em março deste ano, pelo fato de ter 

sido acusado de participar de esquemas de corrupção pela operação Lava-jato. Na ocasião, ele 

disse que ―a jararaca estava viva‖ e acrescentou que para matar a ―jararaca‖ deveriam pisar na 

cabeça dela, mas acabaram pisando no rabo. A comparação de sua própria imagem com a de 

uma cobra jararaca, espécie de serpente cujo veneno é mortal, acaba revelando as relações de 
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poder demarcadas no cenário político brasileiro, e, indiretamente, o seu próprio poder político 

(ou de suas influências) frente às ações apreendidas pela Polícia Federal.  

 Pode-se dizer que existem, portanto, duas representações do sujeito – objeto do 

discurso –, que dialogam na referida capa: a primeira, o próprio objeto do discurso da revista 

constrói uma imagem de si, ou seja, é ele que se denomina a própria ―jararaca‖, não com o 

intuito de se autorridicularizar, mas, sim, de mostrar a seus adversários que não é um político 

fraco, sendo potente tal como a jararaca; já a segunda, revela a imagem que a instituição 

jornalística constrói do Lula, assemelhando-o à personagem Medusa da mitologia grega. Essa 

metáfora não é gratuita, uma vez que, assim como nos conta a mitologia, em que a 

personagem é condenada injustamente por atos não realizados e é presa em um feitiço, o ex-

presidente Lula também se vê diante de uma situação de injustiça.  

 Como se pode ver, a capa publicada pela revista Veja possui um fio discursivo 

tendencioso e manipulador da instituição jornalística diante do fato que pretende informar, há 

um tom apreciativo que, por meio da ridicularização da imagem do ex-presidente Lula, induz 

a opinião pública a compartilhar do mesmo juízo de valor construído por ela [a revista Veja]. 

 

A última capa analisada foi da edição 2391 de 17 de setembro de 2014 da revista Veja. 

A capa foi projetada e os colaboradores foram se posicionando a partir das indagações 

lançadas por mim. Essa capa foi publicada no contexto das campanhas eleitorais de 2014, 

momento em que a candidata Marina Silva teve um crescimento nas intenções de voto, o que 

mobilizou estratégias as mais diversas possíveis de alguns partidos a fim de construir imagem 

negativa dela. Vejamos se o enunciador de Veja, também, posiciona-se assim. 

 

Imagem (3) 

Pesquisador: Discuta as estratégias eleitas pela revista para 

construir seus posicionamentos. Que posicionamentos 

seriam esses? 

 

EnAp W: Achei a capa da revista muito criativa, apresentou 

muitos recursos interessantes. Entendo que Marina Silva 

está sendo atacada por várias calúnias e difamações 

atribuídas a ela, já que nessa época ela estava se dando 

melhor nas pesquisas de intenção de voto. Por meio da 
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imagem, Marina não se rende e continua firme em seu propósito.  

 

EnAP M: Acrescento ao que a colega falou mais um detalhe. 

Pensando na imagem e nas palavras, associando isso tudo, quem está 

furioso contra a Marina é o PT. A boca é vermelha, cor do PT. É o 

partido que caluniou a candidata. Acho que essa fúria tá sendo 

representada por essa boca que ataca Marina com mentiras e 

difamação. Existe uma relação aí entre as coisas que saem da boca -

mentira e difamação-fúria.  

 

EnAp V: A Marina está sendo desafiada, mas se mantém forte porque 

encara as calúnias. Só dá para entender isso olhando para a imagem 

e as palavras. A roupinha dela balança pela força que os adversários 

tem e ela continua peitando eles. Aqui a Marina é defendida pela 

revista. 

 

As análises foram bem produtivas, demonstrando uma maturidade das EnAp ao analisar 

um texto produzido por uma instituição midiática. As colaboradoras foram dialogando entre 

elas mesmas, durante essa atividade e as já apresentadas, e isso ajuda a desenvolver mais 

saberes por meio das trocar que vão se estabelecendo.  

Evidenciaram a necessidade de considerar as estratégias multimodais para perceber a 

intenção do enunciador em construir uma versão da realidade e, consequentemente, 

manipulação dos enunciatários para a produção de consenso. Assim, as discussões mantêm 

concordância com o que Dionísio (2011) propõe:  

 

Imagem e palavra mantêm uma relação cada vez mais próxima, cada vez mais 

integrada. [...]. Todos os recursos utilizados na construção dos gêneros textuais 

exercem uma função retórica na construção de sentidos dos textos. Cada vez mais se 

observa a combinação de material visual com a escrita [...]. (p. 138).  

 

 

Segundo a autora, a força argumentativa fica marcada pelas estratégias multimodais 

selecionados pelos enunciadores e, caso se deseje fazer uma leitura crítica que busque 

desestabilizar os sentidos previamente construídos; precisa-se analisar essas estratégias, haja 

vista que as instituições da mídia são tendenciosas.  

A respeito da posição da imagem da Marina em relação à boca, a EnAp sinalizou a 
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necessidade de essa análise ser feita. Concordo com a colaboradora, pois, se a revista tinha 

desejo de ―proteger‖ Marina, pois ela estava sendo ofendida, deveria ficar em uma posição 

inferior ao agressor, aqui representado pela boca. Assim, a imagem é tirada de baixo para 

cima a fim de que esse efeito seja construído. Provavelmente, a sobrevivência do PT 

dependeria da desmoralização da adversária. A respeito da forma como os recursos são 

selecionados pelo enunciador, Pinto (2002) esclarece que é preciso analisar discursivamente 

as marcas linguísticas por meio da identificação das operações de enunciação, como a 

expressiva, que podem incidir sobre toda uma frase. Essa modalização é sempre marcada pela 

escolha do léxico: substantivos, adjetivos, verbos e advérbios que possam ter função 

avaliativa ou afetiva. Quanto à análise das imagens, as operações de modalização podem ser: 

a interpelação pelo olhar do modelo e a tematização do poder pela colocação de uma imagem 

em posição dominante. Segundo o autor, a sedução consiste em marcar as pessoas, coisas e 

acontecimentos referidos com valores positivos ou eufóricos e negativos ou distorcidos, e/ou 

ainda em demonstrar uma reação afetiva favorável ou desfavorável a eles. 

A cor é também um traço multimodal, as colaboradoras entenderam que as calúnias 

dirigidas a Marina partiu do PT, haja vista que a boca era pintada de vermelho, cor que 

representa o partido. Esse movimento de partir do PT e se dirigir a Marina Silva fica marcado 

pela posição da imagem como já fora informado aqui. Sinalizo, ainda, que a simbologia de 

caveiras, cobras, lagartos que saem da boca vermelha são construídas, popularmente, como 

ofensas.  

Por fim, lanço um último questionamento que fecha as nossas oficinas: 

 

Pesquisador: É possível trabalhar com essa perspectiva na EJA? 

 

EnAP W: É excelente porque eles têm uma visão muito amarrada ao 

que veem no texto, é muito principiante. Discussões como essas que 

fizemos os tornariam mais críticos e criativos. 

 

EnAp M: Exaro, W. Eles devem, com a nossa ajuda, olhar esses 

recursos para sair só das aparências e analisar as marcas 

tendenciosas.  

EnAp V: Se nós mostrarmos com exemplos que as imagens, as 

palavras, as cores se combinam para criar uma imagem de alguém, 

isso vai torná-los mais cuidadosos e críticos e, consequentemente, 
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ajudará na argumentação. 

 

As EnAp são categóricas no julgamento do trabalho com textos nas perspectivas 

apresentadas no decorrer dessas duas oficinas que possibilitaram às colaboradoras um novo 

olhar sobre ensinar leitura na EJA. Elas atribuem, diferentemente de outras etapas da 

pesquisa, a responsabilidade por fazerem os ApEn entenderem determinados recursos que 

lhes possibilitem ler além daquilo que está, explicitamente, marcado na superfície textual. 

Deram como exemplo o discernimento do que seja a multimodalidade discursiva. A respeito 

disso, Dionísio (2011) registra ―[...] a necessidade de um intercâmbio da teoria dos gêneros 

com a teoria cognitiva da aprendizagem multimodal, a fim de que possamos ter subsídios para 

um uso mais consciente da multimodalidade textual no contexto de ensino-aprendizagem‖ 

(p.149-150).    

Parece-me, portanto, que as oficinas formativas cumpriram o seu objetivo, pois, por 

meio das discussões realizadas nos encontros interativos, as EnAp mostraram compreensão de 

que, na condução da aula de leitura, o EnAp precisa priorizar estratégias multimodais eleitas 

pela instituição midiática, o que possibilita aos EnAp um olhar mais crítico diante de textos 

repletos de posturas, discursivamente, marcadas. Esclareço que me referi aos textos da mídia, 

mas o que se deseja e, eu acredito que vai ser possível, é uma postura do EnAp que permita 

aos seus aprendentes, durante os encaminhamentos nas aulas de leitura, construir sentidos 

para os gêneros que analisarem. Deseja-se que os ApEn sejam verdadeiros poliglotas na 

própria língua e possam participar ativamente (lendo, falando, escrevendo, ouvindo) de 

quaisquer situações comunicativas.  

Esclarecidas as aprendizagens de vida e de formação que mantêm influência com o 

perfil de cada professor; feitas as intervenções a que propus a fim de preencher os vazios 

presentes nos contextos formativos anteriores; apresento, na próxima seção, respostas, não 

apenas às perguntas que motivaram esta pesquisa, mas também apresento minhas reflexões 

pessoais acerca da pesquisa realizada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Não existe a primeira nem a última palavra, e 

não há limites para o contexto dialógico (este 

se estende ao passado sem limites e ao futuro 

sem limites). Nem os sentidos do passado, isto 

é, nascidos no diálogo dos séculos passados, 

podem jamais ser estáveis (concluídos, 

acabados de uma vez para todas): eles sempre 

irão mudar (renovando-se) no processo de 

desenvolvimento subsequente, futuro do 

diálogo. Em qualquer momento do 

desenvolvimento do diálogo existem massas 

imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, 

mas em determinados momentos do sucessivo 

desenvolvimento do diálogo, em seu curso, tais 

sentidos serão relembrados e reviverão em 

forma renovada (em novo contexto). Não 

existe nada absolutamente morto: cada 

sentido terá sua festa de renovação. Questão 

do grande tempo. 

(BAKHTIN, 1997, p. 410). 

 

 

Ao longo do itinerário de escrita desse texto, conheci e convivi com muitas outras 

histórias de vida e de leitura que passaram a compor a minha própria experiência de leitura. 

Narrar o experenciado é sempre um redimensionamento de significados, é uma interpretação de 

muitas outras interpretações e é por isso que agora, ao finalizar (por hora) esta jornada, começo 

a produzir outros sentidos outras interrogações para os caminhos escolhidos, para os fragmentos 

narrativos, acreditando que esse dizer narrativo não se encerra, pelo contrário, ele se dispõe 

sempre a outras leituras. Quando se pretende conhecer o sujeito por meio de suas narrativas 

pessoais, precisa-se ter em mente que ele será sempre provisório, incompleto e sujeito às 

circunstâncias.  

Emprestei minhas palavras a esta tese, mas juntaram-se as minhas muitas outras 

representadas pelos estudiosos que me ajudaram a compreender melhor a temática escolhida e a 

dos professores, que de forma gentil e generosa dispuseram suas narrativas e com elas formas 

de interpretar o mundo. Juntos, chegamos a algumas conclusões que desejamos, neste momento 

(com) partilhar com os leitores, neste espaço, reservado ao relato final.  

Talvez o maior atributo do trabalho com narrativas seja o de colocar os sujeitos com o que 

Larossa (1999) chamou de experiência da língua, ou seja, saber que a nossa língua não nos 
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pertence, que não se submete a nossa vontade, pois estamos imersos em sistemas de 

significações que atravessam tempos, espaços e que nos constituem como subjetividades e 

como leitores. A leitura das narrativas das colaboradoras da pesquisa me transportou para 

espaços, sistemas, práticas, sentimentos, afetos, repulsas experienciadas em minhas próprias 

memórias de leitura. Esses elementos são constitutivos também da minha formação leitora.  

Desse modo, posso afirmar que os significados que as EnAp atribuíram aos fatos não 

podem ser vistos apenas como sua experiência privada; são também produto de certos sistemas  

comuns de significação, porque a linguagem não é produto dos agentes indivuiduas; não é 

apenas algo intermediário entre o sujeito e o objeto. Esse talvez seja o confronto mais 

irremediável do trabalho com narrativas e, ao lado deste, a clareza de que o homem se constituí 

nas histórias que conta sobre si, a ele mesmo e aos outros. Assim, as narrativas aqui propostas 

não são meras descrições, rememorações, única e simplesmente, são o entrelaçamento de 

constitutividades; são agenciamentos, o que significa dizer que contando as nossas próprias 

histórias que damos a nós mesmos uma identidade.  

Considerando esses aspectos, defini como objetivo geral desta pesquisa Investigar as 

concepções e práticas de leitura, discursivamente construídas, nos relatos de vida e de 

formação do ensinante-aprendente para desenvolver o ensino de leitura. O interesse em 

perseguir esta ação surgiu de nossa inquietude por respostas mais reveladoras para o trabalho, 

ainda, pouco produtivo com a leitura em turmas de EJA. Em pesquisa anterior, realizada, em 

2011, no meu curso mestrado, constatei que o ensino de leitura desenvolvido nas turmas 

pesquisadas pouco oferecia aos ApEn de EJA meios para atuar, significativamente, como um 

leitor social, mesmo que as EnAp tenham tentando uma aproximação com o texto e com a 

leitura. Os vazios presentes (práticas e concepções de leitura pouco produtivas) no ensino de 

leitura, por meio dos dados observados, indiciavam lacunas presentes na formação teórica em 

leitura do professor.  

Assim, os processos formativos falhos, aliados a ausência de formação continuada, que 

possibilitem preencher as lacunas advindas da formação escolar e universitária, bem como de 

certas ideologias de contextos não-escolares (familiares, culturais), colaboram para práticas 

pouco produtivas no que se refere ao trabalho com o texto em sala de aula. Além disso, 

entendo que, nas atividades acadêmicas nos cursos de formação de EnAp de EJA, observa-se 

a ausência de conhecimentos básicos de Linguística, especificamente no que se refere às 

teorias que fundamental os documentos oficiais e os métodos de ensino-aprendizagem da 

leitura e da escrita. Além disso, grande parte desses EnAp não a qualificação de 

alfabetizadores para assumirem o trabalho de alfabetizar jovens e adultos.  
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A fim de chegarmos a essa possível constatação, inicialmente, fiz nova análise 

(observação) das aulas das EnAp e o quadro da pesquisa de mestrado se repetiu. Assim, 

empenhei-me em buscar as razões para essas lacunas e escolhi o potencial das narrativas de 

vida e de formação pelo poder não apenas de revelar, mas de causar reflexão às participantes, 

o que colaborou, também, com o processo de formação. Ao narrar, eu reflito sobre a minha 

prática e repenso sobre o que faço, o que desencadeia o desejo de mudar, de fazer melhor.  

A análise das narrativas de vida e de formação mostrou a forte influência dos contextos 

familiares, de escolarização e de formação para a docência com o ensino realizado pelas 

EnAp. As influências de contextos escolares e não-escolares repercute sobre as lacunas 

presentes no ensino proposto pelas colaboradoras, o qual ainda está permeado por noções de 

língua e linguagem desarticuladas dos contextos social e histórico.  

Compreendida algumas lacunas presentes no fazer de nossas colaboradoras, foi 

objetivo, também, desta pesquisa propor momentos de reflexão nos chamados encontros 

interativos. Nesses encontros foram intermediadas por mim discussões sobre estratégias mais 

produtivas para trabalhar com alguns gêneros textuais. Eu disponibilizava leituras que 

pudessem aguçar a curiosidade e preencher alguns vazios teóricos das EnAp antes dos 

encontros e, inevitavelmente, que essas leituras pudessem possibilitar ricas interlocuções entre 

as EnAp, agora, promovendo discursos mais maduros, mais inquietos e mais atentos aos 

vários propósitos construídos, discursivamente, nos gêneros analisados.  

Entendo que a pesquisa trouxe uma significativa compreensão para essas EnAp, pois os 

discursos produzidos durante os encontros interativos mostravam que foram produzidos a 

partir de um novo local social, ou seja, um olhar mais crítico, mais analítico, mais atentos às 

várias influencias sociais, culturais, ideológicas materializadas nos textos. Penso, portanto, 

que as EnAp saíram com um olhar que, certamente, proporcionará aos seus ApEn a postura de 

leitores sociais, ou seja, comunicativamente competentes. É anseio continuar novas 

pesquisasa que possam revelar o impacto da posturas dessas colaboradores no ensino de 

leitura que, agora, disponibilizam aos sues ApEn. 

É preciso dizer que esta pesquisa trouxe como maior colaboração o pensar sobre o fazer 

deste pesquisador, pois a reflexão foi uma constante durante todas as etapas da pesquisa. Eu 

me vi como o sujeito mais beneficiado, pois as práticas, as concepções, os discursos presentes 

nas narrativas dos EnAp promoveram um ―afetamento‖ sobre o meu fazer, ou seja, o 

necessário processo reflexivo que deve conduzir as nossas práticas.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa empírica de cunho qualitativo. Após ser esclarecido (a) sobre as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma. O 

projeto de pesquisa intitulado Ensino de leitura na EJA: uma análise discursiva das 

narrativas de formação de professores de 4º ciclo trata-se de uma tese de 

doutorado, desenvolvida por mim, Allan de Andrade Linhares, no Programa de Pós-

Graduação em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP)e orientado pela professora Doutora Dieli Vesaro Palma. Podemos ser 

contatados pelos emails andrades55@hotmail.com e dieli@uol.com.br, 

respectivamente ou pelos telefones (86) 99402.1484 e (86) 99953.8766.  

O presente trabalho tem por objetivo geral: Investigar as concepções e 

práticas de leitura, discursivamente construídas, nos relatos de formação e de vida 

do professor, para desenvolver o ensino de leitura. Mais especificamente busquei: 1) 

Analisar a discursividade dos relatos de formação dos professores, verificando o que 

ela traduz sobre as concepções de leitura adotadas no cotidiano de orientações 

leitoras; 2) Analisar, a partir dos discursos construídos das narrativas 

autobiográficas, as estratégias de leitura adotadas pelo professor para o estudo do 

texto; 3) averiguar a relação entre os discursos, teoricamente, construídos pelos 

professores sobre suas histórias de vida e de leitura e os discursos construídos na 

prática em sala de aula;4) conhecer o cenário social, cultural, econômico, dentre 

tantos outros, da história de vida destes professores e 5) Identificar como a história 

de vida influencia a história de leitura e o ensino de leitura realizado pelos 

professores pesquisados. Sua participação na pesquisa consistirá em participar dos 
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encontros interativos que acontecerão mensalmente em datas previamente 

combinadas, nos quais você socializará oralmente os memoriais de formação 

elaborados.  

Além disso, participarão das oficinas formativas, instrumento em que o 

pesquisador ministrará momentos de reflexão sobre algumas possíveis estratégias 

para trabalhar com alguns gêneros textuais de forma mais produtiva. Essas 

atividades serão executadas durante o primeiro semestre de 2016 e início do 

segundo semestre. Este estudo possui finalidade de pesquisa, que os dados obtidos 

serão divulgados seguindo as diretrizes éticas da pesquisa, com a preservação do 

anonimato dos colaboradores, assegurando, assim minha privacidade. As 

informações coletadas poderão ser utilizadas em publicações como livros, periódicos 

ou divulgação em eventos científicos. Você poderá abandonar a participação na 

pesquisa quando quiser e que não receberá nenhum pagamento por esta 

participação. 

 

Parnaíba, 01/03/2016.  

 

_________________________________________________ 

Assinatura do (a) colaborador (a) da pesquisa 

                                 CPF: 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

                                 CPF: 

_________________________________________________ 

 Assinatura da testemunha 1 

                                  CPF:  

 

 _________________________________________________ 

Assinatura da testemunha 2 

                                  CPF:  

 

RUA MINISTRO DE GODOI, 969, 4º ANDAR, SALA 4E-01, SÃO PAULO-SP, CEP: 05015-000 - 
FONE: (11) 3670-8528 - lgport@pucsp.br 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE PERGUNTAS UTILIZADO NA ENTREVISTA 

NARRATIVA 

 

Eixo 1:  

 

1)Narre sobre as suas experiências iniciais de aprendizagem. Para isso, esclareça: Sua 

família trouxe influências para a sua formação? De que contexto social e cultural você é 

proveniente? Como foram seus contatos com a leitura nesse período de sua vida?  

 

Eixo 2:  

 

2) Como foi o seu processo de formação na educação básica e na universidade? Trate 

das possíveis influências que essas experiências lhe trouxeram para a escolha pela 

docência e parra o ensino que desenvolve hoje.  

 

Eixo 3:  

 

Como você desenvolve o seu trabalho com o ensino de leitura na EJA? Na sua narrativa, 

trate do que a levou a optar pela EJA. Questione-se: o que eu entendo por leitura? Que 

estratégias seleciono para ensiná-la? Sou uma professora leitora?   
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ANEXO A – PARECER DA GERÊNCIA DA EDUCAÇÃO DE EJA QUE AUTORIZA A 

REALIZAÇÃO DA PESQUISA  
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ANEXO B - DICAS DE INTERPRETAÇÃO INDICADAS PELA PROFESSORA W 
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ANEXO C – TEXTO UTILIZADO PELA PROFESSORA W 

 

 

O diamante 

 

O Hindu tinha chegado aos arredores de certa aldeia e aí sentou-se para dormir, debaixo de 

uma árvore. 

Chega correndo, então, um habitante daquela aldeia e diz quase sem fôlego: 

- Aquela pedra! Eu quero aquela pedra! 

- Mas que pedra? Perguntou-lhe o Hindu. 

- Ontem à noite, eu vi, meu Senhor Shiva e, num sonho, ele disse que viesse aos arredores da 

cidade, ao pôr-do-sol; aí, devia estar o Hindu que me daria uma pedra muito grande e preciosa que 

me faria rico para sempre. 

Então o Hindu mexeu na sua trouxa e tirou fora a pedra e foi dizendo: “Provavelmente é 

desta que ele falou: encontrei-a num trilho de floresta alguns dias atrás; podes levá-las.” 

E assim falando, ofereceu-lhe a pedra. 

O homem olhou maravilhado para a pedra. Era um diamante e, talvez, o maior jamais visto 

no mundo, do tamanho de uma cabeça humana! 

Pegou, pois, o diamante e foi-se embora. 

Mas, quando veio a noite, ele virava de um lado para outro em sua cama e nada de dormir. 

Então, rompendo o dia foi ver de novo o Hindu e o despertou dizendo: 

- Eu quero que me dê essa riqueza que lhe tornou possível desfazer-se de um diamante tão 

grande assim tão facilmente! 

(Anthony de Mello) 


