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RESUMO 

 

A LEITURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

COMO POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO SOCIAL 

 

Milânia dos Santos Gomez 

 

Orientadora: Myriam Brito Corrêa Nunes 

 

 Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa 
Interdisciplinar de Lingüística Aplicada, Faculdade de Letras, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à 
obtenção do título de Mestre em Lingüística Aplicada. 

 

Esta pesquisa focaliza a prática pedagógica objetivando refletir e problematizar 

o papel da leitura em LE na educação de jovens e adultos no que concerne à 

investigação do uso/adaptação de um material didático oferecido pelo Ministério da 

Educação (MEC). Com base na abordagem sociointeracional (VYGOTSKY, 1987; 

BRUNER, 1997; NUNES, 2000; FREIRE; 2000; 2005), esta investigação procurou 

construir com os leitores uma visão mais crítica de sua realidade social com vista a 

questioná-la, proporcionando-lhes, assim, possibilidade de mudança. Para que este 

trabalho fosse desenvolvido, foram utilizadas as noções bakhtinianas acerca de 

linguagem. Os dados enfocados nesta pesquisa de cunho etnográfico com viés 

intervencionista levaram em consideração minha experiência como membro 

participante deste contexto, como também, a compreensão do comportamento dos 

demais participantes através dos diálogos após a leitura de textos selecionados.  Os 

resultados apontam que as atividades contribuíram para a reflexão dos aprendizes, 

mas também o texto conjugado a momentos que permitam ao aprendiz rever suas 

experiências e fazer-se não apenas escutar, mas também ser ouvido.  

 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; leitura sociointeracional; material 

didático. 
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ABSTRACT 
 

READING IN A FOREIGN LANGUAGE IN THE EDUCATION OF YOUNG AND 
ADULTS AS A POSSIBILITY OF SOCIAL CONSTRUCTION 

 

 

Milânia dos Santos Gomez 

 

Orientadora: Myriam Brito Corrêa Nunes 

 

 Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa 
Interdisciplinar de Lingüística Aplicada, Faculdade de Letras, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à 
obtenção do título de Mestre em Lingüística Aplicada. 

 

 

This research focuses on the pedagogical practice aiming reflect and raise 

questions on the role of reading in a foreign language in the education of young and 

adult students in relation to the use / adaptation of a teaching material provided by the 

Ministry of Education (MEC).  Based on the socio-interacionist approach (Vygotsky, 

1987; BRUNER, 1997; NUNES, 2000; FREIRE, 2000; 2005), this research tried to 

construct with the readers a more critical view of their social reality in order to help 

them question it providing opportunity for change. This work was developed under the 

Bakhtian view of language. The data focused in this ethnographic research with 

interventionist bias led into account my experience as a participating member in this 

context, as well as, my comprehension of the behaviour of the other participants in their 

dialogues after the reading of selected texts. The results indicate that the debates 

contributed to the reflection of apprentices, as well as the text be combined with 

moments which allow the readers to review their experiences and enable them not only 

to listen but also to be heard. 

 

Key-words:  Education and Young and adults; socio-interacionist approach; pedagogic 

material. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Sem a curiosidade que me move, 
 que me inquieta, 

que me insere na busca, 
nem ensino nem aprendo”. 

(Paulo Freire) 

 

 

 A Educação de Jovens e Adultos, doravante EJA, tão popularizada no 

Brasil na última década, tem permitido que milhares de educandos de variadas 

faixas etárias regressem à escola. Provindos de diferentes classes sociais e 

almejando objetivos diversos, esses aprendizes são, em sua maioria, 

trabalhadores que, na sua luta constante pela subsistência, buscam melhores 

condições de vida. Independentemente dos motivos que os fizeram afastarem-

se cedo da escola e procurá-la num período “tardio”, esse retorno deve permitir 

que os indivíduos desenvolvam seu potencial e reflitam sobre a riqueza de 

seus conhecimentos prévios do mundo. Além disso, deve propiciar-lhes a 

emancipação sobre todas as formas de opressão que lhes são impostas, pois, 

segundo Paulo Freire (2000, p. 90), “não se aprende o objeto se não se 

aprende sua razão de ser”. 

 Dentro da concepção acima apresentada, acredito que o ensino da 

língua estrangeira (LE), no contexto educacional público, deve ser trabalhado 

através da leitura por motivos vários: o grande número de alunos por turma; a 
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falta de recursos para o desenvolvimento da prática auditiva etc. Além disso, 

por acreditar que através da leitura o aprendiz desenvolve sua capacidade de 

construir sentidos. 

 Segundo Moita Lopes (2001), a leitura é uma prática social, já que é um 

modo específico de interação entre os participantes discursivos, os quais estão 

envolvidos na construção social do significado. É um ato social, é uma forma 

de agir no mundo social através da linguagem.  

 Há de se destacar que o aluno de EJA traz consigo conhecimentos 

prévios, os quais o ajudarão a desenvolver suas habilidades de leitura, como 

também permitirão que possa ter um novo olhar sobre conceitos vários, sem se 

contentar com explicações simplistas e superficiais do senso comum2. Faço 

lembrar que “se entende hoje que a aprendizagem de uma LE está além do 

domínio da habilidade de ler ou escrever, em [seu ou] outro idioma, mas 

relaciona-se a um modo de ser e agir no mundo em razão da natureza social 

da linguagem” (REORIENTAÇÃO CURRICULAR, 2005, p. 89). 

          Neste trabalho, busco refletir sobre o uso de um material dirigido à 

Educação de Jovens e Adultos, como também sobre sua adaptação3, sempre 

que se fizer necessária, e de sua articulação por mim, 

professora/pesquisadora. Tal esforço encontra-se respaldado em teorias e traz 

uma discussão comprometida com a pesquisa e a educação, na qual “defendo 

uma atitude séria, competente, honesta e rigorosa” (Brandão, 2003, p. 36). 

Muito embora, de acordo com Chauí (2002, p. 116), “são as opiniões que se 

                                                             
2
 Opinião baseada em hábitos, preconceitos e tradições cristalizadas (Chauí, 2002, p. 251) 

 
3
 Mais adiante discutirei adaptação. 
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cristalizam em nós sob a forma de preconceitos (colocados em nós por pais, 

professores, livros, autoridades) e que escravizam nosso pensamento, que nos 

impedem de pensar e investigar”. 

        Para uma maior inteligibilidade dos fatos a serem discutidos neste 

trabalho, apresento minha macro-pergunta de pesquisa: Como o material 

didático da EJA pode trazer contribuições para a construção do aprendiz 

como participante de sua história e do mundo?  

Para responder a essa macro-pergunta, julguei importante subdividi-la 

em outros dois questionamentos, neste caso, voltados para o material usado e 

para a prática da sala de aula.  

1. Que adaptações se tornam necessárias? Por quê? E para quê? 

2. Como se dá uso desse material em sala de aula?  
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CAPÍTULO I 

 

INQUIETAÇÕES 
 

 

 

“Só existe saber na invenção, na reinvenção, na 

busca inquieta, impaciente, permanente, que os 

homens fazem no mundo, com o mundo e com os 

outros. Busca esperançosa também!”  

(Paulo Freire, 1987, p. 57) 
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1.1.  MEU NAMORO COM A PESQUISA 

“Não se pode falar em educação sem amor.” 

 (Paulo Freire) 

 

 Como toda estória de amor, a minha relação com a pesquisa surgiu de 

forma muito natural, mas ao mesmo tempo muito intensa. Com a analogia, 

acredito poder apresentar ao leitor o meu grau de envolvimento com esta 

pesquisa, que, como um namoro, sofreu diversas modificações no processo, 

até tornar-se uma relação estável, duradoura e capaz de trazer contribuições 

para minha prática em sala de aula. 

 Trabalhar com a Educação de Jovens e Adultos (EJA) não foi suficiente 

para me tornar uma pessoa enamorada por minha profissão, pois não via 

resposta para muitos dos questionamentos que, a todo o momento, me fazia 

acerca da minha responsabilidade como professora de Língua Inglesa. Não 

queria simplesmente ministrar taxonomias linguísticas sem levar em 

consideração a vivência dos alunos, que não mais poderiam ser tratados como 

os adolescentes do ensino regular diurno, com quem também trabalho. Sendo 

assim, descobri que necessitava investigar mais sobre o aluno da EJA, para 

que fosse possível valorizar e respeitar as especificidades de seus contextos 

tão heterogêneos, fazer uso e me enriquecer com suas vivências. 

 Verifiquei que, durante cinco anos neste segmento, não recebi qualquer 

tipo de formação específica sobre este contexto e procurei problematizar minha 

experiência na EJA, que se deu em diferentes instituições de ensino.  Na 

verdade, o que recebemos é uma lista de conteúdos a serem seguidos, e 
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orientações a respeito da tolerância que deveríamos ter com aluno trabalhador. 

E novamente me questionei: É só isso mesmo? Será que essa “tolerância” não 

sinaliza para o preconceito de que os alunos da EJA são menos capazes? De 

que são problemáticos? De que podem vir para a sala de aula e “dormir”? 

 Na verdade, o que via em sala de aula não era “só isso”, era “muito mais 

do que isso”. Eu via alunos que haviam se afastado da escola por muitos anos 

e retornavam por diferentes razões, tais como: as novas demandas do 

mercado de trabalho, a busca por socialização, a pura e simples busca 

individual pelo conhecimento, entre outras razões. Também via que esse 

sistema de educação, que foi criado para incluir, estava sendo excludente e 

preconceituoso. 

 Após constatar tais problemas, decidi que precisava aprofundar meus 

estudos, buscar conhecimentos teóricos e práticos e, quem sabe, possíveis 

respostas para meus questionamentos. Foi então que, em 2006, frequentei 

como ouvinte as aulas de mestrado no Programa Interdisciplinar de Linguística 

Aplicada da UFRJ. A experiência me fez perceber que uma das linhas de 

pesquisa do programa estava diretamente relacionada com minhas reflexões 

sobre a Educação. Nesse período, procurei participar de congressos, 

seminários, simpósios e tudo mais que pudesse trazer contribuições para 

minha vida profissional. Após a minha aprovação na seleção do mestrado, na 

qual apresentei um anteprojeto sobre o ensino de Língua Inglesa na Educação 

de Jovens e Adultos em uma escola municipal, meu percurso atingiu uma nova 

etapa – meu namoro criou raízes mais profundas. 
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 Contudo, ainda tinha a sensação de que faltava algo, e a ansiedade 

causada pela insatisfação persistia. Quando minha orientadora me pediu que 

escrevesse sobre meu contexto de pesquisa, marquei uma entrevista com a 

diretora da escola onde leciono. Dentre as perguntas feitas à mesma, 

questionei sobre o Projeto Pedagógico e fui informada de que a escola não 

tinha um projeto específico, mas que trabalharia com projetos semestrais, os 

quais teriam como base a Coleção de Cadernos de EJA (cf. ANEXO I), 

proposta pelo Ministério da Educação. Diante da informação totalmente nova, 

meu interesse foi despertado, pois se tratava de uma proposta que abordava 

temas relacionados à minha pesquisa. Fiz todas as perguntas possíveis acerca 

do material, mas, quando quis saber como adquiri-lo, fui informada de que 

escola só dispunha de uma única coleção, que seria trabalhada de forma livre 

por cada professor ou matéria; os professores precisavam copiá-lo, pois o 

previsto era que o material seria apenas para consulta, ou seja, para uso de 

toda a comunidade docente. Não satisfeita com a situação, procurei a SEDUC 

(Secretaria de Educação Municipal). Grande foi a minha empolgação ao saber, 

pela orientadora pedagógica da Secretaria, que, na semana que se seguia à 

nossa conversa, haveria uma oficina realizada pela UNITRABALHO (Fundação 

Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho) e a SECAD 

(Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade), que tinha o 

objetivo de apresentar a coleção em questão e capacitar os gestores 

municipais da EJA, do Rio de Janeiro e Espírito Santo, para discutir o 

planejamento e uso do material. Não se tratava de um evento voltado para 

professores, e sim para coordenadores. Mas, após relatar meu grande 
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interesse, fui autorizada a participar da oficina que aconteceria no Rio de 

Janeiro, por um período de dois dias. 

 Então, meu “enamoramento” se intensificou. Estava diante da primeira 

chance de contato com pesquisadores e gestores da EJA, pessoas que, como 

eu, tinham enorme preocupação com o educando/trabalhador. Encontrei 

parceiros com quem poderia partilhar meus planos futuros e dividir meus 

anseios (sabia que era uma grande oportunidade de me inserir nesta área de 

pesquisa). Não posso negar que estava muito ansiosa e cheia de expectativas; 

receava, contudo, que meu encantamento viesse a atrapalhar a coleta de 

dados para a pesquisa. No entanto, não foi o que aconteceu: pelo contrário, as 

pessoas com quem tive contato foram contagiadas por mim e me deram várias 

informações úteis sobre eventos na área (fóruns, palestras, congressos, 

bibliografias, legislação). Relataram experiências pessoais e colocaram-se à 

disposição para futuras informações. Foi um momento de muita reflexão que 

propiciou o amadurecimento da pesquisa. Senti-me como em um namoro 

correspondido. 

 Apesar de se tratar de uma oficina de apresentação de material, foram 

abertos diversos espaços para discussão de leis, informações sobre o que 

Governo Federal fez e está fazendo pela EJA, como também sobre os 

trabalhos inovadores realizados no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Esse 

movimento me possibilitou repensar a minha pesquisa, ao ver que pela 

primeira vez estava sendo oferecido um material de apoio com uma proposta 

que atendia aos meus anseios profissionais, por abordar tópicos que pretendia 
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levar para sala de aula. E pensei: “Então, por que não aplicar este material e 

avaliá-lo de forma crítica e sistemática?”  

“Enfim, vem o compromisso que é sólido e não se desmancha no ar. Ao 

contrário, vai construindo uma relação que deverá se traduzir posteriormente 

em uma união estável” (BINGEMER4, 2007). Agora me sinto mais confiante por 

entender que não estou mais sozinha – que as dificuldades e angústias que 

antes enfrentava, agora poderão ser compartilhadas e discutidas, como em um 

casamento, isto é, uma união estável. No entanto, sei que ainda não tenho a 

resposta para muitos dos meus questionamentos. Mas, como toda relação de 

namoro, pode ser que ainda aconteça alguma mudança nesse processo – 

porque a pesquisa surgiu de um caso de amor, e estórias de amor não têm 

roteiro estabelecido.  

 

1.2. A LINGUÍSTICA APLICADA E A MINHA BUSCA POR RESPOSTAS 

Ensinar, no meu caso, é um ato de amor; motivo de muita satisfação e 

prazer. No entanto, essa constatação mudou após meu ingresso na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). Acostumada a lecionar no ensino regular, com 

adolescentes, deparei-me com uma nova realidade e esperava encontrar uma 

estrutura que me desse embasamento para desempenhar a nova função; 

entretanto, isso não aconteceu, conforme já descrevi na seção anterior. Ao lidar 

com as situações adversas apresentadas nesse novo contexto, comecei a 

                                                             
4
 Neste edital, Bingemer escreve à luz de Bauman, que em seu livro Amor líquido analisa como se dão as 

relações amorosas neste tempo de mudança em que vivemos. Vale esclarecer, como na citação acima, que 

busco construir uma relação de certa forma sólida com o mundo da pesquisa, na qual possa experimentar 

sua consistência. 
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questionar meu próprio conhecimento e, consequentemente, minha prática, por 

me considerar um ser social em constante construção. E descobri que não 

poderia permanecer paralisada diante de uma nova proposta, pois coaduno 

com Celani (2000, p. 33), quando diz que “o professor deve se ver como 

alguém que tem um compromisso com seu aluno, com a sociedade e consigo 

mesmo”. E, em nome desse compromisso, minha inquietação aumentou. 

Essa constante inquietação do ser humano em tentar construir sentido 

para o mundo social é um fato já antigo e tem se tornado cada vez mais visível 

nos dias de hoje. Daí, a grande necessidade de se compreender os princípios 

filosóficos que dizem respeito ao homem, à linguagem e aos diversos 

fenômenos presentes no mundo e que tem sido a grande motivação de 

pensadores de diversas áreas do conhecimento. Entre elas situo a Linguística 

Aplicada (LA), também envolvida na busca de interpretações acerca desses 

princípios. 

Ao buscar compreender essa área de investigação, pude perceber que 

sua epistemologia5 e seus questionamentos estão diretamente vinculados à 

vida social, o que atendia aos meus anseios. Segundo Moita Lopes (2001, p. 

20), 

a LA é uma ciência social, já que seu foco de estudo se volta para 
problemas de uso da linguagem enfrentados pelos participantes do 
discurso no contexto social, isto é, usuários da linguagem (leitores, 
escritores, falantes, ouvintes) dentro do meio de ensino/aprendizagem 
e fora dele (por exemplo, em empresas, no consultório médico etc.).  

 

                                                             
5
 Epistemologia ou teoria do conhecimento do grego ἐπιστήμη [episteme], ciência, conhecimento; λόγος 

logos], discurso). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
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Nessa perspectiva, encontrei, nas pesquisas em LA, ressonância para 

as inquietações nascidas de minhas crenças pessoais, as quais, apesar da 

falta de embasamento em questões acadêmicas, já existiam (mesmo que 

suportadas em “achismos”). Todavia, a falta de reflexão teórica nos torna 

inseguros, levando a crer que, ao agirmos por intuição, estamos tornando 

nossa sala de aula um eterno laboratório de hipóteses, que algumas vezes 

funcionam e outras não – e essa situação não é nada confortante. Contudo, o 

encontro com a LA possibilitou uma situação de conforto, pois nela encontrei a 

possibilidade de desenvolver minha pesquisa, sem em momento algum 

abandonar minhas crenças sobre o ensino de línguas. Para uma melhor 

compreensão, no quadro abaixo apresento os pontos de convergência entre 

minhas crenças pessoais e a LA. 

QUADRO I – Ecos da LA 

 

PONTOS DE 

RESSONÂNCIA 

 

CRENÇAS PESSOAIS 

 

BASES EPISTEMOLÓGICAS 

DA LA  

(cf. FABRÍCIO, 2006, p. 48) 

 

 

 

 

     LINGUAGEM 

 Tem papel 

fundamental no 

processo de ensino-

aprendizagem, e 

deve ser utilizada de 

forma crítica e 

questionadora. 

 “É uma prática social, ao 

estudarmos a 

linguagem estamos 

estudando a 

sociedade e a cultura 

das quais ela é parte 

constituinte e 

constitutiva”. 

 

 

 

PRÁTICAS 

DISCURSIVAS 

 Devem ser capazes de 

dar voz a esses 

educandos e ao 

mesmo tempo ouvir o 

que têm para dizer, 

compreendendo a 

 “Não são neutras, e 

envolvem escolhas 

(intencionais ou não) 

ideológicas e políticas, 

atravessadas por 
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responsabilidade da 

ação discursiva no 

cotidiano escolar.  

relações de poder, que 

provocam diferentes 

efeitos no mundo 

social”. 

 

 

 

 

 

CONTEMPORANEIDADE 

 

 Apresenta 

necessidade de 

trabalhar com temas 

atuais como forma de 

contribuir para a 

integração do 

educando com a 

sociedade. 

 

 “Há na 

contemporaneidade uma 

multiplicidade de 

sistemas semióticos 

em jogo no processo de 

construção de sentido”. 

*Destaque para meus aos pontos de ressonância 

 Ao estudar as bases epistemológicas da LA, compreendi que não há 

como desprezar toda a riqueza cultural presente nas turmas tão heterogêneas 

de EJA. Nelas, lidamos com alunos de diferentes estados e classes sociais, o 

que proporciona experiências de trabalho muito diversas. Isso coaduna com o 

que é proposto por Fabrício (2006, p. 48) no quadro acima, pois, “ao 

estudarmos a linguagem, estamos estudando a sociedade e a cultura das quais 

ela é parte constituinte e constitutiva”. 

 Nunca compreendi a educação como neutra. Sempre acreditei que 

nossas ações em sala de aula são capazes de construir, tanto quanto destruir. 

Por isso, é necessário que nossas práticas discursivas sejam repensadas: 

essas envolvem escolhas, que, se bem feitas, podem levar os educandos a 

refletir sobre seus contextos sociais e políticos – e também contribuir para a 

construção de um futuro melhor.  
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 Ainda com base nas epistemologias da LA, compreendi que o ensino de 

Língua Inglesa, quando realizado de forma descontextualizada, valorizando 

apenas as regras gramaticais, em nada contribui para a construção de sentido. 

Ao trabalhar com temas atuais, de interesse dos educandos, busco dar conta 

da multiplicidade de sistemas semióticos que possam contribuir para essa 

construção. 

Outra característica importante da LA é a sua natureza interdisciplinar e 

mediadora. Para resolver problemas de uso da linguagem, a LA dialoga com 

outras áreas do conhecimento, tais como a Filosofia, a Psicologia e a 

Educação, dentre outras. Todavia, a LA não se limita a explorar os 

conhecimentos teóricos de outras disciplinas: ela também formula os seus 

próprios, colaborando com o seu campo de atuação e com outras áreas de 

pesquisa.  

Em outras palavras, a prática de sala de aula como tema permanente 
de investigação por parte do professor deverá certamente resultar em 
uma reflexão questionadora, que muito contribuirá para o 
desenvolvimento e fortalecimento da área de ensino/aprendizagem de 
línguas no Brasil, tanto em termos de formulação de teorias como em 
termos da prática de ensino de línguas materna e estrangeira 
(CAVALCANTI & MOITA LOPES, 1991, p. 142). 

 

 Tendo apresentado minhas inquietações e os motivos que me levaram à 

LA, passo a relatar as diferentes etapas percorridas em meu namoro com a 

investigação e as questões relacionadas ao ensino de EJA. 

 No capítulo II, discuto e repenso o ensino-aprendizagem partindo da 

concepção do ser humano como ser social. 

 As diferentes visões de linguagem e leitura são os temas dos capítulos 

seguintes. Estes tópicos me conduzem à apresentação do material didático 
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(capítulo V), para após anunciar a metodologia que orientou este estudo e 

ocupar-me dos dados gerados. No capítulo VI, promovo o diálogo entre teoria e 

prática visando responder as perguntas de pesquisa. Finalmente, teço algumas 

reflexões e considerações, que julgo pertinentes ao meu estudo e o material 

usado na EJA. 
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CAPÍTULO II 

 

REPENSANDO O ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. 

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. 

Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago 

e me indago. Pesquiso para constatar, constatando 

intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso 

para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 

e anunciar a novidade”.    

                                                        (Paulo Freire, 2005, p. 29) 
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2.1. O SER HUMANO: UM SER SOCIAL E CULTURAL 

Nesta seção, objetivo discutir a concepção de ser humano que pauta 

esta pesquisa, por acreditar que tal entendimento é o ponto de partida para a 

compreensão das interações sociais. A forma como me vejo e vejo o outro no 

mundo, reflete diretamente na minha forma de pensar e agir e, 

consequentemente, na minha prática docente. Desta forma, coaduno com 

Paulo Freire (2005, p. 23) quando diz que, 

[...] mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma 
Presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que, 
reconhecendo a outra presença como um “não-eu” se reconhece como 
“si própria”. Presença que se pensa a si mesma, que se sabe 
presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz mas 
também do que sonha, que constata, que compara, avalia, valora, que 
decide, que rompe. 

  

 Dentro dessa perspectiva, não há como falar em educação sem pensar 

a nossa presença no mundo e, principalmente, como interferimos nele. E, 

“como presença consciente no mundo, não posso escapar à responsabilidade 

ética no meu mover no mundo” (FREIRE, 2005, p. 19). Só reconhecendo a mim 

e ao outro, sou capaz de intervir na realidade de forma ética e consciente. A 

visão freireana do ser humano dialoga com o pensamento de Vygotsky, que 

concebe o desenvolvimento humano a partir das relações sociais que o 

indivíduo constrói no decorrer da vida. 

Assim, estabelece-se aqui uma “compreensão do homem e da mulher 

como seres históricos e inacabados” (FREIRE, 2005, p. 23). Históricos por 

estarmos situados em um tempo, inseridos em uma realidade histórica – isto é, 

em um contexto real, concreto, no qual homens e mulheres são vistos como 
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seres sociais capazes de agir e representar suas ações de modo objetivado. 

Inacabados, por estarmos em constante construção. E, conscientes dessa 

inconclusão, buscarmos meios de contribuir no desenvolvimento, num 

caminhar contínuo, que envolve cultura, sociedade, práticas e interações 

(VYGOTSKY, 1998; FREIRE, 2005). Observe o que diz o autor a este respeito:  

Entre nós, mulheres e homens, a inconclusão se sabe como se sabe 
como tal. Mais ainda, a inconclusão que se reconhece a si mesma 
implica necessariamente a inserção do sujeito inacabado num 
permanente processo social de busca (FREIRE, 2005, p. 55). 

 

 É nessa busca que o ser humano evolui; e, ao compreender-se 

inconcluso, aprende através das interações (institucionais ou não). Seu 

desenvolvimento maior se dá através das relações sociais, ou seja, do contato 

com o mundo em que se encontra inserido.  

Para ambos, Vygotsky e Paulo Freire – aliás, também para Bakhtin e outros 

teóricos em que me fundamento –, os seres humanos nascem “imersos na 

cultura”, sendo o contexto social o elemento principal das transformações e das 

evoluções.  

 Paulo Freire ressalta ainda a necessidade de se entender a ação 

humana, pois, segundo ele,  

não haveria ação humana se não houvesse uma realidade objetiva, um 
mundo como “não eu” do homem, capaz de desafiá-lo; como também 
não haveria ação humana se o homem não fosse um “projeto”, um 
mais além de si, capaz de captar a sua realidade, de conhecê-lo para 
transformá-la (FREIRE, 1987, p. 35). 

 

         Em suma, reforço a necessidade de se considerar o contexto social, 

compreender que as relações e co-relações encontram-se imbricadas numa 

totalidade social. No entanto, é preciso perceber as particularidades na 
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totalidade, pois cada ser humano é único. E, de acordo com os autores 

apresentados até aqui, o ser humano é visto como um “projeto”: por ser 

inconcluso, encontra-se em constante construção; percebendo-se como ser 

pensante e crítico de sua própria realidade, transforma-a e evolui. 

       As reflexões que se estabeleceram, remeteram-me a outros entendimentos 

sobre meus alunos e sobre o meu eu – professora, pesquisadora, mãe, 

esposa; portanto, um ser complexo, passível de mudanças, de crescer e se 

desenvolver. Assim, na próxima seção discutirei alguns aspectos que 

possibilitaram uma melhor compreensão do contexto investigado, para assim 

compreender o processo de ensinar-aprender. 

  

2.2. REPENSANDO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 Na história da educação brasileira, nenhum outro autor demonstrou tanta 

preocupação com Educação de Jovens e Adultos (EJA) quanto Paulo Freire. 

Seu interesse pela classe trabalhadora levou-o a desenvolver métodos que 

propiciassem uma educação crítica e questionadora da realidade, mas que 

estivesse, sobretudo, pautada em uma pedagogia voltada à tolerância e ao 

respeito às diferenças intersubjetivas. Por razões como estas, considero Paulo 

Freire um marco na história da EJA. Ele, com suas pesquisas, muito contribuiu 

para reescrever o rumo do ensino-aprendizagem para aqueles que só puderam 

ter acesso à escola num período tardio.   

O comprometimento de Paulo Freire com a educação diz respeito a um 

ensino democrático que seja capaz de proporcionar ao educando uma 

passagem da consciência ingênua à consciência crítica. Para ele (2005, p. 26), 
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“o educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática 

docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua 

submissão”. Essas questões dialogam com a proposta de ensino-

aprendizagem propugnada por Vygotsky, na qual esta pesquisa também se 

pauta, pois busca compreender o processo de construção social do aprendiz 

através da leitura em língua estrangeira (LE).  

 O trabalho de leitura desenvolvido por mim, educadora-pesquisadora, no 

contexto da EJA, muito se alinha a este pensamento, pois busca a construção 

de saberes entre educador e educandos por meio do diálogo e da valorização 

do contexto histórico, social e cultural; e espera que os aprendizes não se 

limitem a repetir mecanicamente o que foi ensinado, pois, de acordo com Paulo 

Freire, a educação deve ser vista como prática de liberdade, e não como 

opressão, dominação.  

Neste sentido, o ensino de LE deve se dar de forma contextualizada, e 

não apenas baseado na repetição de palavras incapazes de construir qualquer 

sentido para os educandos. É preciso que se estabeleçam possibilidades 

comunicativas, em cujo cerne está a transformação do educando em sujeito de 

sua própria história. Essa transformação não pode se construir no vazio: 

precisa considerar a realidade dos aprendizes. 

 Em sua concepção teórica e prática, Paulo Freire (1987, p. 59) critica a 

educação bancária (também conhecida como ensino tradicional), segundo a 

qual,  

a educação é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e 
conhecimentos, não se verifica nem pode verificar-se esta superação. 
Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da 
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„cultura do silêncio, a educação bancária‟ mantém e estimula a 
contradição.  

 

Nesta concepção, o aluno é visto como o que nada sabe; a educação é 

dada pelos detentores do conhecimento, que “depositam” o conteúdo na mente 

dos alunos, que a armazenam. Este armazenamento é chamado pelo autor de 

“alienação da ignorância”, pois não há espaço para questionamentos, 

criatividade, tampouco transformação e saber; estabelece-se, assim, a “cultura 

do silêncio”. Portanto, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (2005, p. 22). 

 Para Paulo Freire, assim como para Vygotsky, ensinar e aprender são 

indissociáveis, pois “aprender precedeu a ensinar ou, em outras palavras, 

ensinar se dilui na experiência realmente fundante de aprender” (FREIRE, 

2005, p. 24). Nessa perspectiva, não há qualquer detentor do conhecimento. 

Juntos, educandos e educadores constroem e reconstroem sentidos e 

estabelecem significações a partir de suas vivências.  

 Com estas considerações, observa-se que Vygotsky e Freire delineiam 

um perfil do educador e do educando, no qual ambos aprendem através da 

interação e se constroem no social. Essa forma de ensino-aprendizagem se 

resume em sua célebre frase (FREIRE, 1987, p. 68): “Ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo”. 

 No entanto, é possível observar que ainda há muita opressão contida na 

sociedade e no universo educativo, em especial na Educação de Jovens e 

Adultos. Isso tem permitido que as camadas menos favorecidas e oprimidas 
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terminem por aceitar o que lhes é imposto, devido à falta de conscientização. 

Assim, é necessária uma pedagogia que busque a libertação (FREIRE, 2005), 

na qual estes educandos possam questionar e lutar pela transformação da 

própria realidade.  

 Tais compreensões fazem parte das reflexões contidas nesta pesquisa. 

Este trabalho de investigação coaduna com os trabalhos de Vygotsky e de 

Paulo Freire, por acreditar que ensinar é um aprendizado constante, e que o 

papel do educador vai muito mais além de transmitir conteúdos. Segundo essa 

teoria, a organização não pode ser autoritária, precisa ser colaborativa. Juntos, 

educandos e educadores constroem o conhecimento, buscando transformar a 

realidade que os mediatiza.   

 Diante do exposto, vale ressaltar a importância de tais contribuições 

para esta pesquisa; sobretudo, como essas me ajudaram e ajudam a 

compreender o universo da EJA, que, devido à sua complexidade, por vezes 

torna-me insegura. Contudo, compreendo que  

respeitando os sonhos, as frustrações, as dúvidas, os medos, os 
desejos dos educandos, crianças, jovens e adultos, os educadores e 
educadoras populares têm neles um ponto de partida para a sua ação. 
Insista-se, um ponto de partida e não de chegada (FREIRE, 2001, p. 
16). 

  

Na próxima seção, apresentarei pontos que considero relevantes sobre 

os autores citados, enfatizando os diversos pontos de convergências de seus 

pensamentos. 
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2.3. PAULO FREIRE E VYGOTSKY: UM DIÁLOGO 

 

Nesta seção objetivo discutir alguns pontos de aproximação entre os 

pensamentos de Paulo Freire e Lev Vygotsky. Ambos têm reconhecidas 

contribuições no campo da educação. O primeiro teve a maior parte de seus 

trabalhos dedicados à Educação de Jovens e Adultos, e o segundo, às 

crianças de uma forma geral – inclusive aquelas com necessidades especiais. 

Entretanto, existe um estreitamento muito grande entre suas teorias, e isso se 

deve ao fato de estarem profundamente preocupados com as formas de 

aprendizado e de desenvolvimento do ser humano. Assim, ao longo desta 

seção, buscarei discorrer sobre o pensamento desses teóricos, elucidando os 

pontos convergentes, principalmente no que diz respeito à questão da 

interação social. 

Como ponto de partida, gostaria de chamar a atenção para o fato de 

que, embora seja possível observar muito do pensamento vygotskiano nas 

teorias de Paulo Freire, este não faz referências a tal fato – apesar de não 

negar sua importância:  

Confesso que minhas preocupações com a contribuição de Piaget, de 
Luria, de Vygotsky, de Emília Ferreiro, [....] e de tantos e tantas outras 
se fundam, sobretudo, no que estas contribuições me ajudam a ajudar 
a luta política necessária à superação dos obstáculos impostos às 
classes populares para que leiam e escrevam. (FREIRE, 1997, p. 9). 

 

 As obras de Paulo Freire e Vygotsky, em alguns aspectos, parecem 

compartilhar da mesma fonte, principalmente no que diz respeito à consciência 



                                                                                                                                                                               
35 

 

ético-política na educação e a uma vertente ontológica que concebe o homem 

como ser social, histórico, em transformação.   

A aproximação desses autores com o marxismo refrata suas 

compreensões sobre a mente humana e, sobretudo, sobre como a filosofia 

marxista poderia contribuir para a construção de um tipo mais elevado de 

organização metodológica.  

Não pode haver qualquer teoria científica da mente sem uma teoria 
científica dos seres humanos, e não pode haver qualquer concepção 
do ser humano sem Marx. Este era o elemento crítico percebido por 
Vygotsky (BLANCK, 1983 apud BLANCK, 1996, p. 39).   

 

O materialismo dialético de Marx permeia suas teorias, haja vista que o 

marxismo entende o homem como sujeito social da e na história.  Com base na 

dialética, Freire e Vygotsky buscaram construir uma visão não fragmentada da 

realidade. 

Num pensar dialético, ação e mundo, mundo e ação, estão 
intimamente solidários. Mas a ação só é humana quando, mais que um 
puro fazer, é um que fazer, isto é, quando também não se dicotomiza 
da reflexão (FREIRE, 1987, p. 35). 

 

 Eles reconheciam a influência do social sobre o indivíduo, mas ao 

mesmo tempo compreendiam que o homem não é submetido a determinismos. 

Como reconhece Freire:  

Isto significa reconhecer que somos seres condicionados, mas não 
determinados. Reconhecer que a História é tempo de possibilidade e 

não de determinismo, que o futuro, permita-se-me reiterar, é 

problemático e não inexorável
6
 (FREIRE, 2005, p. 19) 

 

                                                             
6
 Destaque do próprio autor. 
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As concepções de Paulo Freire acerca do ser humano (apresentadas na 

seção 2.1) coadunam com as de Vygotsky, pois, para este, “na época do 

nascimento o organismo está completamente formado (sua estrutura biológica), 

embora não esteja completamente „humanizado‟. Nós nos tornamos humanos 

pela interiorização da cultura”. Assim, Blanck (1996, p. 48), comenta a 

concepção vygotskiana do ser humano.  

Essa forma de compreender a humanização através da cultura faz-se 

presente na concepção de sujeito sócio-histórico-cultural subjacente às duas 

teorias. Nessa perspectiva, o homem se desenvolve em seu contexto, isto é, 

ele cresce num ambiente social e a interação com as outras pessoas é 

fundamental para o seu desenvolvimento. Assim, observe como estes teóricos 

compreendem a mediação: 

Vygotsky, ao fazer uma epistemologia da Psicologia, sugere um novo 
caminho a partir da cultura, do outro, da linguagem em busca do 
sujeito. O conhecimento é constituído na interação, em que a ação do 
sujeito sobre o objeto é mediada pelo outro através da linguagem 
(FREITAS, 1995, p. 161). 

 Para Freire, 

o educador já não é o que educa, mas o que, enquanto educa, é 
educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também 
educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem 
juntos [...]. Já agora, ninguém educa ninguém, como tampouco 
ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, 
mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p. 65). 

 

Para Vygotsky, como para Paulo Freire, o conhecimento é social e 

historicamente construído, e não se dá de forma individual. Os seres aprendem 

em suas relações de interação, quer seja com o outro, com a cultura ou com o 

mundo; entretanto, todas estas interações necessitam da linguagem (diálogo) 

para mediatizá-las.  
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Os processos de interação são pontos chaves nos métodos de ensino-

aprendizagem desses autores. Segundo Freire, o homem aprende em 

comunhão. Sendo assim, Freire tira o foco do professor, que deixa de ser o 

detentor único do conhecimento, para então compartilhar o ensino-aprendizado 

– haja vista que, segundo sua concepção, enquanto se ensina, se aprende. 

Vygotsky, por sua vez, ao dizer que nem sempre o educador é o par mais 

competente para mediar o processo de ensino-aprendizagem, também 

reconhece que o foco do aprendizado não pode estar apenas no professor, e 

que um colega ou um instrumento utilizado como ferramenta pode ser o elo 

que poderá contribuir na construção do conhecimento.  

Apesar de preocupados com a construção da consciência a partir de 

uma perspectiva social, o trabalho de Paulo Freire postula uma prática de 

liberdade a favor dos oprimidos, educação problematizadora, enquanto que 

Vygotsky, “[...] pouco se deteve na discussão de temas como: luta de classes, 

ideologia, relações infra-super-estrutura, instituições” (FREITAS, 1995, p. 159). 

Mesmo assim, compreendo que tais teorias se complementam, principalmente, 

no que diz respeito à EJA, como também são essenciais para compreender o 

processo de ensinar-aprender, como discutirei a seguir. 
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2.4. COMPREENSÕES ACERCA DO PROCESSO DE ENSINAR-

APRENDER  

 

Ao refletirmos acerca da complexidade do ensino-aprendizagem de 

língua estrangeira, é necessário considerar as concepções teóricas que 

envolvem o processo de ensinar e aprender, pois o ponto de partida para todo 

ensino de línguas deveria ser a compreensão de como as pessoas aprendem. 

Logo, pretendo, nesta seção, apresentar as três visões que mais influenciam as 

práticas de sala de aula de língua estrangeira – behaviorista, cognitivista, e 

sociointeracional – e discutir como essas compreensões foram importantes na 

minha busca por respostas. 

 Para os behavioristas, a aprendizagem de LE é compreendida como um 

processo de adquirir novos hábitos linguísticos, o qual se dá através da 

repetição ou automatização: 

Usando uma rotina que envolveria ESTÍMULO, a exposição do aluno 
ao item lexical, à estrutura sintática etc. a serem aprendidos e 
fornecidos pelo professor; RESPOSTA do aluno; REFORÇO em que o 
professor avaliaria a resposta do aluno (BRASIL, 1998, p. 56). 

  

Como é demonstrado na citação acima, o behaviorismo focaliza, 

principalmente, o processo de ensino e prioriza o papel do professor. Os erros, 

segundo essa vertente, deveriam ser corrigidos imediatamente, pois se 

acreditava que a não correção imediata poderia atrapalhar o processo de 

aprendizagem do próprio aluno e dos colegas. Se a aprendizagem não se 

desse como o esperado, o motivo seria a aplicação de procedimentos de 

ensino inadequados. Ainda segundo a visão behaviorista, o desenvolvimento 

intelectual far-se-ia através da automatização.  
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Já os cognitivistas afirmam que “a mente humana está cognitivamente 

apta para a aprendizagem de línguas” (PCNs, 1998, p. 56), isto é, aprendemos 

através do pensar e de procurar entender o que vemos, sentimos ou ouvimos. 

Nessa abordagem, os erros passam a ser entendidos como parte do processo 

da aprendizagem, e o foco do ensino se desloca para as estratégias que o 

aprendiz utiliza na construção de sua aprendizagem da Língua Estrangeira. 

Historicamente, o behaviorismo antecedeu o cognitivismo; no quadro 

abaixo, observe as críticas que contribuíram para este processo de transição. 

QUADRO II – Behaviorismo X Cognitivismo 

 

 

Críticas 

 

 

BEHAVIORISMO 

Aprender como formação de 

hábito 

Pavlov / Skinner (anos 50 e 60) 

 

COGNITIVISMO 

O pensamento como atividade 

governada por regras 

(Chomsky, 1964) 

 

 

        Mecanismo 

 Nunca traduzir. 

 Repetição frequente é 

essencial para uma 

aprendizagem efetiva. 

 

 Os aprendizes insistiam 

em traduzir; 

 Pouco resultado. 

Tratamento 

aos 

erros 

 Devem ser corrigidos no 

ato. 

 Oferecer outros 

caminhos para auto-

percepção dos erros. 

 

 

 

Aprendizagem 

 Processo mecânico de 

formação de hábito e 

ocorre por meio de 

reforço frequente da 

seqüência estímulo– 

resposta. 

 Não consiste na 

formação de hábitos, 

mas de adquirir regras – 

usa a mente formulando 

hipóteses a partir de 

experiências individuais. 

   Papel do aprendiz  Receptor passivo de 

informações. 

 Processador ativo de 

informações. 

*Quadro adaptado de Hutchinson, T. and A. Waters (1987) em um contexto de ensino-aprendizagem de LE com 

foco em leitura. 
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 As visões acima apresentadas muito contribuíram para a realidade 

comumente encontrada nas salas de aula de língua estrangeira – um ensino 

repetitivo pautado na aplicação de regras gramaticais depositadas de forma 

descontextualizada. Essa visão distorcida da LE tem contribuído para o 

desinteresse dos aprendizes, e, consequentemente, para a sua desvalorização 

por educandos e educadores. A citação abaixo ilustra um pouco essa 

realidade: 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz „comunicados‟ e depósitos 
que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, 
memorizam e repetem. [...] Educador e educandos se arquivam na 
medida em que, nesta distorcida visão da educação, não há 
criatividade, não há transformação, não há saber (FREIRE, 1987, p. 
57). 

 

Contudo, na evolução do ensino de línguas, buscou-se por formas que 

preenchessem a “lacuna” deixada pelos métodos acima, e essas encontravam-

se vinculadas ao social. De acordo com os PCN‟s de LE (BRASIL, 1998, p. 57), 

“o foco que, na visão behaviorista, era colocado no professor e no ensino, e, na 

visão cognitivista, no aluno e na aprendizagem, passa a ser colocado na 

interação entre o professor e aluno e entre alunos, atualmente”. Nessa 

perspectiva, tende-se a explicar o processo de aprender como um fenômeno 

sociointeracional – o ser humano vive em sociedade, interage com as pessoas 

em contextos diferentes (em casa, na escola, no trabalho etc.), situa-se em 

uma época. “Aprender é uma forma de estar no mundo social com alguém, em 

um contexto histórico, cultural e institucional” (BRASIL, 1998, p. 57). 
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 Desta forma, o aprendizado não é algo dado; pelo contrário, é construído 

na interação social, na qual todos os participantes do contexto ensinam e 

aprendem, isto é, trata-se de fenômeno de mão dupla. O processo de interação 

funciona como elo capaz de criar interconexões entre aluno-professor, aluno-

aluno, aluno-professor-mundo, para que juntos os atores envolvidos possam 

construir conhecimento. 

Vale ressaltar que o principal instrumento utilizado nas interações é a 

linguagem. No entanto, outros meios – como computadores, material didático 

etc. – também podem ser utilizados como meio simbólicos dessa mediação. 

“Em última análise, o processo é caracterizado pela interação entre os 

significados ou conhecimento de mundo do parceiro mais competente (sala de 

aula, o professor ou um colega) e os do aluno” (BRASIL, 1998, p. 59). 

 Com base no que foi discutido até aqui, quero ressaltar que, embora 

minha prática pedagógica privilegie a visão sociointeracional, as visões 

behaviorista e cognitivista insistem em aparecer em minha prática pedagógica. 

Até porque, fui formada como aluna e professora tendo os pressupostos 

dessas duas linhas de pensamento a serem seguidos. Suas raízes estão fortes 

em mim. Contudo, muitas vezes, alguns métodos apresentam resultados 

favoráveis no processo de aprendizagem, tais como a repetição de frases feitas 

(How are you? What time is it?), ou quando os aprendizes utilizam seus 

conhecimentos prévios acerca da estrutura da língua-mãe para sistematizar 

seu aprendizado na língua estrangeira.  

Sendo assim, considero ser possível adotar uma abordagem que 

complemente as anteriores, pois, como foi discutido até aqui, uma não invalida 
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totalmente as outras. Elas convivem entre si, e, de certa forma, se completam. 

Por exemplo: pode-se fazer uso de uma abordagem behaviorista para o ensino 

de pronúncia, uma abordagem cognitivista para o ensino de gramática e uma 

abordagem sociointeracional como elo fundamental entre essas abordagens – 

assim como para compreender o porquê e o para que determinado 

conhecimento está sendo construído. 

 A linha de pensamento sociointeracional dialoga com os pressupostos 

teóricos de ensino-aprendizagem proferidos por Vygotsky. 

 

2.5.  PROPOSTA VYGOTSKIANA  

Ao propor discutir o pensamento vygotskiano, busco trazer à baila suas 

compreensões acerca do processo de ensino-aprendizagem, pois não há como 

separar a ato de ensinar do ato de aprender. Tais atitudes são inseparáveis, 

tanto que, na língua russa, idioma em que Vygotsky produziu suas obras, 

utiliza-se um único termo para as duas ações – obuchenie. 

Segundo o autor,  

o ponto de partida dessa discussão é o fato de que o aprendizado das 
crianças começa muito antes de elas frequentarem a escola. Qualquer 
situação de aprendizado com a qual se defronta na escola tem sempre 
uma experiência prévia (VYGOTSKY, 1998, p. 110).  

 

Ora, se isso ocorre na infância, o que dizer do aprendizado na fase escolar 

adulta? No entanto, continua-se ensinando a esses adultos como se fossem 

caixinhas vazias, nas quais os professores depositam seus conhecimentos, 

ignorando as diversas informações, habilidades, atitudes, valores etc. 
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adquiridos desde a infância. “De fato, aprendizado e desenvolvimento estão 

inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança” [adulto] 

(VYGOTSKY, 1998, p. 110). 

É o aprendizado que possibilita o despertar para os processos internos 

de desenvolvimento, os quais não aconteceriam sem o contato do indivíduo 

com o ambiente cultural. Para Vygotsky, os fatores biológicos têm 

predominância sobre os sociais apenas na infância, sendo que, aos poucos, as 

interações com o grupo social passam a governar o comportamento e o 

desenvolvimento humano. Por essa razão, para o autor, aprendizado e 

desenvolvimento são indissociáveis, não podendo ser ignorados no âmbito 

escolar.  

Ainda segundo Vygotsky, para mensurarmos as dimensões do 

aprendizado escolar, é de excepcional importância discutir o conceito de zona 

de desenvolvimento proximal (ZDP) e não meramente nos limitarmos à 

determinação de níveis de desenvolvimento.  

Se o que queremos é descobrir as relações reais entre o 
processo de desenvolvimento e a capacidade de aprendizado, 
temos que determinar pelo menos dois níveis de 
desenvolvimento.  

1º - Nível de desenvolvimento real [ou ZDR], isto é, o nível de 
desenvolvimento das funções mentais da criança [adulto] que se 
estabeleceram como resultado de certos ciclos de 
desenvolvimento já completados (VYGOTSKY, 1998, p. 111).  

 

Assim, por ser considerada possuidora de certa habilidade, a 

criança/adulto tem que demonstrar que pode cumprir uma tarefa sem nenhum 

tipo de ajuda – ou seja, são etapas já alcançadas, processos de 

desenvolvimento já completados. 
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2º - Nível de desenvolvimento proximal [ou ZDP] é a distância 
entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o 
nível de desenvolvimento potencial, determinado através da 
solução de problemas sob a orientação de um adulto [professor] 
ou em colaboração com companheiros mais capazes 
(VYGOTSKY, 1998, p. 112).  

 

No modelo proposto por Vygotsky, o sujeito é visto como ser pensante, 

isto é, capaz de relacionar suas ações às representações do mundo no qual se 

constitui sua cultura. Sendo assim, o processo de aprendizagem não deve 

estar focado no que o sujeito aprendeu, mas sim no que ele está aprendendo. 

Para compreendermos adequadamente o desenvolvimento, devemos 

considerar não apenas o nível de desenvolvimento real, mas também o 

proximal. 

Essas funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” 
do desenvolvimento, ao invés de “frutos” do desenvolvimento. 
O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento 
mental retrospectivamente, enquanto a zona de 
desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento 
mental prospectivamente (VYGOTSKY, 1998, p. 113). 

 

Nessa perspectiva, tão importante quanto o que aluno já aprendeu, é o 

que ele será capaz de aprender com a ajuda de terceiros. Essa possibilidade 

de alteração no desempenho por interferência de outra pessoa é fundamental 

na teoria de Vygotsky, pois, para ele, “o aprendizado desperta vários processos 

internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a 

criança [adulto] interage com pessoas em seu ambiente e quando em 

cooperação com seus companheiros” (VYGOTSKY, 1998, p. 117-118). 
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Vygotsky, diferentemente de outros autores, não estava preocupado 

com o resultado do processo de desenvolvimento, mas buscava analisar o 

processo em si e a participação do sujeito nas ações sociais.  

Para ele, as estruturas e as relações sociais levam ao desenvolvimento 

das funções mentais. Sendo assim, acreditava que a aprendizagem da 

criança/adulto poderia ocorrer através do jogo, da brincadeira, da instrução ou 

do trabalho entre um aprendiz e outro ser mais competente. Vygotsky 

denominou esse processo de mediação: a ligação entre duas estruturas, uma 

social e a outra pessoal, sendo ambas construídas através de instrumentos e 

sinais. Quando os signos culturais vão sendo internalizados pelo sujeito, esse 

alcança uma ordem de pensamento mais elevada. 

Sua teoria buscava recuperar a realidade social do indivíduo, i.e., “o 

desenvolvimento da criança [adulto] não pode ser compreendido por meio de 

um estudo do indivíduo. Devemos também examinar o mundo social externo no 

qual aquela vida individual desenvolveu-se” (GALLIMORE & THARP, In: MOLL, 

1996, p. 172). 

Ao contrário de Piaget, para quem o indivíduo constrói sozinho a 

compreensão do mundo, Vygotsky via o desenvolvimento cognitivo como 

dependente, em maior grau, das interações com as pessoas e com os 

instrumentos7 do mundo da criança/adulto. 

Para Vygotsky o desenvolvimento cognitvo se dava de duas formas, a 

primeira através dos conceitos cotidianos e a segunda por conceitos científicos. 

Para ele, os “conceitos científicos”, são aqueles introduzidos pelo professor na 

                                                             
7
 Instrumentos reais, como caneta, lápis, computador, revistas, letreiros etc. 
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sala de aula, são adquiridos por meio do ensino, como parte de um sistema 

organizado de conhecimentos, particularmente relevantes nas sociedades 

letradas, onde as crianças/adultos são submetidas a processos deliberados de 

instrução escolar; e, por “conceitos cotidianos”, aqueles adquiridos através da 

experiência, desenvolvidos através das atividades práticas e das interações 

sociais imediatas. Daniels (2003, p. 70) diz que a complexidade dos conceitos 

científicos é demonstrada pela distinção entre o “sentido” (smyl) e o significado 

(znachenie) de uma palavra. Ele cita Vygotsky para justificar sua fala: 

O sentido de uma palavra é o agregado de todos os fatos psicológicos 
que surgem em nossa consciência como resultado da palavra. O 
sentido é fluido dinâmico, e uma formação complexa com diversas 
zonas que variam em sua estabilidade. O significado é apenas uma 
dessas zonas de sentido que a palavra adquire no contexto da fala. É a 
mais estável, unificada e precisa dessas zonas. Em contextos 
diferentes, o sentido de uma palavra muda. Ao contrário, o significado é 
um ponto comparativamente fixo e estável, um ponto que permanece 
constante com todas as mudanças do sentido da palavra associadas a 
seu uso em vários contextos (VYGOTSKY, 1987 apud DANIELS, 2003, 
p.70).  

 
 

Outro ponto de destaque da teoria vygotskiana, de total relevância para 

esta investigação, é o que ele chama de “conceitos fossilizados”. Como já 

mencionado na introdução e ao longo deste trabalho, os aprendizes da EJA 

trazem consigo conceitos de ensino/aprendizagem de LE que precisam ser 

desconstruídos, pois atrapalham o desenvolvimento do processo de cognição. 

Observe o que diz Vygotsky (1998, p. 71) a este respeito: 

 Essas formas fossilizadas de comportamento são mais facilmente 
observadas nos assim chamados processos psicológicos 
automatizados ou mecanizados, os quais, dadas as suas origens 
remotas, estão agora sendo repetidas pela enésima vez e tornaram-se 
mecanizados. Eles perderam sua aparência original, e a sua aparência 
externa nada nos diz sobre a nossa natureza externa. Seu caráter 
automático cria grandes dificuldades para a análise psicológica. 
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Após discutir o alinhamento teórico desta investigação, faço notar que, 

embora esta pesquisa esteja voltada para Educação de Jovens e Adultos e os 

autores acima citados refiram-se a pesquisas realizadas com crianças, 

Vygotsky possui uma visão global dos seres humanos como seres sociais em 

constante construção. Portanto, os conceitos e a argumentação de Vygotsky 

podem ser aplicados ao escopo da minha investigação. 

Neste capítulo, busquei entender o processo de ensinar e aprender. No 

próximo, enfocarei questões relacionadas à linguagem; e, no seguinte, tratarei 

sobre como trabalhar a habilidade da leitura em sala de aula, no contexto da 

EJA. 
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CAPÍTULO III 

 

LINGUAGEM 
 

“Não são palavras o que pronunciamos ou 

escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas 

ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 

desagradáveis, etc.” 

(BAKHTIN, 1988, p. 92) 
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3.1. UM BREVE HISTÓRICO  

Como educadora de língua estrangeira, acredito que o conhecimento se 

constrói na interação com os outros através da linguagem. Esta “tem papel 

fundador neste processo, não só do ponto de vista da construção da 

singularidade dos sujeitos, mas também da construção das suas marcas de 

pertencimento a determinado grupo social” (FREITAS, 2003, p. 100).  Logo, 

objetivo discutir neste capítulo sua relevância no cotidiano escolar, por 

considerá-la o elo central das relações sociais. 

Contudo, vale ressaltar que a importância dada ao estudo da linguagem é 

recente. Na Idade Média, as reflexões eram sobre a arte da linguagem, a 

retórica. O latim, no mundo ocidental, era a língua da religião, da cultura e da 

educação, e a base do sistema de ensino era a gramática (escrita), a lógica e a 

retórica (AUROUX, 1998:412-413; ARAUJO, 2004: 19).  

Na Renascença, podemos reconhecer que houve a “gramatização dos 

vernáculos europeus e das outras línguas do mundo a partir dos conceitos e 

das técnicas constituídas para o grego e adaptadas ao latim” (AUROUX, 1998, 

p. 417). É necessário, contudo, lembrar que nesse período ocorre o nascimento 

da imprensa, possibilitando a massificação da leitura e a formação e ampliação 

do público letrado.  

Até o século XIX, o estudo da linguagem era quase ignorado. Nesse 

século, houve o “início do desenvolvimento, depois da hegemonia científica, da 

gramática comparada e, logo em seguida, da matematização da lógica” 

(AUROUX, 1998, p. 423). Isso sem valorizar o papel da linguagem, nem como 

se dá seu funcionamento e que reflexos traz para questões relacionadas ao ser 
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humano e à sociedade. Mesmo os filósofos que se ocuparam da linguagem, 

como Wittgenstein, o fizeram buscando a compreensão de sua essência, com 

base na lógica e em leis positivistas generalizantes, de tal forma que nenhum 

grande filósofo trouxe reflexões ou contribuições para o estudo da linguagem. 

O próprio Wittgenstein passa a se ocupar e questionar, isto é, constrói sua 

nova vertente filosófica a partir da questão como a linguagem se posiciona.  

No século XX, a filosofia da linguagem surge como uma subdisciplina 

que trata, notadamente, dos problemas de referência e de verdade mas 
deixa frequentemente de lado a diversidade das línguas naturais. Esta 
corrente, que tem sua origem em uma reflexão sobre os sistemas 
lógicos, interfere, diferentemente, nas pesquisas sobre as línguas 
naturais, principalmente na descoberta da importância dos atos de 
linguagem (pragmática) (AUROUX, 1998, p. 432). 

 

 Contudo, alguns filósofos “continentais”8 rejeitaram esse tipo de 

abordagem por considerarem-na positivista demais: para eles, uma ciência 

positivista jamais poderia apreender a verdadeira natureza da linguagem, haja 

vista que não daria conta de questões que se fazem necessárias para 

compreender o universo da linguagem, tais como: Quem? O quê? Para quem? 

Para que? Onde? Com essa nova visão, iniciada nos anos 70, interpretar a 

língua tornou-se o principal objetivo dos filósofos da linguagem, surgindo o que 

Fabrício (2006) denomina de “a virada lingüística”. Ao ampliar as interpretações 

acerca da linguagem, os últimos vinte anos desse século foram marcados por 

mais conhecimento e menos ingenuidade na representação dos conhecimentos 

                                                             
8 „Filosofia continental‟ é termo aplicável a um período de 200 anos da história da filosofia, abrangendo, 

após Kant (fim do século XIX), diversas correntes, a seguir enumeradas, indicando apenas alguns nomes 

de maior relevo. (1) Idealismo alemão (Fichte, Hegel); (2) crítica à metafísica (Marx, Nietzsche); (3) 

fenomenologia -- germânica (Husserl, Heidegger) e francesa (Sartre, Merleau-Ponty); (4) hermenêutica 

(Dilthey, Ricoeur); (5) marxismo ocidental e Escola de Frankfurt (Marcuse, Habermas); (6)  

estruturalismo francês (Lacan, Althusser) e pós-estruturalismo (Foucault,Derrida) - (CRITCHLEY, 

2001). 
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linguísticos. Pode-se agora contar com o trabalho de grandes filósofos da 

linguagem, dentre eles Bakhtin, cujas contribuições para a construção e a 

afirmação desse ramo do conhecimento serão discutidas aqui. 

Com base neste breve histórico apresentado, faço notar que algumas 

dessas posturas ainda coexistem nos dias de hoje. Desta forma creio ser 

necessário, na próxima seção, discutir qual a visão de linguagem a que esta 

pesquisa se alinha.  

 

3.2. CONTRIBUIÇÕES BAKHTINIANAS 

Bakhtin, grande filósofo da linguagem, nascido em 1895 na Rússia, é um 

problematizador das questões de sua época. Entretanto, apesar de ter escrito 

no fim da década de 1920, seus trabalhos possuem “uma característica de 

atualidade, de contemporaneidade, de continuada relevância apontada por 

estudiosos de diferentes plagas e formação” (FARACO, 2001, p. 28). 

A relevância dos estudos bakhtinianos está em mostrar que não se pode 

entender a língua isoladamente: qualquer análise linguística deve considerar 

fatores extralinguísticos, como o contexto de fala, a relação do falante com o 

ouvinte, o momento histórico etc. Para ele, a linguagem possui uma 

perspectiva social – elemento central da linguagem, ontológico, epistemológico, 

psicológico. 

Em sua obra, Bakhtin discute a relação entre o eu e o outro. Para ele  
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a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 
formas linguísticas nem pela enunciação

9
 monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal 
[...] (BAKHTIN, 1929 apud BRANDÃO, 2001, p. 63). 

 

Para Bakhtin, a língua é uma atividade essencialmente social, dadas as 

condições inquestionáveis de comunicação entre os falantes. A palavra 

constitui-se, assim, em uma arena de conflitos, na qual os falantes interagem 

segundo seus pontos de vista. A luta provém, evidentemente, de interesses 

divergentes, sejam eles de qualquer natureza. Da divergência, nasce o 

discurso – fronteira entre a língua e as ideologias10 dos indivíduos.  

Tudo que é ideológico possui significado e expressa uma ideia, um 

conceito; é, portanto, um signo. “Os signos, no entanto, só emergem do 

processo de interação social na medida em que os indivíduos socialmente 

organizados em grupos formam uma unidade social” (FREITAS, 1995, p. 128). 

Essa visão contrapõe-se à visão saussuriana de linguagem (associal e 

abstrata), onde a fala é vista como um fenômeno individual e o sistema 

linguístico, como fenômeno social, como se fossem dois polos opostos. A visão 

bakhtiniana recusa-se a separar o individual do social.  

Nessa perspectiva, o filósofo da linguagem partiu, pois, “para a crítica de 

duas linhas teóricas do pensamento filosófico e linguístico vigentes: o 

                                                             
9
 Enunciação: acontecimento linguístico num dado lugar da história, o processo, fato de uma frase ter sido 

objeto de um enunciado ou discurso (DUCROT, 1984 apud BRANDÃO, 2001). 
10

 Ideologia é o nome que o Círculo [de Bakhtin] costuma dar, então, para o universo que engloba a arte, 

a ciência, a filosofia, o direito, a religião, a ética, a política, ou seja, todas as manifestações 

superestruturais (FARACO, 2003, p. 46). 
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subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato” (FREITAS, 1995, p. 132), os 

quais sistematizo no quadro a seguir: 

QUADRO III – Subjetivismo idealista x Objetivismo abstrato 

 
Críticas de Bakhtin:  

 
SUBJETIVISMO IDEALISTA 

 
OBJETIVISMO ABSTRATO 

 

 
 
 
 
 

Língua 

- Atividade, processo criativo 
ininterrupto de construção 
(“energia”), que se materializa 
sob a forma de atos individuais 
de fala; 
 
- Enquanto produto acabado 
(ergon), enquanto sistema 
estável (léxico, gramática, 
fonética) apresenta-se como um 
depósito inerte, abstratamente 
construída pelos linguistas. 
 

- Os atos individuais de fala 
constituem, do ponto de vista 
da língua, simples refrações ou 
variações fortuitas ou mesmo 
deformações das formas 
normativas. 
- Sistema estável, imutável, de 
formas linguísticas submetidas a 
uma norma fornecida tal qual à 
consciência individual e 
peremptória para esta. 

 
 
 
 

 Leis 

- Da criação lingüística são 
essencialmente as leis da 
psicologia individual; 

- Da língua são, essencialmente, 
leis lingüísticas específicas que 
estabelecem ligações entre os 
signos linguísticos no interior de 
um sistema fechado. Essas leis 
são objetivas relativamente a 
toda consciência subjetiva. 
 
 

 
 
 
 
 

Elementos Lingüísticos 

- A criação lingüística é uma 
criação significativa, análoga à 
criação artística; 
 

- As ligações lingüísticas 
específicas nada têm a ver com 
valores ideológicos11 (artísticos, 
cognitivos, ou outros). Entre a 
palavra e seu sentido não existe 
vínculo natural e compreensível 
para a consciência, nem vínculo 
artístico. 
 

*Quadro criado a partir das compreensões da Dissertação de Nélio Georgini, 2007:39-41. 

 

                                                             
11

 O termo “ideológico”, para Bakhtin (1929, 2003), está relacionado às ideias (aquilo que se funda em 

ideias). 
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Ao observamos as críticas feitas por Bakhtin, é possível compreender 

sua proposta de estudo da interação verbal, haja vista que a linguagem, de 

acordo com sua linha de pensamento, não pode ser explicada apenas a partir 

das condições do sujeito falante, como também não pode abstraí-lo. Essas 

duas teorias aparecem de forma dicotômica; enquanto a primeira vê a 

linguagem como enunciação monológica, a segunda a vê como sistema 

abstrato. Ambas são, assim, obstáculos a uma apreensão totalizante da 

linguagem. 

Segundo Freitas (1995, p. 134), Bakhtin via a linguagem numa 

perspectiva de totalidade, integrada à vida humana – ou seja, inseparável do 

social, de uma situação concreta. A linguagem não pode, então, ser 

compreendida apenas em seus aspectos linguísticos, que, embora 

necessários, não dão conta da dialogicidade presente nos estudos da 

linguagem.  

Dadas as compreensões acerca de linguagem e meu alinhamento 

teórico com o pensamento bakhtiniano, na próxima seção discutirei a 

relevância de tais contribuições no contexto de investigação. 

 

3.3. A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM NO ÂMBITO ESCOLAR 

A questão da linguagem perpassa várias instâncias do ensino-

aprendizagem, “partindo do princípio de que constituir linguagem é constituir 

sistemas de referências do mundo” (FRANCHI, 1992 apud FREITAS, 2003, p. 

99).  
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Conforme enfatiza Bakhtin em a Estética da Criação Verbal (1979-2003), 

o sujeito se constitui ouvindo e assimilando as palavras e os discursos dos 

outros [pais, professores, colegas, comunidade etc.], fazendo com que essas 

palavras e discursos sejam processados de forma que se tornem, em parte, as 

palavras do sujeito e, em parte, as palavras do outro. A linguagem é a principal 

ferramenta de trabalho do educador; entretanto, sua valoração muitas vezes é 

desconhecida no âmbito escolar. 

Nesta pesquisa, busco trazer as experiências dos meus educandos 

como forma de contribuir para o estudo do processo de ensino-aprendizagem, 

ao mesmo tempo em que tento mediar seus conhecimentos para que possam 

criar uma maior compreensão de suas realidades e, assim, permanecer ou 

modificá-las. Logo, a linguagem atua como elo principal em nossas aulas e nos 

leva à compreensão de mundos tão distintos – tanto para mim, enquanto 

educadora/sujeito, como para meus educandos/sujeitos dessa rede de 

significações (GEERTZ, 1989). Nessas compreensões existem os chamados 

“sistemas de referências, que nada mais são do que as interpretações 

possíveis que os grupos humanos organizam do mundo, e de aspectos do 

mundo, e podem/devem ir se tornando mais abrangente” (FREITAS, 2003, p. 

100). 

A escola, então, deve atuar como ponte entre esses sistemas 

referenciais, para que os educandos possam ampliá-los e assimilá-los. Pois, 

segundo Bakhtin (2003, p. 395), “a exatidão é necessária para a assimilação 

prática. O ser que se auto-revela não pode ser forçado e tolhido”. É nessa 

perspectiva que a linguagem deve ser usada em sala de aula, com o 
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reconhecimento de que nossas práticas discursivas não são neutras 

(FABRÍCIO, 2006, p. 48) e que, usadas de maneira indevida, podem trazer 

consequências negativas no processo de ensinar-aprender. Sendo assim, 

 

utopicamente, seria saudável que na escola essas diferentes formas de ser e 
estar no mundo

12
 não fossem oprimidas, mas que tivessem espaço para, 

encontrando-se, poderem se fortalecer pela troca de conhecimentos, pelo 
alargamento, como condição para a pluralidade cultural democrática 
(FREITAS, 2003, p. 100) 

 

Embora aparentemente utópica, como a própria autora afirma, essa fala 

vai ao encontro de minhas crenças acerca de educação (cf. seção 2.4.). 

Acredito que, com a participação ativa dos educadores, seja possível contribuir 

para tornar a escola verdadeiramente capaz de ampliar o horizonte dos 

aprendizes. Alio a esse “plano de ação” a compreensão da linguagem como 

discurso, nascida no processo de interação social.  

O trabalho que desenvolvo com esses educandos, com os objetivos 

focados acima, encontra-se pautado na leitura. Sendo assim, no próximo 

capítulo, discutirei a leitura no contexto da EJA e em âmbito nacional, 

apresentando algumas visões de leitura que permeiam o cotidiano escolar. Em 

seguida, apontarei a qual(ais) visão(ões) esta pesquisa se alinha. 

 

 

  

                                                             
12

 Ser, para Bakhtin significa comunicar. Quem não se comunica não vive. Viver é dialogar em todas as 

concepções (Marxismo e Filosofia da Linguagem – 1929-2006). 
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CAPÍTULO IV 

LEITURA  

 

“A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não pode prescindir da continuidade 

da leitura daquele (...). O ato de ler o mundo implica uma 

leitura dentro e fora de mim. Implica na relação que eu 

tenho com esse mundo”.  

(Paulo Freire, 1997: 11) 
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4.1. A LEITURA NO CONTEXTO INVESTIGADO 

 Ao me propor trabalhar com leitura em língua inglesa na Educação de 

Jovens e Adultos, sabia que isso seria um desafio, não apenas para meus 

educandos, mas principalmente para mim, como educadora. Baseada no 

discurso desses aprendizes, como também em pesquisas sobre a leitura no 

Brasil, sabia que estes alunos faziam parte do quadro dos não-leitores 

(GALEANO AMORIM, 2008). Entretanto, vale ressaltar que não vejo esse 

quadro como uma situação estática, mas, sim, passível de mudanças, e busco 

através de minha prática pedagógica contribuir para aproximar os alunos da 

leitura – haja vista que me considero parte integrante e responsável pela 

realidade que enfrento. 

 Para compreender a importância da EJA e demonstrar que a leitura 

precisa ser tratada de forma séria (por razões que serão discutidas ao longo 

deste trabalho), é essencial levar em consideração as estatísticas desse 

segmento no contexto nacional, obtidos do livro Retratos da leitura no Brasil13, 

organizado por Galeano Amorim (2008).   

Como ponto de partida, convido o leitor a observar, no quadro abaixo, o 

número de alunos matriculados no Brasil entre 2000 e 2006. E aproveito para 

chamar a atenção, principalmente, sobre os números da EJA. 

 

 

                                                             
13

 O livro Retratos da leitura no Brasil é do Instituto Pró-livro e traz uma análise atual (2008) do perfil do 

leitor brasileiro. 
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QUADRO IV – População Estudantil no Brasil   

 

 O quadro acima nos mostra o crescente número de alunos matriculados 

na EJA no Ensino Básico, que registrou uma quantidade muito superior a 

outros segmentos. Estes dados estatísticos realçam a importância da EJA no 

contexto educacional brasileiro. 

 O livro Retratos da Leitura no Brasil busca traçar, também, o perfil do 

leitor brasileiro. Com base nesses números e relacionando-os com o perfil dos 

meus educandos, busquei confrontar os dados para melhor compreender o 

contexto investigado.  
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QUADRO V – Não-leitores 

Resultados da pesquisa Retratos da leitura no Brasil – 2007 

 

  

Como se vê no quadro acima, o estudante brasileiro não tem o hábito da 

leitura. Entre os que não lêem, os homens estão em maior número (53%). Tais 

informações são de total relevância para esta pesquisa, tendo em vista o 

gráfico que será apresentado a seguir e a tentativa de dar maior inteligibilidade 

ao contexto investigado. 

 No gráfico abaixo, apresento os dados gerados a partir de questionário 

(cf. ANEXO VII) quanto à turma investigada, enfocando a proporcionalidade 

entre leitores e leitoras. 
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QUADRO VI –  Perfil dos educandos da turma (EJA) investigada em 

relação ao gênero. 

Gráfico 1 

 

 A turma investigada continha duas vezes mais mulheres que homens. 

Normalmente, o grupo feminino demonstrava um maior interesse pelo trabalho 

de leitura. Na pós-leitura, na qual eu costumava realizar debates, sempre 

tinham uma participação mais efetiva, salvo algumas exceções. Esses fatos 

dialogam com o quadro 1 apresentado acima, que mostra que os homens, no 

Brasil,  estão em maior número dentro da lista dos não-leitores com base nos 

dados apresentados por Galeano Amorim.    

 Ainda tentando criar um paralelo entre a realidade nacional e a de minha 

sala de aula, consciente de que é necessário entender o macro para se chegar 
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ao micro, apresento mais um quadro, agora em relação à faixa etária dos não-

leitores brasileiros. 

 

QUADRO VII – Não-leitores são mais velhos e têm baixa ou nenhuma 

escolaridade 

Resultados da pesquisa Retratos da leitura no Brasil – 2007 

 

O quadro acima nos apresenta um pouco da realidade brasileira. 

Entretanto, vale salientar que tais dados dialogam com a realidade da EJA, na 

qual os educandos são pessoas com mais idade e menos escolaridade, isto é, 

os não-leitores, conforme se evidencia no próprio título deste quadro VII. 

No gráfico abaixo, apresento a realidade dos meus aprendizes, para que 

possamos compreender onde eles se encontram no cenário nacional. Não 

como forma de estigmatizá-los, mas porque, como já mencionando 
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anteriormente, tais informações serão úteis para a compreensão do contexto 

analisado. 

 

QUADRO VIII– Faixa etária dos educandos da turma investigada 

Gráfico 2 

 

O maior número de alunos desta turma, como é possível observar no 

gráfico acima, encontra-se na faixa etária de 30 a 45 anos de idade, o que os 

confirma como pertencentes ao grupo de brasileiros que tem baixa 

escolaridade e com mais idade – aqueles que integram mais uma vez o grupo 

dos não-leitores.  

Quanto ao grau de escolaridade, não há necessidade de apresentar um 

gráfico: todos os investigados são de uma turma do VIII segmento da EJA, o 
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que é considerado um nível baixo, se levarmos em consideração suas idades e 

o tempo em que estiveram afastados da escola. 

Os próximos dados trazem informações acerca das esferas sociais dos 

não-leitores. 

 

QUADRO IX – Não leitores na pirâmide social 

Resultados da pesquisa Retratos da leitura no Brasil – 2007 

 

 No quadro acima, são apresentados, com base na pirâmide social, 

resultados sobre os não-leitores. Esses dados não foram levantados no 

contexto investigado; contudo, é possível concluir através dos diálogos 

travados nas aulas que a grande maioria dos educandos se aloca entre as 

classes sociais D e E, confirmando, assim, os dados apresentados neste 

quadro e o distanciamento dos meus educandos da leitura. 

 O intuito, ao traçar este paralelo, foi mostrar que os números, embora se 

mostrem adversos, contribuem na interpretação e compreensão dos dados 
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gerados nesta pesquisa. Ainda com base nos gráficos acima, gostaria de 

ressaltar a sua relevância no cenário escolar, pois tais números nos alertam 

para a necessidade de se formar leitores – mesmo sabendo-se que não é esta 

uma tarefa fácil, e que deve ser enfrentada não só pelo professor de língua de 

materna. É uma questão complexa que assola grande parte da população 

brasileira, e que precisa ser revista de forma séria, já que o principal objetivo da 

escola é integrar o indivíduo à sociedade (conforme a seção 2.2.). Tal processo 

pode ser mediado através da leitura, pois esta mostra as diferentes 

possibilidades de se construir conhecimento de forma crítica e criativa. 

 Assim, dando continuidade a estes entendimentos, na próxima seção 

discutirei diferentes concepções de leitura e de texto, como também as noções 

que aqui se estabelecem. 

 

4.2. CONCEPÇÕES DE LEITURA E TEXTO 

Ao abordar leitura, mais uma vez, irei percorrer a trajetória desse tema, 

para que possamos compreender as diferentes visões sobre ele. Ao mesmo 

tempo, tentarei ser coerente com as concepções de ensino-aprendizagem 

propostas por Vygotsky e Paulo Freire, como também as noções de linguagem 

pautadas em Bakhtin. Acredito que tais teorias dialogam entre si, pois têm 

como foco o desenvolvimento, que para eles é sócio-historicamente construído. 

De acordo com Nunes (2000), a preocupação com a leitura é 

considerada recente na história da pesquisa, e teve, como ponto de partida, as 

ideias difundidas pelo estruturalismo: defendia-se o texto como fonte única de 
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sentido, pois este estaria arraigado às palavras e às frases, estando, desse 

modo, na dependência direta da forma (CORACINI, 1995) – modelo de 

decodificação. 

Neste sentido, o texto tem existência própria, cabendo ao leitor apenas 

desvendar as partes que o compreendem, para abstrair as informações ali 

contidas. Assim, “ao leitor caberia, então, a tarefa de decodificar, isto é, de 

reconhecer os itens linguísticos já conhecidos e des-cobrir (tirar as cobertas) 

o significado dos itens” (CORACINI, 1995, p. 14). 

O leitor apenas procura o significado presente na letra, sílaba, palavra, 

texto: seu papel é passivo. Ele lê, letra por letra, palavra por palavra, 

decodificando-as até que o significado seja formado em seu cérebro.  

Na década de 70 identifica-se uma tendência ao que se chama de 

modelo psicolinguístico de leitura. Neste, o leitor usa seus pré-conhecimentos e 

muitas informações visuais; caso contrário, terá dificuldade de interpretar o que 

está sendo lido.  Diferentemente do outro modelo, que tem seu foco no texto, 

este se volta para o leitor, que deixa de ser visto como passivo e passa a ser 

um processador ativo de informações.  

Nota-se que, num primeiro momento, valorizou-se o texto como única 

fonte de informação – que se processava de forma ascendente. Num segundo 

momento, passou-se a priorizar a visão do leitor, suas experiências e seu sentir 

em relação ao mundo e ao texto – torna-se um processo descendente.  Esses 

modelos de leitura contribuíram para o surgimento do modelo interacional, que, 

segundo Moita Lopes (2001), veio unir as duas tendências (ascendentes e 

descendentes) de aproximação do texto, valorizando a negociação dos 
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significados. Ou seja, passou-se de uma tendência unidirecional para 

bidirecional (NUNES, 2005).  

Deste modo, o ato de ler aqui [modelo interacional] é visto 
como um processo que envolve tanto a informação encontrada 
na página impressa – um processo perceptivo – quanto a 
informação que o leitor traz para o texto – seu pré-
conhecimento, um  processo cognitivo. 

(MOITA LOPES, 2001, p. 138) 

No modelo interacional, o leitor utiliza estruturas que já possui em sua 

mente, como também faz inferências. No entanto, essas só serão possíveis se 

ele entende as normas socioculturais expressas no texto e suas relações 

causais. Nesta concepção, a leitura é um ato perceptual e cognitivo e, segundo 

Moita Lopes (2001, p. 139), “o processamento da informação se apoia em 

teorias de esquema”14.  Como também no modelo psicolinguístico ou de 

processamento descendente. 

Sendo assim, entende-se ainda o aluno como o responsável por seu 

processo de cognição, pois cabe a ele relacionar as informações da memória 

de longo prazo ao texto, para a construção do sentido. Cabe ao professor 

apenas a função de contribuir para o desenvolvimento das estratégias de 

leitura. Nessa perspectiva, o papel do professor é de facilitador (teoria 

piaggetiana), e não de mediador (teoria vygotskiana cf. seção 2.5.), como 

proposto nesta investigação. 

Entretanto, vale ressaltar que, embora se considere que, 

                                                             

14 Teoria de “esquemas são estruturas cognitivas armazenadas em unidades de informação na memória de 

longo prazo (MLP) – ou seja, constituem o nosso pré-conhecimento – que são empregadas no ato da 

compreensão” (MOITA LOPES, 2001, p. 130). 
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nesta postura teórica [modelo interacional], o leitor é visto como 
sujeito ativo, porque cabe a ele “inferir”, acionando esquemas e 
interagindo com os dados do texto, essa atividade se vê tolhida 
por um objeto autoritário ao qual se imputa a existência de um 
núcleo de sentido, “conteúdo comum”, independente dos 
componentes situacionais; apenas leituras que não ferissem 
esse núcleo poderiam ser consideradas aceitáveis. 
(CORACINI, 1995, p. 15) 

 

Na citação acima, a autora enfatiza o poder do texto neste modelo de 

leitura; pois, como é possível observar até aqui, a visão de texto pode mudar 

de acordo com a concepção de leitura que se privilegia. Como já mencionado, 

no modelo de decodificação, “os textos são como produtos autônomos, objetos 

cujas propriedades podem ser mecanicamente descritas sem interpretação” 

(NUNES, 2005). Essa supervalorização dada ao texto não acontece no modelo 

psicolinguístico, pois este se volta para o leitor. 

De acordo com Nunes (2005) a palavra “texto” pode ser definida e 

delimitada de diferentes formas. Por exemplo, Fairclough (1989 apud NUNES, 

2005) dirá que “o texto é apenas uma parte, um produto de todo na interação 

verbal”.  

O conceito de Fairclough dialoga com a definição desenvolvida por Kato 

(1985, p. 57), na qual o “texto-produto é visto como um conjunto de pegadas a 

serem utilizadas para recapitular as estratégias do autor e, através delas, 

chegar aos seus objetivos”. 

Em ambas as definições, busca-se recuperar o verdadeiro sentido do 

texto que foi construído pelo autor, e que espera pelo leitor para desvendá-lo, 

interpretá-lo. 
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Os pressupostos até aqui enfocados se mostraram suficientes, e a 

leitura toma uma nova dimensão, na qual “não é o texto que determina a 

leitura, mas o sujeito, como participante de uma determinada formação 

discursiva” (MASCIA, 2005, p. 52). Nesta concepção, o processo de leitura é 

visto como construção social, e, consequentemente, os textos e leitores 

também 

são sociais, não só porque autor e intérprete usam recursos lingüísticos 
e “o signo lingüístico não pode ser separado de sua situação social” 
(Bakhtin/Volochinov, 1929/1997), mas também porque o produtor de 
um texto o constrói, em seus aspectos formais, fazendo uso de 
representações sociais e institucionais através de sua interpretação do 
mundo e de suas experiências (NUNES, 2005). 

 

 Nesta visão, o processo de leitura é completado pelos participantes, 

autor e leitor, que são ativos e, juntos, contribuem para a construção de 

sentido. Assim, entende-se o sujeito como parte integrante da ação discursiva, 

ou seja, “as regras são compartilhadas por uma comunidade cultural, 

interpretativa, que determina a produção de sentido” (CORACINI, 1995, p. 16). 

Essa construção se dá no social. Portanto, o sujeito, ao mesmo tempo em que 

constrói, é construído através das interações discursivas que trazem consigo 

suas vivências, representações sociais e institucionais, como também 

quaisquer outros recursos que possam contribuir nesse processo. Deste modo, 

o texto não pode ser o “receptáculo fiel do sentido, que este não pode ser 

controlado a não ser pelos sujeitos submersos num determinado contexto 

sócio-histórico (ideológico), responsável pelas condições de produção” 

(CORACINI, 1995, p. 16). 

Após compreendermos a participação dos sujeitos no processo de 

leitura, é preciso levar em consideração seus contextos sócio-históricos, que, 
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segundo Fairclough (1989 apud NUNES, 2005), distinguem-se em três níveis 

de estruturas sociais: a sociedade como um todo, que irá determinar a 

instituição (a escola, por exemplo), e, finalmente, a situação de leitura. Esta 

pode ser definida pelas respostas às perguntas: 

 que está acontecendo (isto é, qual o propósito, o tópico e a atividade 

em si)? 

 quem está envolvido?  

 em que relação? 

 como a linguagem é usada? (FAIRCLOUGH,1989, p.146-147)  

 

Tais questionamentos são de total relevância em qualquer atividade de 

leitura, pois nos permitem ajustar o olhar em busca de entendimentos 

fundamentais para o desenvolvimento das atividades – haja vista que os 

contextos são diferentes, assim como os atores participantes deste processo. 

Ou seja, um texto, mesmo que trabalhado pelo mesmo professor em turmas 

diferentes, sempre produzirá outros resultados, outros entendimentos, pois a 

forma que esse dialoga com seus leitores está diretamente ligada às 

experiências sócio-histórico-culturais dos participantes envolvidos.  

Contudo, cabe esclarecer que,   

quando falamos de diferentes leituras, referimo-nos não apenas à 
leitura realizada por cada indivíduo em particular, mas aos diferentes 
momentos de sua vida: na verdade, o sentido de um texto, por ser 
produzido por um sujeito em constante mutação, não pode jamais ser o 
mesmo (CORACINI, 1995, p.16). 

   
 
 Essa possibilidade de diferentes leituras dialoga com a questão discutida 

na seção na 2.1., na qual o ser humano é visto como um ser social, histórico e 

inacabado, ou seja, em constante construção. Se o sujeito é inacabado, 

consequentemente estará propenso a mudanças na forma como constrói e re-
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constrói suas significações. Tais entendimentos são relevantes para 

compreendermos que não é possível esperar uma interpretação única de um 

texto, e sim reconhecer que esse é sócio-historicamente construído, e não 

fechado a uma época, a uma história. Trata-se de um processo passível de 

mudanças, no qual autor-texto-leitor interagem entre si e compartilham suas 

vivências. 

A visão de leitura e de texto discutida acima diz respeito ao modelo 

sociointeracional de leitura, e alinha-se à proposta desta investigação, pois 

 

envolve a capacidade de usar recursos linguísticos e extralinguísticos, 
que abrange sistemas diversos de conhecimentos e intervém, 
conjuntamente, na interpretação ou compreensão, entendendo-se por 
compreensão o produto do processo de ler (NUNES, 2005). 

 

Numa situação de ensino de leitura, portanto, cabe ao professor ser o 

mediador que possibilite ao leitor desenvolver não apenas suas capacidades 

linguísticas, mas também as de ação que irão despertar o leitor para a leitura 

do texto e se tornar ativo.  

No quadro abaixo, mostro as bases através das quais os aprendizes irão 

mobilizar e adaptar sua capacidade linguístico-discursiva ao contexto social de 

uso. 
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QUADRO X: O processo de leitura e as capacidades a serem 

desenvolvidas 

 

*Esquema adaptado da aula Ensinando e Aprendendo com a Profª Drª Myriam Nunes – 

UFRJ/2008 

 

A capacidade de ação do leitor (DOLZ & SCHNEUWLY, 1998, p. 76) 

está diretamente relacionada à forma como este produz sentido e se relaciona 

com o texto. “Os fatores determinantes da situação de leitura devem, portanto, 

ser analisados, determinados, questionados, pois são mediadores no processo 

de construção do sentido” (NUNES, 2005). Para Fairclough (1989, p. 37), a 

situação se apresenta como uma das estruturas sociais que determinam as 

propriedades da interação, ou seja, é por meio dela que o leitor é levado a 

investigar para quê(m)? Por quê(m)? Onde? Quando? o texto foi produzido e é 

lido. Assim como as situações de uso estão imbricadas na capacidade da ação 

do leitor, o pré-conhecimento que este traz consigo também aparece como 

instrumento mediador nesse processo. A leitura do mundo abre-se para a 
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possível produção de sentido relacionada com o momento e a situação vivida, 

e também não está isolada no tempo e no espaço. Ela sempre se relacionará 

com outras leituras, com outros textos, inscritos na experiência de vida do 

leitor. 

A capacidade discursiva do aluno (DOLZ & SCHNEUWLY, 1998, pp. 

78-79) é outra habilidade que também deve ser desenvolvida no processo de 

leitura. “Para que autor e leitor partilhem, negociem, construam o sentido do 

texto, ambos fazem uso de recursos que estão internalizados e pré-existem à 

produção e à leitura, e todavia são ativados pelo conteúdo e gênero do texto” 

(NUNES, 2005).  

Compreende-se, assim, que na construção do sentido o leitor é levado a 

inferir, como também a problematizar o diálogo texto-leitor. Contudo, vale 

lembrar que, “se no diálogo oral o interlocutor está presente, nem por isso a 

conversa entre leitor e texto é necessariamente singular” (NUNES, 2005). 

É de total relevância que o educador contribua para que o aluno-leitor se 

envolva neste processo, que leve o educando a entender a importância de 

desenvolver sua capacidade discursiva na infinidade de combinações possíveis 

de se construir o texto. Pois são esses entendimentos que irão contribuir para o 

processo de ativação do conhecimento que o educando já possui acerca do 

conteúdo e do gênero; e no estabelecimento das relações extratextuais, para 

que mantenham a coerência global do texto. Enfim, fazer ligações pertinentes 

entre o contexto de produção e o de interpretação (FAIRCLOUGH,1989, p. 

144).  

Em suma, o professor-mediador deve levá-los a situar a leitura dentro da 

sua comunidade discursiva, para que possam determinar quem, para quem e 



                                                                                                                                                                               
74 

 

por que está lendo determinado texto, como, também, a identificar o gênero, 

pois este “não é ensinado, mas construído a partir das experiências dos 

aprendizes” (BAKHTIN, 2003). Tais entendimentos fazem-se necessários numa 

leitura contextualizada, isto é, sócio-historicamente localizada, com valoração 

da (inter)textualidade produzida pelos autores desse processo. 

A terceira e última habilidade a ser enfocada nesse processo de ensino 

de leitura é a capacidade linguístico-discursiva. Nessa, o leitor busca atribuir 

valor às escolhas lexicais e aos itens gramaticais. De acordo com Nunes 

(2005), “os leitores fazem, portanto, uso de procedimentos que dizem respeito 

à segmentação, conexão e articulação entre as partes do texto; separações ou 

integrações entre os enunciados; operações de coesão nominal e verbal”.  

Há, ainda, informações no texto que são apresentadas num nível mais 

superficial, que envolve reconhecimento não-verbal. E estes elementos são 

também primordiais num trabalho de leitura, tais como: parágrafos, grifos, 

itálicos, pontuação, sinal de citação, exemplo, título (NYSTRAND & WIEMELT, 

1991 apud NUNES, 2005).  

Assim, entende-se por capacidade linguístico-discursiva a habilidade 

que o leitor tem de compreender os elementos sintáticos, léxicos e semânticos 

pertencentes a um texto, como também de integrar, articular e segmentar 

partes verbais e não verbais do mesmo. 

Acreditando que o conhecimento é construído na interação, na próxima 

seção discutirei o trabalho de leitura, não como algo estável, mas como um 

processo de permanente diálogo entre educandos/mundo, 

educandos/educador, educando/texto etc. 
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4.3. A ADAPTAÇÃO EM RELAÇÃO À LEITURA 

 

O processo de adaptação diz respeito à diversidade de textos presentes 

no cotidiano escolar e à sua articulação em relação ao aluno, contexto, autor, 

visão de leitura, de mundo etc. Sanders (2006, p. 2), ao citar Roland Barthes, 

declarou que qualquer texto é um intertexto, pois tudo que o antecede já estava 

presente na literatura. Para ela, os textos não dependem apenas de seus 

autores para a produção de sentido, mas, também, de como os leitores 

constroem sua própria rede intertextual. Assim, textos estão sempre criando 

textos, processo inserido no que Bakhtin descreve como dialogismo15.  

Em consequência disso, a compreensão não é uma mera 
experienciação psicológica da ação dos outros, mas uma atividade 
dialógica que diante de um texto gera outro(s) texto(s). Compreender 
não é um ato passivo (um mero reconhecimento), mas uma réplica 
ativa, uma resposta, uma tomada de posição diante do texto. 
(FARACO, 2003, p. 32) 

 

Essa visão de texto e intertextualidade está pautada nas experiências 

culturais, isto é, o leitor constrói “pontes” para produzir sentido dentro de um 

contexto de enunciação16. Sendo assim, a leitura tem uma história, não nasce 

no vazio, sendo sócio-historicamente situada. Portanto, não existe história fora 

das interpretações. Isso quer dizer que a interpretação é vista  

                                                             

15
 Dialogismo,  Bakhtin define como o processo de interação entre textos que ocorre na polifonia; tanto 

na escrita como na leitura, o texto não é visto isoladamente, mas sim correlacionado com outros discursos 

similares e/ou próximos. Dialogismo se da a partir da noção de recepção/compreensão de uma enunciação 

o qual constitui um território comum entre o locutor e o locutário. 

16
 Toda enunciação tem, pois, dois aspectos: o lingüístico que é reiterativo e se refere a um objeto pré-

existente e o contextual que é único, tendo como referência novos enunciados.  [...] O enunciado se 

relaciona com a realidade, reportando-se a outros enunciados reais, previamente produzidos. (FREITAS, 

1995, p. 135) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Texto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polifonia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leitura
http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_do_discurso
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como descoberta da presença por meio da percepção visual 
(contemplação) e da adjunção por elaboração criadora. 
Antecipação do contexto em expansão subsequente, sua relação com 
o todo acabado e com o contexto inacabado. Tal sentido (no contexto 
inacabado) não é tranquilo nem cômodo (nele não se pode ficar 
tranquilo nem morrer) (BAKHTIN, 2003, p. 398) 

   

Essa inquietação gerada pela interpretação, tão bem definida por 

Bakhtin, pode ser uma “porta de entrada” para a criação de novos textos. Por 

conseguinte, os textos lidos propõem uma interpretação que pode ser aceita ou 

não. É nestes gaps que o professor pode adaptar sua atividade de leitura, 

propondo re-leituras – em forma de debates, teatro, produção textual escrita ou 

oral –, ou mesmo solicitando aos alunos sugestões de atividades que possam 

complementar o tema em questão. Esse espaço de criação sugerido ao 

aluno/leitor permite que este construa sentido e se aproprie das questões 

arroladas. Segundo Sanders,  

qualquer exploração de intertextualidade, e a sua manifestação 
específica, sob as formas de adaptação e apropriação, está 
inevitavelmente interessada em como a arte cria arte, ou como a 
literatura é feita de literatura (2006, p. 1).  

 

Ainda de acordo com a autora, “nós, como leitores e críticos, temos de 

reconhecer que a adaptação e a apropriação são fundamentais para a prática, 

e, na verdade, para o prazer da literatura” (idem, p.1). 

Assim, o trabalho de leitura não se resume à decodificação: é também 

um recorte do que foi lido, o que contribui para a criação de um olhar crítico, 

que não se limita apenas em compreender o que se lê, e sim em adaptar – haja 

vista que a adaptação é um processo, e não um produto. Desta forma, o leitor 

estará sempre re-criando, possibilitando diversas leituras, pois a adaptação 



                                                                                                                                                                               
77 

 

causa prazer por proporcionar o encontro com a diferença. Assim, “uma nova 

significação emana de uma velha e por meio dela, mas isso acontece de tal 

modo que a nova significação pode entrar em contradição com a velha e 

reestruturá-la” (VOLSHINOV apud FARACO, 2003, p. 54). 

Em uma aula de leitura, há diferentes formas de re-significar o texto 

fonte. Uma das mais comuns é a narração. Ao narrar sua compreensão do 

texto lido, o leitor constrói e re-constrói significações. A este ato, dá-se o nome 

de paráfrase, que se “refere a um conceito dos antigos gregos: a possibilidade 

de narrar uma história com palavras próprias, mantendo o enredo original; ou 

traduzir uma passagem difícil em termos mais simples” (MIRANDA, 2007, p. 

10). Ao estruturar sua narrativa, o aluno/leitor cria um envolvimento com o 

texto, o que é fundamental neste processo, pois não pode haver interpretação 

sem participação. 

Em formulações como essa, a leitura é vista como socializada, 

comentada, abrindo espaço para uma atividade social com relevância para a 

interação e a alteridade. Espera-se, assim, contribuir para um pensamento 

questionador, em contraponto ao pensamento hegemônico, comumente 

encontrado nas aulas de leituras. Essa perspectiva valoriza o encontro com o 

novo, com a descoberta, no qual “descrever e alterar são duas partes 

inseparáveis do mesmo processo” (POWER, apud SANDERS, 2006, p. 152). 

Há, porém, duas considerações a fazer sobre esse assunto. Primeiro, a 

leitura é vista como um processo, e não como algo fixo, pré-estabelecido; abre-

se espaço para leitores e educadores construírem/adaptarem as leituras às 

suas necessidades, procurando relacionar as palavras do texto com o mundo, 
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a linguagem com a vida.  Segundo, o material didático utilizado em sala de aula 

está constantemente sujeito a alterações, para que possa atender às 

necessidades dos aprendizes, as quais devem ser avaliadas pelo educador. 

Tais alterações podem acontecer de diversas formas, quer seja pela 

complementação por outras fontes, quer seja pela mudança de gênero literário. 

 

Em suma, é esta noção de participação social, cultural e ética, sugerida 

nas teorias de adaptação e apropriação, que proponho para atividades de 

leitura em língua inglesa no contexto escolar. 

Agora que apresentei as visões de linguagem e leitura às quais esta 

pesquisa se alinha, apresentarei no próximo capítulo a coleção objeto de minha 

investigação.  
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CAPÍTULO V  

 O MATERIAL DIDÁTICO 

 

“É evidente que, sem a 

consciência de uma 

cidadania planetária, o 

mundo de amanhã não 

poderá enfrentar os desafios 

que se anunciam”. 

 (Frederico Mayor17) 

 

 

                                                             
17

 Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNSECO), em seu discurso na cerimônia de abertura da V Conferência Internacional sobre Educação de 

Adultos (CONFITEA V). 
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5.1. A COLEÇÃO 

Para uma melhor compreensão do meu leitor, nesta seção, procurarei 

descrever alguns pontos que destaco na coleção objeto de minha investigação. 

A coleção de Cadernos de EJA é fornecida pelo Ministério da Educação 

(MEC) e produzida pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (Secad18), com os seguintes temas (cf. ANEXO I): 

- Cultura e Trabalho;   

- Diversidades e Trabalho; 

- Economia solidária e Trabalho; 

- Emprego e Trabalho; 

- Globalização e Trabalho; 

- Meio ambiente e Trabalho; 

- Mulher e Trabalho; 

- Qualidade de Vida, Consumo e Trabalho; 

- Segurança e Saúde no Trabalho; 

- Tecnologia e Trabalho; 

- Tempo Livre e Trabalho; 

- Trabalho no Campo. 

 

A coleção é composta por 27 cadernos, sendo que 13 são para os 

alunos e contêm uma coletânea de textos de diferentes gêneros. Para cada 

livro do aluno há um equivalente com atividades e sugestões para o professor, 

além de um caderno metodológico que apresenta toda a concepção 

                                                             
18

A Secad tenta criar estruturas necessárias para formular, implementar, fomentar e avaliar as políticas 

públicas voltadas para os grupos tradicionalmente excluídos dos seus direitos.  
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pedagógica da coleção. Os temas apresentados são pertinentes e englobam 

todas as disciplinas, da V à VIII fase. 

  Não se trata de um material com uma concepção linear de currículo e 

dividido por séries, e sim por níveis, o que gera certa flexibilidade – a qual dará 

ao professor a liberdade de decidir o que quer (e o que não quer) utilizar, em 

que ordem e com que finalidade.  

Esta coleção objetiva estabelecer o encontro entre as diversas áreas do 

conhecimento através do texto. Sendo assim, na próxima seção, buscarei 

compreender os pressupostos teóricos em que se fundamenta esta coleção, 

questionando ou enfatizando sua relevância na educação de jovens e adultos. 

 

5.2. ASPECTOS TEÓRICOS DA COLEÇÃO 

Como ponto de partida, considero prudente, a priori, investigar os 

pressupostos pedagógicos que norteiam esta coleção, promovendo o diálogo 

com a visão de ensino-aprendizagem deste material preparado para jovens e 

adultos. Nesta seção, objetivo fazer uma leitura crítica do material investigado. 

Contudo, cabe esclarecer que não pretendo criticar de forma infundada esta 

coleção, mas, sim, analisá-la, procurando trazer contribuições para esse 

segmento. Todavia, quero ressaltar que reconheço a complexidade do termo 

crítico, e, para que meu leitor tome ciência do meu alinhamento neste trabalho, 

trago os conceitos apresentados e discutidos por Pennycook. Para ele, 

devemos distinguir cuidadosamente pelo menos quatro significados para o 

termo crítico: 
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Crítico no sentido de desenvolver distância crítica e objetividade; 
crítico no sentido de ser relevante socialmente; crítico seguindo a 
tradição neomarxista de pesquisa; e crítico como uma prática pós-
moderna problematizadora (PENNYCOOK, 2007, p. 67). 

 

 Faço notar que o sentido crítico que se estabelece nesta pesquisa é 

aquele que busca ser relevante socialmente, tendo em vista que a informação 

nos tempos atuais, aliada ao grande avanço tecnológico, tem exigido uma nova 

dimensão na construção dos conhecimentos. Pois, “na medida em que a 

relação entre espaço e tempo é dada pela velocidade, resulta que movimentos 

mais rápidos e maior mobilidade se tornaram a principal ferramenta da 

dominação do mundo moderno” (VEIGA-NETO, 2002, p. 172). Entretanto, a 

abordagem escolar não sinaliza estas questões contemporâneas (diversidade, 

tempo, mudanças, desigualdade social, exclusão...), e segue com o mesmo 

perfil de mera reprodução do passado. O que, segundo Larrosa (2002, p. 47), 

consiste numa abordagem 

sem relacionar a aprendizagem com a própria experiência do aluno, 
sem estimular algum tipo de reflexão crítica que modifique a imagem 
que os participantes têm de si mesmos e de suas relações com o 
mundo, o que no vocabulário da educação de adultos se chama de 
tomada da consciência.  

 

Essa “não adaptação da escola” ao mundo moderno tem provocado um 

alto índice de evasão escolar, principalmente no que diz respeito à EJA; fato 

esse que é constatado a olhos vistos. Diante de tal realidade, tenho buscado 

melhorias em minhas aulas de LE, e, ao me deparar com a coleção intitulada 

“Cadernos de EJA” , conforme já comentei, decidi analisá-la e promover 

adaptações ao seu conteúdo, quando necessárias. 
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Tais adaptações buscam contribuir na sistematização dos 

conhecimentos do dia-a-dia dos educandos, i.e., aqueles conhecimentos 

adquiridos automaticamente, no decorrer da vida social dos indivíduos, os 

quais Vygotsky chama de conceitos cotidianos. Ao sistematizá-los, estaria, 

segundo o autor, transformando-os em conceitos científicos ou escolarizados, 

permitindo-lhes também sistematizar e construir novos conhecimentos no 

sistema escolar e desenvolver suas funções mentais superiores responsáveis 

pela abstração, resolução de problemas, reaplicação de conceitos a novos 

contextos (Vygotsky, Daniles).  

As fundamentações teóricas dos aspectos metodológicos foram por mim 

interpretadas, uma vez que não há autores ou ideias explicitamente 

mencionados. É verdade que termos como “andaime” e “arena de conflitos” são 

usados. Isso se faz, todavia, sem que sejam conceitualizados, o que me leva a 

questionar como se posiciona diante deles o professor que não tenha buscado 

uma complementação de sua graduação, e que, devido ao envolvimento com a 

prática pedagógica, não possua mais tempo para complementar suas leituras e 

conceitos teóricos, os quais estão em constante evolução. 

A seguir, enfatizo/destaco três questões em que identifiquei, no material 

didático, subsídios relevantes para os professores, relacionados às questões 

contemporâneas, culturais e epistemológicas. 
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5.2.1. Questões Contemporâneas 

 

“O mundo contemporâneo está vivendo outra ruptura radical nas 

formas de significar, representar e usar o espaço e o tempo
19

, que 

se constituem em condições de possibilidade para fenômenos sociais, 

políticos, culturais e econômicos que até a pouco ainda eram 

inexpressivos ou desconhecidos, como a globalização, a exacerbação 

da diferença, a fantasmagoria, o hipercontrole, o hiperconsumo, a 

volatilidade etc.”. 

 (VEIGA-NETO, 2002, p. 167) 

 

Asserções como esta da epígrafe acima são feitas a todo o momento. 

Contudo, o âmbito escolar finge, “faz de conta” que elas não existem.  A escola 

deveria propiciar, aos educandos, um desenvolvimento cultural baseado no 

respeito pelas diferenças, na interação humana através do diálogo, na 

promoção da justiça e da cultura da paz. Deveria, também, ensiná-los a ser 

críticos, levando-os a problematizarem suas realidades sociais e todas as 

formas de opressão que lhes são impostas, sem se contentarem com 

explicações simplistas e superficiais do senso comum20 e dos grandes veículos 

da mídia. 

Fabrício & Moita Lopes (2004, p. 12), que em seus trabalhos sempre 

discutem questões contemporâneas, colocam a seguinte questão: “Como 

podemos pensar em novas formas de sociabilidade para dar conta de uma 

série de questionamentos que a vida contemporânea está nos colocando, 

notadamente frente ao que somos ou frente àquilo que estamos nos tornando?” 

Com base neste questionamento, ressalto a importância de se compreender a 

complexidade da contemporaneidade e como as questões que se levantam 

                                                             
19

 Grifos meus  
20

 Opinião baseada em hábitos, preconceitos e tradições cristalizadas (CHAUÍ, 2002:251) 
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devem permear nossas práticas pedagógicas diárias. A citação abaixo, retirada 

da Coleção de Cadernos de EJA, parece se alinhar ao questionamento feito 

acima, haja vista que reconhece a necessidade de buscar pluralidade de 

saberes como forma de atender às necessidades da vida contemporânea: 

A pluralidade dos saberes parece ser o caminho mais inteligente para 
pensar o mundo e para sentir, viver e compreender a complexidade da 
realidade nestes tempos multifacetados de globalização, conflitos 
armados, ataques terroristas, corrupção nas esferas de poder, 
desigualdades sociais e riscos de conseqüências terríveis. 

 (CADERNO METODOLÓGICO, 2007, p. 27) 

 

Como explicitado no fragmento acima, os autores do Caderno 

Metodológico dessa coleção apresentam alguns princípios que se alinham com 

as questões contemporâneas, os quais, acredito, devem permear as práticas 

pedagógicas de sala de aula. Independentemente da disciplina, estas questões 

não podem estar relacionadas a um único momento no bimestre, mas, sim, ser 

a base principal de um trabalho diário que seja capaz de contribuir para 

formação de cidadãos críticos e conscientes. Pois, seja qual for o tema a ser 

discutido, estas questões podem se colocar em diálogo com o currículo de 

forma dinâmica, produzindo sentido.  

Ao discutir a organização da sociedade pós-moderna como 

fragmentada, os autores da coleção de EJA nos remetem a um diálogo com as 

ideias professadas por Hall (2005) sobre identidades fragmentadas, 

descentradas, e sobre o abalo da ideia de sujeitos integrados. “Há uma perda 

de sentido de si. Um duplo deslocamento, cultural e social, de si, crise da 

identidade, com a superação (pós-) da idéia fixa, iluminista21 de identidade”. 

                                                             
21

 Sujeito centrado, unificado na razão (Hall, 2005, p. 11) .  



                                                                                                                                                                               
86 

 

Neste sentido, a estabilidade identitária é, nos dias atuais, ilusória, pois a 

descontinuidade tem permitido esse movimento humano nos diferentes 

momentos da vida. Com uma identidade fixa, essencializada, permanente 

(HALL, 2005), o homem estaria “aprisionado” à adaptação, e não buscaria 

mudanças para assim acompanhar as transformações que ocorrem na 

economia, na cultura e na sociedade como um todo.  

Novamente trago a voz de Paulo Freire (2000, p. 120), para quem 

umas das diferenças fundamentais entre o ser que intervém no mundo 
e o que puramente mexe no suporte é que, enquanto o segundo se 
adapta ou se acomoda ao suporte, o primeiro tem na adaptação um 
momento apenas do processo de sua permanente busca de inserção 
no mundo.  

 

Assim, para acompanhar a velocidade das mudanças nos dias atuais, a 

escola tem que dar subsídios para que o aluno se insira neste novo contexto 

social. 

 Em diferentes momentos, os autores do material sugerem a 

interdisciplinaridade para institucionalizar a produção do conhecimento na 

escola; entretanto, alguns teóricos procuram ser mais cautelosos quanto a essa 

questão. Observe o que Veiga-Neto diz (2002, p. 180):  

um bom exemplo de tais alternativas são os temas transversais, essa 
invenção que se insere nas tentativas de resolver e recuperar, pela 
interdisciplinaridade, a pretensa unidade do mundo que teria sido 
quebrada na contemporaneidade (destaque meu).  

 

Com esta citação, busco enfatizar que há certa preocupação com essa 

exacerbação da saudável integração de saberes (BRASIL, 1998). Além disso, 

chamo a atenção sobre a importância de nossas escolhas e, principalmente, 
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para o fato de que é necessário muito mais que a interdisciplinaridade para 

alcançar a pluralidade dos saberes. A citação a seguir justifica essa 

preocupação: “Todos sabemos que simplesmente incluir questões como 

identidade cultural, aceitação da diferença, cidadania ou multiculturalismo não 

garantirá, por si só, o pluralismo cultural” (VEIGA-NETO, 2002, p. 180). 

 Embora os autores da coleção defendam que “a interdisciplinaridade 

pode ser encarada como uma nova forma – extremamente interessante e muito 

mais criativa – de institucionalizar a produção de conhecimento” (CADERNO 

METODOLÓGICO, 2007, p. 27), eles têm posições bem definidas quanto às 

preocupações acima levantadas. E reconhecem que os temas transversais vão 

além da interdisciplinaridade, o que não é suficiente. Observe: 

[...] A idéia não é procurar um caminho para homogeneizar todas as 
ciências ou restringi-las a um enfoque. Pelo contrário. Para que haja 
a junção das partes, é fundamental que objetividade de cada uma 
seja plenamente reconhecida e respeitada

22
. Não é possível 

combater abordagem que restringe os conhecimentos a campos 
fechados e mundos particulares, nem criar uma posição unificadora, 
sem que antes as diferenças sejam reconhecidas, compreendidas e, 
sobretudo, respeitadas (CADERNO METODOLÓGICO, 2007, p. 28). 

 

Diante do que foi exposto até aqui, é possível observar que os autores 

tentam articular alguns problemas enfrentados pelo mundo moderno, 

objetivando melhorar a prática docente. Todavia, reconhecem que esta 

realidade precisa ser enfrentada, e sugerem a pluralidade dos saberes, por 

acreditarem que esta seja capaz de dar conta da mutiplicidade de sentidos 

presentes na contemporaneidade. Entretanto, destacam que o educador 

precisa levar em consideração o respeito pela individualidade. Além disso, 

entende-se que abordar questões contemporâneas no cotidiano escolar é 

                                                             
22

 Grifos meus. 
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inevitável. Ao analisar a teoria acerca das questões contemporâneas presentes 

no Caderno Metodológico da Coleção de EJA, pude observar que o material foi 

concebido: 

 Dentro da realidade do aluno trabalhador, ao mesmo tempo em que 

propõe a sua emancipação; 

 Com a ajuda de professores universitários de diferentes áreas e 

instituições, com o objetivo de produzir um material com múltiplas 

visões; 

 Segundo uma abordagem que abandona a concepção linear de currículo 

e passa a dar lugar à visão de uma teia de relações conceituais; 

 Com ênfase na interdisciplinaridade como instrumento eficaz para o 

desenvolvimento do trabalho proposto. 

 

Após estes entendimentos, na próxima seção, abordarei as questões 

culturais percebidas na concepção da coleção.  

 

 

5.2.2. Questões Culturais 

“Por acreditar que o mundo é passível de 
transformação a consciência crítica liga-se ao mundo 

da cultura e não da natureza. O educando deve 
primeiro descobrir-se como um construtor desse mundo 

da cultura”. 

(Paulo Freire) 

 

 

O Caderno Metodológico da Coleção de Cadernos de EJA, doravante 

CM, não define de forma explícita sua visão de cultura. Entretanto, apresentarei 

alguns trechos retirados do mesmo, bem como alguns conceitos acerca de 
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cultura que possam contribuir na construção de uma maior inteligibilidade sobre 

o tema em questão.  

Vale lembrar que o termo cultura é complexo; de acordo com Herder 

(apud WILLIAMS, 1988, p. 89) - “Cultura: nada é mais indeterminado do que 

esta palavra, e nada mais enganoso do que a sua aplicação a todas as nações 

e períodos23”. 

Nesta perspectiva o autor defende o reconhecimento de “culturas”, e não 

de uma “cultura”. Diferentes culturas são sempre construídas e sócio-

historicamente localizadas. Isso reforça ainda mais a importância de 

compreender o contexto cultural em que estamos inseridos, na condição de 

educandos ou de educadores, bem como as opções teóricas e metodológicas 

buscadas pelos autores do material didático em questão.  

  Como ponto de partida para esta análise, apresento um trecho dos 

pressupostos pedagógicos do CM do EJA: 

O autor trabalha com as ideias de seu tempo e da sociedade em que 
vive, defende ou ataca crenças e valores que escolheu ou pelos quais 
foi formado (CADERNO METODOLÓGICO, 2007, p. 31). 

 

 Ao falar de leitura, os autores da coleção enfatizam a importância de o 

educador reconhecer alguns aspectos culturais que se fazem presentes num 

texto; isto é, buscar símbolos que o caracterizam. Essa visão encontra respaldo 

no conceito apresentado por Pavís (1992, p. 8), à luz de Camilleri (1982), no 

qual a “cultura é um sistema significante, graças à qual uma sociedade ou 

grupo compreende-se na sua relação com o mundo”.  

                                                             
23

 Todas as traduções que aparecem neste ensaio são de minha responsabilidade. 
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Textos são produções humanas e os homens não vivem no abstrato, 
cumprem as condições de existência (CADERNO METODOLÓGICO, 
2007, p. 31). 

 

 No trecho acima, os autores evidenciam as experiências humanas 

presentes num texto, ressaltando que o homem não vive no abstrato. Este 

precisa ter consciência do mundo social do qual ele é parte constituinte, para 

que assim possa desenvolver seu posicionamento crítico e questionador 

acerca de sua realidade, conforme já enfocado.  O reconhecimento do mundo 

em que vive é de fundamental importância para que o homem possa cumprir e 

valorizar as condições de sua existência, pois estas estão diretamente ligadas 

ao mundo da cultura, que, segundo Geertz (1973 apud Pavís, 1992, p. 9), “é 

um sistema de símbolos pelo qual o homem atribui relevância à sua própria 

experiência”. 

 O conceito de Cultura em Geertz (1989) é essencialmente semiótico. 

Como Max Weber, ele acredita que o homem é um animal amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu. Já Veiga-Neto (2002) apresenta um 

conceito um tanto simplificado. Para ele, cultura é um conjunto de 

representações que se manifestam em discursos, imagens, artefatos, códigos 

de conduta e narrativas, produzidas socialmente em relações permeadas pelo 

poder. Por sua vez, Hall (1987, p. 33) afirma que a cultura é uma das 

condições constitutivas de existência de toda prática social, e toda prática 

social tem uma dimensão cultural.  

 Pérez Gómez (2001, p. 13) traz um conceito apresentado por 

Finkielkraut (1990), no qual “a cultura tem uma potente dimensão popular e 

tradicional, é o espírito do povo a que cada um pertence e que impregna, ao 
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mesmo tempo, o pensamento mais elevado e os gestos mais simples da vida 

cotidiana”. Entretanto, alerta que, neste sentido, o conceito de cultura popular 

se complica quando a evolução econômica, política e tecnológica estende seus 

horizontes a limites suspeitos, de modo que o contexto de influências 

cotidianas e próximas se universaliza como consequência da onipresença e do 

poder sedutor dos meios de comunicação. 

 Dadas a complexidade do termo cultura e a discrepância na abordagem 

de diferentes autores, é de grande importância que tal discussão seja realizada 

para uma melhor compreensão do tema em questão. Todavia, tais conceitos 

em confronto não se invalidam, sendo, pelo contrário, intercambiáveis e vistos 

de acordo com o contexto em que são empregados. Pois, segundo Geertz 

(1989), a análise cultural é incompleta: não há conclusões a serem 

apresentadas, mas uma discussão a ser sustentada. 

 Como já foi mencionado, o conceito de cultura não se apresenta de 

forma explícita nos pressupostos pedagógicos que norteiam a coleção.  

Entretanto, é possível que a proposta estabelecida seja a de um ensino 

pautado na interação, que leve em consideração os conceitos pré-existentes na 

rede de significados dos educandos e que busque integrá-los ao mundo 

cultural. Os educandos, então, poderão reestruturá-lo e ressignificá-lo, 

inaugurando assim o inédito, o novo. Ao relacionar os diferentes conceitos, o 

educando se abre para o mundo, reconhecendo-se nessa nova teia cultural. 

Segundo Paulo Freire (2005, p. 136), “seria impossível saber-se inacabado e 

não se abrir ao mundo e aos outros à procura de explicações, de respostas a 

múltiplas perguntas”.   
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Em se tratando da Educação de Jovens e Adultos, é preciso considerar 

a importância da rede de significados compartilhados como forma de levá-los a 

compreender como se compõe sua cultura e decidir sobre sua permanência ou 

modificação.  De acordo com Eagleton (2005, p. 55), “a cultura é o 

conhecimento implícito do mundo pelo qual as pessoas negociam maneiras 

apropriadas de agir em contextos específicos”. Tal noção é de total relevância 

para estes aprendizes, haja vista que, na condição de adultos, assumem 

diferentes papéis em contextos distintos, necessitando de negociações que, 

por vezes, não se encontram muito claras em suas realidades, por falta de 

reflexão ou de conhecimento. 

Até aqui, busquei entendimentos acerca das questões contemporâneas 

e culturais. Para fechar tais compreensões, discutirei na próxima seção as 

questões epistemológicas que permeiam esta coleção.  

 

5.2.3. Questões Epistemológicas 

 

“The role of pedagogy is to develop an epistemology of 

pluralism that provides access without people having to erase 

or leave behind different subjectivities. This has to be the basis 

of a new norm”. 

(The New London Group) 

  

O termo epistemologia ou teoria do conhecimento vem do grego 

(ἐπιστήμη [episteme], ciência, conhecimento; λόγος [logos], discurso)24. Segundo 

                                                             
24

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia, acessado em 12.12.2008. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia
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Geertz (1989), uma posição epistemológica é uma leitura possível, não isenta, 

ficcional, reconstituída por várias vozes, única, nunca igual. 

 Com vista no que foi discutido nas seções anteriores, as epistemologias 

mono e multiculturais, com base em Semprini (1999), nos ajudam a 

compreender as diferentes visões de mundo. 

 

Quadro XI: Epistemologias 

 
E P I S T E M O L O G I A S 

 

 
 

 
MULTICULTURAL 

 
MONOCULTURAL 

 

 
 

A realidade 

 

- é uma construção, toda 
objetividade é uma objetividade 
sob descrição. 
 

 
- existe independentemente das 
relações humanas. 

 
As 

interpretações 

 
- são intersubjetivas. 

 
-  existe realidade 
independentemente da 
linguagem. 

 
A verdade 

 
- é relativa, fundamentada numa 
história pessoal ou em 
convenções coletivas. 
 

 
- é uma questão de precisão, de 
representação. 

 
O 

conhecimento 

 
- é um fato político. Não brota da 
relação entre o enunciado e uma 
determinada condição do mundo. 

 
- é objetivo, não depende, nem 
é derivado de atitudes ou 
sentimentos subjetivos de um 
observador particular. 
 

 

 A posição multicultural, ainda de acordo com Semprini (1999), se apoia 

sobre a mudança de paradigma. Ela invoca a instabilidade, a mistura, a 

relatividade como fundamentos de seu pensamento. Já a posição monocultural 
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aparece como infinitamente mais simples e tranquilizadora. Ela garante que a 

verdade existe e que é possível conhecê-la, que existe uma solução para cada 

problema e que é a ciência quem dará tal solução. 

 No entanto, vale lembrar que a epistemologia multicultural, por sua 

pluralidade de sentidos, vem sendo utilizada de forma exacerbada pelos meios 

de comunicação. A falta de “bom senso” tem exigido certa cautela, sendo vista 

com desconfiança pelos tradicionalistas. Em contrapartida, a epistemologia 

monocultural não é compreendida como tal, mas simplesmente como a 

realidade sem mais.  

 Ao analisar os aspectos teóricos do Caderno Metodológico de EJA 

(2007), pude observar que este busca um alinhamento com a perspectiva 

multicultural. Sendo assim, para melhor elucidar tal assertiva, apresento alguns 

fragmentos do CM de EJA (em itálico) que se encontram em consonância com 

o quadro apresentado acima, destacado em negrito, pautado em Semprini 

(1999): 

a) A realidade é uma construção: Um objetivo importante que esse 

material procura atingir é servir de MOTIVO para desafiar os educandos 

a avançarem no seu processo de conhecimento e ação sobre a 

realidade (p.14). Nesta perspectiva, há um alinhamento do material com 

a epistemologia multicultural, haja vista que os autores acreditam que o 

material elaborado por eles possa contribuir na construção da realidade 

dos educandos – isto é, a realidade não existe independentemente das 

relações. 
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b) As interpretações são intersubjetivas: Desafiar o aluno a explorar um 

texto que ele ainda não está apto a compreender sozinho, levá-lo a 

perceber melhor o significado do processo (p. 15). Compreender que o 

aluno algumas vezes não poderá compreender sozinho o texto, 

precisando assim de mediação, é entender que a interpretação se dá de 

forma intersubjetiva, pautada no conhecimento individual. 

c) A verdade é relativa: Como a sociedade vê a realidade por vários 

ângulos, porque se encontra dividida em diferentes grupos sociais, que 

defendem interesses não antagônicos, o mesmo dado pode ser 

observado por muitos pontos de vista (p.31). O fragmento da coleção 

coaduna com a epistemologia multicultural, pois afirmar a dependência 

do ponto de vista é compreender que a verdade é relativa, que se 

fundamenta numa história pessoal ou coletiva.   

d) O conhecimento é um fato político: o princípio básico que precisa 

estar presente na sala de aula de EJA é de que todo produto humano 

pode ser modificado e transformado pela ação coletiva organizada, seja 

ele um texto, seja um sistema político e econômico (p. 18). Nota-se um 

alinhamento da coleção com esta corrente epistemológica. Ambos 

compreendem o conhecimento como um fato político, pois nenhum 

enunciado é neutro: está sempre cheio de significações, intencionais, ou 

não.  

 

Em suma, a análise apontou para uma epistemologia multicultural, com 

uma abordagem interdisciplinar objetivando a autonomia do educando 
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trabalhador. Esse trabalho em sala de aula, segundo os autores, deverá ser 

desenvolvido através de textos e atividades (cf. ANEXO II e III),  

que sugerem a educadores e educandos elementos para compreender 
a sociedade de forma crítica, compreendendo as causas das 
desigualdades e injustiças, e, ao mesmo tempo, imaginando a 
possibilidade de construir novas relações humanas no trabalho e na 
vida (CADERNO METODOLÓGICO, 2007, p. 16). 

 

Vale lembrar que a coleção é fornecida pelo Governo Federal, e, talvez por 

esta razão, esteja pautada pelos Parâmetros Legais da EJA e pela Declaração 

de Hamburgo25.  

Precisamos reconsiderar o objetivo de igualdade de oportunidades 
para inseri-lo no contexto de um mundo plural, onde a igualdade e 
diversidade sejam reconhecidas como dimensões complementares e 
levadas em conta, como tais nos sistemas e projetos educacionais. 
Trata-se de facilitar a evolução em direção a sociedades 
multifacetadas, onde todos os cidadãos possam, durante sua vida 
inteira, expandir-se, forjar sua identidade e dialogar com os outros 
(DECLARAÇÃO DE HAMBURGO, 1999). 

 

Após a análise dos pressupostos teóricos, objetivo discutir os aspectos 

estruturais nos quais esta coleção foi desenvolvida. 

  

 

5.3. ASPECTOS ESTRUTURAIS DA COLEÇÃO  

Esta seção tem por objetivo fazer um levantamento da estrutura geral da 

Coleção de Cadernos de EJA, da elaboração das lições, das atividades 

propostas e de como estas estão articuladas em relação ao texto.  

                                                             
25

 Na evolução da política das Nações Unidas em relação à educação de adultos, a Conferência de 

Hamburgo (CONFINTEA V), promovida pela UNESCO em 1997, representa um marco importante na 

medida em que estabeleceu a vinculação da educação de adultos com o desenvolvimento sustentado e 

eqüitativo da humanidade. 
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 A estrutura desta coleção não segue os padrões comumente 

apresentados nos livros didáticos (LDs), ou seja, não apresenta um livro 

individualizado por disciplina. A coleção compreende 13 livros (cf. ANEXO I), 

sendo que cada um discute um tema diferente, contendo textos que abordam o 

mesmo tema, só que relacionados a uma área específica. Por exemplo, no 

livro-tema Mulher e Trabalho, todos os textos abordam a situação da mulher no 

mercado de trabalho, como, também, textos que podem ser usados em todas 

as disciplinas, inclusive em inglês e espanhol. Além disso, os livros também 

propõem uma interdisciplinaridade, isto é, todos os educadores têm à sua 

disposição os textos de outras áreas, podendo utilizá-los caso julgue 

necessário.  

 Para uma melhor compreensão do que foi arrolado acima, subdividi esta 

seção em tópicos, buscando facilitar o entendimento do meu leitor. Como ponto 

de partida, discutirei a estrutura geral do livro didático. 

 

5.3.1. Estrutura geral do LD 

 - As lições são elaboradas uniformemente. Todas prezam pela riqueza 

de imagens e mantêm a mesma ordem organizacional (vide anexos II, IV, VI, 

XII); 

- As lições não deixam claro um desenvolvimento linear no que se refere 

à língua/conteúdo/situações, pois, segundo os autores, o material foi concebido 

com o objetivo de dar ao professor a possibilidade de ele próprio avaliar esse 

desenvolvimento. Eles afirmam que o material tem por característica ser 
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flexível, permitindo que o professor busque por materiais que o complementem, 

sempre que julgar necessário;  

 - Há temas específicos, os quais buscam criar uma relação entre a 

realidade do aluno trabalhador e mundo cultural: o tema principal abordado é o 

“trabalho”, por ser um LD direcionado à EJA. Em torno dessa temática, 

articulam-se as diversas áreas do conhecimento; 

 - O material privilegia a leitura; os textos estão distribuídos por módulos, 

e cada um se refere a um tema específico, oferecidos a todas as disciplinas. 

Ex.: Cultura e Trabalho; Diversidade e Trabalho; 

 - Os textos são atuais, a maioria é retirada de jornais e internet. Todos 

trazem referência bibliográfica; 

 - Não há materiais complementares (transparências, caderno de 

gramática, exercícios audiovisuais...) e, para cada lição em inglês, há um 

glossário mínimo. 

 

5.3.2. Composição do caderno do aluno 

 O livro do aluno é, na realidade, uma coleção de textos bem elaborados 

(cf. ANEXO I II, IV, VI, XII), e de forma bem atrativa. De acordo com o grau de 

complexidade do texto, são propostas até duas atividades de diferentes níveis, 

para que o professor possa selecionar a que estiver mais condizente com a 

realidade de sua turma. Entretanto, no que diz respeito à língua estrangeira 

(LE), o número de textos e atividades é reduzido. 
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 O material didático em questão sugere buscar o equilíbrio entre forma e 

conteúdo. Não há uma sequência linear de currículo, já que propõe atuar com 

um material flexível que possa proporcionar autonomia ao professor. Entendem 

os autores que a EJA é um segmento de realidades diversas e, por isso, o 

segmento não mais caberia no modelo direcionado ao ensino regular. Ao 

selecionar o texto a ser trabalhado, o professor pode contar com sites 

sugeridos nas lições, para complementar a discussão. Além disso, o caderno 

do professor sempre inicia com um texto em português, para que este estimule 

o interesse dos educandos e acione seus conhecimentos prévios acerca do 

tema.  

  

5.3.3. Composição do caderno do professor  

 Nesta seção, objetivo analisar e confrontar os textos do Caderno do 

Aluno com as atividades e sugestões propostas no Caderno do Professor, da 

Coleção de Cadernos de EJA. Para cada tema, a coleção apresenta textos de 

diferentes disciplinas, sendo que, para língua inglesa, em cada livro, há no 

máximo dois textos. Para uma melhor elucidação, observe a estrutura dos 

cadernos do aluno e do professor, e como se articulam: 

- Caderno do Aluno: cadernos de leitura, no formato de revista, com 68 

páginas, colorido, composto de diversos gêneros textuais, e voltados para 

alunos do segundo ciclo (5ª a 8ª séries) da EJA. Neste caso específico, analiso 

os textos referentes à LE. Este caderno é composto apenas por textos, não 

trazendo qualquer tipo de orientação para o educando de como, para quê? por 

quê? está sendo abordado; assim, sempre será necessária a presença do 
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professor para a realização das atividades de leitura, o que acaba sendo o fator 

limitador na utilização deste material por parte dos educandos e para o 

desenvolvimento de suas habilidades como leitores. 

- Caderno do Professor: é colorido, com 100 páginas, composto de 

atividades de diversas áreas do conhecimento e relacionados aos textos do 

caderno de leitura do aluno; é um fichário de planos de aula para serem 

utilizados pelo professor. Apresenta objetivos, tempo sugerido, outras fontes de 

pesquisa e atividades. No entanto, não há exercícios, mas apenas sugestões, 

fazendo com que seja necessário buscar em outros livros subsídios para o 

trabalho do professor. Como o material em questão se coloca apenas como um 

material de apoio, essa busca por material complementar pode ser muito 

enriquecedora no processo de ensino-aprendizagem quando o professor está 

preparado para pesquisar, complementar, adaptar o que for necessário. As 

turmas da EJA são muito heterogêneas e essa flexibilidade possibilita ao 

professor momentos de reflexão singulares, e não apenas voltados à 

necessidade de trabalhar os conteúdos apresentados pelo livro.  

Os textos do Caderno do Aluno são pertinentes às atividades propostas 

no Caderno do Professor.  No entanto, a parte estrutural (gramática) requer a 

utilização de outro material. Como mencionado em outra seção, esta coleção 

objetiva a leitura; a gramática e os exercícios gramaticais não aparecem como 

prioridade. Observa-se, ainda, que alguns textos e atividades chamam o aluno 

a refletir sobre suas realidades, o que considero de grande relevância para este 

contexto. Para melhor elucidar o que foi explicitado acima, observe o texto 5 e 

suas atividades, do livro Economia Solidária e Trabalho (cf. ANEXO IV e V). 
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A atividade foi elaborada a partir de um texto em português; todavia, o trabalho 

em inglês não ficou esquecido. Relembro que as turmas de EJA são bem 

heterogêneas, e são compostas muitas vezes por alunos que, depois de até 30 

anos sem estudar, retornam à escola em turmas de 7ª e 8ª séries, sem nunca 

terem estudado inglês. Assim, atividades como esta estimulam o interesse de 

todos, com um grau de dificuldade que pode ser controlado pelo professor. No 

entanto, o mesmo não acontece com a maioria dos textos presentes na 

coleção (cf. ANEXO VI) – são extensos, e com um vocabulário que vai muito 

além do conhecimento linguístico destes educandos. A falta de conhecimento 

do idioma, diante de um texto como esse, pode causar insegurança, e, muitas 

vezes, até a recusa em realizar a atividade.  

O material não traz qualquer orientação para o desenvolvimento das 

habilidades necessárias para a leitura em LE, o que dá a entender que parte da 

premissa que todo professor de língua inglesa já tenha o domínio dessa 

prática; mas, na realidade, isso não acontece. Cabe lembrar que, na escola, 

privilegia-se a leitura como processo de decodificação (CORACINI, 1995; 

NUNES, 2000). Além disso, desde a década de 1970 o modelo de leitura 

seguido era o psicolinguístico. Ambos os modelos são de mão única, e não 

privilegiam o diálogo, a interação leitor-texto (vide cap. IV). 

Outro aspecto observado é que, apesar de se tratar de um material 

dirigido à leitura, na grande maioria das vezes, a interpretação não é priorizada: 

após trazer textos atuais, interessantes e ricos, as atividades se limitam a 

enfocar os grupos nominais e a propor discussões superficiais. 
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Como já mencionado, o material não possui uma estrutura linear, e foi 

elaborado propondo uma flexibilidade, isto é, que o educador o adapte de 

acordo suas necessidades. Sendo assim, na próxima seção discutirei como se 

deu o processo de adaptação no contexto investigado.  
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CAPÍTULO VI 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

“O método é, na verdade (diz o professor Álvaro Vieira 

Pinto), a forma exterior e materializada em atos, que 

assume a propriedade fundamental da consciência, a sua 

intencionalidade [...]. Tal é a raiz do método, assim como 

tal é a essência da consciência, que só existe enquanto 

faculdade abstrata e metódica”. 

(Paulo Freire) 
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6.1. A PESQUISA NAS CIÊNCIAS HUMANAS 

A fim de criar inteligibilidade sobre os dados apresentados e de construir 

uma argumentação pertinente, não superficial e de senso comum 

(HRYNIEWIEWICZ, 1999; CHAUI, 2002), começo discutindo a visão geral de 

pesquisa baseada em Mc Donough & Mc Donough (1997). Estes autores 

fazem uma distinção sobre os dois sentidos da palavra pesquisa: o primeiro 

consiste na busca e na utilização de um conhecimento, como o fazem o 

médico, o jornalista, o professor; o segundo, na criação do conhecimento ou da 

teorização. A partir dessas assertivas, quero deixar claro que meu trabalho está 

ligado ao primeiro sentido e não pretende criar o novo, mas sim lançar um novo 

olhar sobre minha a prática, objetivando a solução de problemas nela 

encontrados.  

 Por sua vez, tradicionalmente, há duas maneiras de se fazer pesquisa: 

uma é a linha positivista ou quantitativa, e a outra, a interpretativista. Ao optar 

por uma linha interpretativista, alinho-me aos que procuram meios mais 

adequados à produção científica nas Ciências Sociais. E assim o faço, 

buscando respaldo em teóricos como Bakhtin (2003), Brandão (2003), Erickson 

(1984), Freitas (2003) e Moita Lopes (1994, p.31), para quem, 

o que é específico, no mundo social, é o fato de os significados que o 
caracterizam serem construídos pelo homem, que interpreta e re-
interpreta o mundo a sua volta, fazendo, assim, com que não haja uma 
realidade única, mas várias realidades. 

 

As ciências exatas optam por comparar, reproduzir, quantificar seus 

objetos de pesquisa com o intuito de negar ou confirmar suas hipóteses. 
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Entretanto, isso não acontece com a pesquisa interpretativista, visto que o 

objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante. “Esse ser nunca 

coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e significado” 

(BAKHTIN, 2003, p. 395). 

O que ocorre no contexto de sala de aula não pode ser simplificado, 

quantificado ou padronizado, não há como reproduzir de forma idêntica a 

mesma experiência em outras situações. Por estas razões, considero o 

paradigma interpretativista o mais adequado a esta pesquisa, haja vista que, 

como professora-pesquisadora, sou parte integrante do contexto educacional 

destes aprendizes. E minha investigação não tenciona encontrar uma realidade 

única, inquestionável e final para meus questionamentos em sala de aula, mas 

interpretar as relações que meus educandos estabelecem entre si e suas 

realidades sociais, para assim compreender minha prática. Nesse sentido, 

interpretar não se resume a “escoar” a realidade, mas lidar com ela, pois, num 

contexto de sala de aula, não há como padronizar o “real”, mas sim interpretar 

as diferentes realidades.  

  

6.1.1 Pesquisa de cunho etnográfica intervencionista 

 Inicio essa discussão com o conceito epistemológico apresentado por 

Erickson (1984, p. 52) do termo etnografia, que segundo o autor significa 

escrever sobre os povos. “Grafia”, do grego graff (o), significa “escrever sobre”, 

escrever sobre um tipo particular - um “etn(o)” ou uma sociedade em particular.  

           Nesta pesquisa, investigo minha sala de aula e o uso/adaptação de um 

material didático para uma sociedade específica: a dos meus alunos jovens e 
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adultos. Entretanto, não busco a natureza causal de um problema, e sim 

compreender como o material didático da EJA pode trazer contribuições para a 

construção do aprendiz como participante de sua história e do mundo.  

Para que meu leitor compreenda a natureza desta investigação, 

apresento três visões possíveis de poder metodológico e teórico numa 

pesquisa etnográfica com base em Erickson (1992). Contudo, buscarei 

enfatizar na qual este trabalho se encontra pautado: 

 

ETNOGRAFIA26 

 

 

Os dados descritos nesta investigação de cunho etnográfico levam em 

consideração as regularidades de situação e comportamento, minha 

experiência como membro participante deste contexto e também a 

compreensão de todo o processo. Procuro questionar: “o que está acontecendo 

aqui, especificamente? O que esses acontecimentos significam para as 

pessoas engajadas neles?” (ERICKSON, 1992, p. 92).  

                                                             
26

 Esquema adaptado na aula de Metodologia de Pesquisa em Lingüística Aplicada . 
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Faço notar que as três visões acima apresentadas permeiam esta 

pesquisa. Todavia, creio que também há alinhamento com a visão central, haja 

vista que, embora esta investigação esteja mais focada em dados qualitativos, 

por vezes, utilizei dados quantitativos (gráficos estatísticos, vide capítulo IV e 

questionário cf. anexo VII) para situar o leitor no contexto investigado e em 

relação aos parâmetros brasileiros. 

Tem um cunho exploratório, pois se baseia em observações capazes de 

contribuir para a compreensão e geração de hipóteses. 

 Na pesquisa etnográfica, de acordo com Van Lier (1989 apud MC 

DONOUGH & MC DONOUGH, 1997, p. 51), alguns princípios devem ser 

seguidos27: 

O princípio êmico refere-se às regras, conceitos, crenças e 

significados que as pessoas têm delas e de seu funcionamento no seu 
próprio grupo. O princípio holístico, é através deste que os etnógrafos 

tentam entender o fenômeno, em conexão com o local e não fora dele. 

  

 Com base nestes princípios básicos, busco observar, fazer anotações e 

gravar nossas interações no cotidiano escolar, e, então, tentar compreender 

como estes dados dão significados aos fatos; que modelos já estão pré-

estabelecidos em suas redes de significações e, inserida naquele universo 

específico, de que forma posso intervir no contexto investigado para contribuir 

na construção do aprendizado.  

Tais entendimentos estão em consonância com a asserção de Moita 

Lopes (2001, p. 22), pois, segundo o autor, 

                                                             
27

 A tradução que se segue é de minha inteira responsabilidade.  
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a pesquisa etnográfica é caracterizada por colocar o foco na percepção 
que os participantes têm da interação lingüística e do contexto social 
em que estão envolvidos, através da utilização de instrumentos tais 
como notas de campo, diários, entrevistas etc”. 

  

Assim, na próxima seção, discutirei os instrumentos que utilizei nesta 

investigação. 

  

6.1.2. Instrumentos de pesquisa 

  Para desenvolver meu trabalho de forma sistemático e coerente, e não 

apenas me sustentar em visões de senso comum, pauto-me na assertiva de 

Mc Donough & Mc Donough (1997, p. 53) de que “uma pesquisa qualitativa 

requer observações, entrevistas, notas de campo, gravações, questionários, 

transcrições etc”. Neste sentido, chamo a atenção para os instrumentos que 

utilizei para a realização desta investigação e que me permitiram criar 

inteligibilidade sobre os dados apresentados e de construir uma argumentação 

pertinente. Procurei utilizar diferentes instrumentos para registrar de forma 

eficiente e detalhada o que considero relevante para responder minhas 

perguntas de pesquisa. Dentre os quais, estavam:  

 observação participante – foi o ponto de partida para minha geração 

de dados, já que precisava compreender quais instrumentos seriam 

mais adequados àquele contexto. Estive presente construindo reflexões 

críticas durante todo o processo de invalidação;  

 questionário (cf. ANEXO VII) – através dele busquei traçar o perfil dos 

meus educandos, visando compreender quem eram eles;  
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 notas de campo – as minhas anotações foram feitas com o uso do 

laptop. Nele, eu tinha meus planejamentos, além de registros 

considerados relevantes e que eram digitados após cada aula;  

 gravador - utilizei para registrar as interações, atuando como um 

“segundo ouvido”, haja vista que sozinha não dou conta de tantas falas. 

Gravava as aulas e principalmente nossos debates, pois buscava 

compreender a participação do educando na construção de sua história; 

  transcrições - as gravações eram transcritas por mim para serem 

interpretadas;  

  material didático e complementar – tornaram-se os principais 

instrumentos de pesquisa, pois todos os outros instrumentos eram 

articulados em função do material e do aprendiz. Faço notar que, por 

vezes, busquei outros materiais para complementar minha investigação, 

tais como: textos, atividades, gramáticas.  

 notas dos alunos - ainda na tentativa de captar o máximo possível da 

percepção dos educandos, utilizei outro instrumento de pesquisa, o qual 

se resumia a pequenos pedaços de papel, por mim distribuídos, para 

que os alunos fizessem algumas observações a respeito da aula (cf. 

ANEXO XI). Dessa maneira, podia contar não apenas com minha visão, 

minha observação, mas também com a deles.   

 De acordo com Celani (2005), uma vez que se decide gerar dados, é 

necessário que questões éticas sejam levantadas. Em seu artigo Questões de 
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ética na Linguística Aplicada (2005, p. 110), ela cita Cameron (1992), que tão 

bem problematiza esta questão: 

A preocupação do pesquisador deve ser sempre a de evitar danos e 
prejuízos a todos os participantes a todo custo, salvaguardando 
direitos, interesses e suscetibilidades. Já que não poderá nunca 
eliminar a relação assimétrica de poder, porque, afinal de contas, quem 
toma decisões do ponto de vista epistemológico, e também do ponto de 
vista dos procedimentos a serem adotados, é o pesquisador. 

 

 Considerando a importância dos valores éticos, este trabalho baseia-se 

num planejamento prévio, mas reconhece a possibilidade de imprevistos. As 

relações assimétricas de poder, acima citadas, nunca deixaram de existir; 

entretanto, o trabalho funcionou de forma pré-estabelecida, mas com 

possibilidade de negociação e desistência durante o processo.  

 No que se segue em consonância com a questão ética acima esboçada, 

defendo a ideia de que desenvolvo um trabalho pelo qual tenho muito respeito 

e admiração; de tal forma que encontrar o equilíbrio entre a liberdade de 

pesquisar e seguir as normas acadêmicas não foi um problema.  

 Procurei atender a estas questões, mantendo em sigilo o nome dos 

participantes, substituindo-o por apelidos sempre que necessário. Também 

solicitei a autorização deles para gravar nossas conversas. Essa autorização 

se deu de maneira informal, haja vista que são adultos, não havendo 

necessidade de uma autorização escrita e assinada pelos pais. Procurei deixá-

los livres para aceitar ou não fazer uma avaliação pessoal das aulas; e, 

principalmente, informei-lhes sobre o andamento da pesquisa e seus objetivos. 
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6.1.3. Contexto de Pesquisa 

Meu foco de pesquisa é a Educação de Jovens e Adultos (EJA), e, para 

tal, utilizarei uma escola do Município de Saquarema, cidade da Região dos 

Lagos, interior do Rio de Janeiro, com aproximadamente 62 mil habitantes. 

A referida instituição fica situada no centro da cidade e funciona nos três 

turnos, sendo a EJA somente no 3º turno. Neste segmento, a escola tem 

aproximadamente 500 alunos matriculados, os quais estão distribuídos em 14 

turmas da V à VIII fases, com média de 35 alunos por turma. O quadro de 

funcionários é constituído por 36 professores, quatro auxiliares de disciplina, 

oito auxiliares de serviço geral, dois auxiliares administrativos, um orientador 

pedagógico, um orientador educacional, um coordenador, além da direção. 

A escola ainda conta com alguns recursos, como sala de leitura, sala de 

informática, quadra, retro-projetor, DVD, televisão, rádio e máquina de 

fotocópia. 

As salas de aula são pequenas, têm uma acústica ruim e quadro verde 

arranhado. Quando chove, há goteiras em todas as salas. No entanto, não 

faltam carteiras para os alunos, nem o material básico para os professores 

desenvolverem suas atividades. Os alunos recebem uniformes gratuitos e 

jantar, que é oferecido todos os dias antes do início das aulas.   

O contexto pesquisado não possui um Projeto Pedagógico geral, mas 

desenvolve seu trabalho através de Projetos Pedagógicos semestrais, 

construídos através de reuniões pedagógicas com a colaboração dos 
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professores. Neste semestre, o projeto foi intitulado O futuro se faz no presente 

(meio ambiente), e está sendo desenvolvido com base na coleção “Cadernos 

de EJA”. 

O horário das aulas é de 18h20 às 22h10, com no máximo quatro aulas 

diárias de 50 minutos cada, sendo que as aulas de inglês (disciplina que 

leciono) ocorrem uma vez por semana, em duas/horas aula seguidas. Vale 

ainda lembrar que a EJA é um curso semestral, de quatro séries distribuídas 

em dois anos. 

O sistema de avaliação é quantitativo, com o mínimo de duas avaliações 

bimestrais e uma reavaliação no final do semestre, na qual o aluno deverá 

atingir a nota 5, média mínima exigida para sua aprovação. 

Por considerar de total relevância para minha pesquisa, cito alguns 

parágrafos do Regimento Escolar Básico da Rede Municipal de Ensino de 

Saquarema, os quais foram retirados do artigo 10 do TÍTULO II – DAS 

FINALIDADES, PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS: 

§ 1º - A Educação de Jovens e Adultos oferecida pela Rede 
Municipal de Saquarema é destinada àqueles que não tiveram acesso 
ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental na idade própria e 
necessitam beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação 
continuada. 

§ 2º - O planejamento do Curso Supletivo do Ensino Fundamental 
é elaborado de forma a garantir oportunidades educacionais 
apropriadas às características deste alunado composto de jovens e 
adultos, considerando os princípios filosóficos da Educação Nacional e 
levando em conta seus interesses, condições de vida e trabalho. 

§ 3° – O Curso Supletivo regular presencial do segundo segmento 
do Ensino Fundamental compreende a Base Nacional Comum do 
currículo definida pelas diretrizes curriculares nacionais para este nível, 
com carga horária mínima de 1.200 (um mil e duzentas) horas, 
desenvolvidas em quatro semestres de, pelo menos, 18.000 (dezoito 
mil) minutos cada, conforme matriz curricular. 
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6.1.4 O ensino da língua inglesa no contexto investigado 

 O ensino da língua inglesa nas escolas públicas, em geral e no contexto 

específico, que é meu foco de pesquisa, costuma não ser levado tão a sério 

por educadores e educandos. Muitos discursos negativos já estão arraigados, o 

que gera uma apatia e descaso pela disciplina, dificultando assim o 

aprendizado. 

Os alunos não veem a importância do estudo de LE, e o ensino é 

colocado de forma repetitiva e conteudista, sem levar em consideração as 

necessidades dos educandos. Além disso, não existe um trabalho diferenciado 

para o segmento que trabalha com adultos: há apenas uma aceleração dos 

conteúdos, o que dificulta a assimilação e, é claro, gera problemas, e não é 

possível gostar do que se desconhece ou que nos traz dificuldades.  

Quanto aos professores, muitos permaneceram presos aos seus 

conceitos fossilizados (conceito discutido na seção 2.5), acomodam-se à ideia 

de que os educandos não precisam do inglês para sua formação, apostando 

assim em suas limitações; consequentemente, pouco fazem para mudar sua 

prática. Assim, segue-se num ciclo vicioso, em que todos perdem. 

Quero ressaltar que, para desenvolver esse trabalho, conto com duas aulas 

semanais, ininterruptas, com duração de 45 minutos cada. 
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6.1.5. Os sujeitos da investigação 

A turma escolhida para observação e geração de dados é de 8ª série. É 

heterogênea, com alunos entre 15 e 55 anos de idade, de diferentes classes 

sociais. Muitos são trabalhadores de baixa renda e saem do trabalho direto 

para escola. Destes, 40% moram em bairros afastados e precisam de 

condução para chegar à escola28. O meio de transporte mais utilizado por eles 

é o ônibus.  

Para obter mais informações sobre o perfil desses alunos, elaborei um 

questionário (cf. ANEXO VII) com sete questões para que pudessem assinalar 

alternativas correspondentes à sua situação.  

A grande maioria dos alunos está na faixa etária dos 30 aos 45 anos de 

idade (cf. gráfico – Quadro VIII), sendo que o aluno mais novo está com 15 

anos e o mais velho acima dos 55 anos. A turma é formada por um número 

maior de mulheres (cf. gráfico – quadro VI). 

Ainda sobre a turma, vale ressaltar que dentre estes aprendizes havia 

alunos que tinham se afastado da escola por mais de 30 anos, e que 

retornavam para turmas juntamente com adolescentes que estudavam à noite 

sem nunca terem parado (temporariamente) de estudar. E, ao questionar os 

motivos que os levaram a se afastar da escola, eles apresentaram razões 

diversas, mas deram maior ênfase ao trabalho – motivo esse que, em 

contrapartida, também levou a grande maioria a retornar aos estudos.   

                                                             
28

 Dados fornecidos pela escola através da relação dos passes escolares que são fornecidos aos alunos. 
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6.1.6. A professora-pesquisadora 

Sou graduada em Letras, inglês/português, e especialista em Língua 

Inglesa pela Faculdade da Região dos Lagos (Ferlagos). Professora de inglês, 

concursada, no município de Araruama/RJ, há cinco anos atuando de 5ª a 8ª 

série no ensino regular e, há quatro, no município de Saquarema, na Educação 

de Jovens e Adultos, sob regime contratual na referida instituição. Também 

atuei em outras instituições municipais e estaduais no segmento de EJA. 

Minha história como pesquisadora, conforme já enfocado na introdução, 

originou-se do desejo de oferecer aos alunos da EJA uma proposta de ensino 

condizente com suas realidades, e que fosse capaz não apenas de dar voz aos 

educandos, mas principalmente de ouvi-los, para que desenvolvam seu 

potencial e reflitam sobre a riqueza dos seus conhecimentos prévios acerca de 

suas realidades sociais e políticas. Acredito que a educação de adultos deva 

estar baseada nas experiências, para que possa levá-los a desenvolver suas 

habilidades e construir seu próprio conhecimento, de forma crítica, sem 

desprezar os conteúdos programáticos. Pois  

a pedagogia e o currículo deveriam ser capazes de oferecer 
oportunidades para que as crianças e os/as jovens [adultos] 
desenvolvessem capacidades de crítica e questionamentos dos 
sistemas e das formas dominantes de representação da identidade e 
da diferença. (SILVA, T.T. 2000, p. 92). 

 

Após apresentar as teorias necessárias à compreensão dos dados 

gerados, no próximo capítulo, pretendo analisá-los à luz do que foi discutido até 

aqui. 
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CAPÍTULO VII 

DIALOGANDO COM OS DADOS  

“O exercício do bom senso, com o qual só temos o que 

ganhar, se faz no “corpo” da curiosidade. Neste sentido, 

quanto mais pomos em prática de forma metódica a nossa 

capacidade de indagar, de comparar, de duvidar, de aferir, 

tanto mais eficazmente curiosos nos podemos tornar e 

mais crítico pode fazer o nosso bom senso”. 

(PAULO FREIRE, 2005, p. 62) 
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7.1. QUE ADAPTAÇÕES SE TORNAM NECESSÁRIAS? POR QUÊ? E PARA 

QUÊ? 

Atualmente, no ensino de línguas, levando-se em consideração as 

questões de ensino-aprendizagem enfocadas no capítulo II, espera-se que o 

professor não represente o papel de mero transmissor de conhecimento, mas 

que busque ser “alguém que tem compromisso com seu aluno, com a 

sociedade e consigo mesmo” (CELANI, 2000, p. 33). Este fato tem exigido dos 

educadores um redirecionamento de suas práticas docentes.  

Há tempos, os livros didáticos deixaram de ser a única fonte de consulta 

deste “novo” educador, haja vista que, para firmar o compromisso acima 

mencionado por Celani, ele precisa: adequar, ajustar, integrar e buscar meios 

de adaptar as fontes disponíveis ao contexto social no qual se está inserido. 

“Isto envolve, por exemplo, trazer a cultura da mídia e da tecnologia para a sala 

de aula, o que é particularmente relevante no ensino de língua estrangeira” 

(CELANI, 2000, p. 34).  

Nessa perspectiva, o professor passa a ser um eterno adaptador. Faço 

notar, contudo, que ao ato de adaptar não se está atribuindo conotação 

negativa de acomodação e conformismo, mas o de fazer alterações em 

determinado material didático convenientemente, objetivando ajustar os meios 

ao fim, isto é, aos seus propósitos e à sua visão pedagógica.  

A discussão que aqui se estabelece pretende analisar e discorrer sobre 

a utilização do material didático29 (cf. ANEXO I) direcionado à Educação de 

                                                             
29 A coleção de Cadernos de EJA é fornecida pelo Ministério da Educação (MEC) e produzida pela 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad). 
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Jovens e Adultos (EJA) e sobre as razões de adaptá-lo ao contexto social do 

aprendiz, com quem trabalho e dialogo, envolvendo questões relacionadas não 

só ao o que, mas também ao para quê e por quê, e que, por vezes, revelaram 

a necessidade de recorrer a outras fontes, bem como a exercícios e atividades 

vários e/ou à introdução de novos gêneros discursivos.  

A experiência cotidiana permite demonstrar que não existe material 

didático completo. Por isso, o trabalho do professor/adaptador deve estar 

pautado em constantes observações e teorias que possam contribuir para seu 

aprimoramento, e, consequentemente, de sua prática pedagógica. Nas 

palavras de Hutcheon (2006, p. 92): “É evidente que adaptadores têm as suas 

razões pessoais para decidir primeiro a fazer uma adaptação e, depois, 

escolher o que funciona e que meios precisam para fazê-lo”. Portanto, a 

adaptação deve se dar de forma consciente, para que não se caia no senso 

comum, considerando-se sempre que cada turma e cada indivíduo são únicos, 

e que “uma adaptação pode [e deve], evidentemente, ser utilizada para o 

exercício de uma maior dimensão social e crítica” (HUTCHEON, 2006, p. 94). 

A prática docente, proposta com base na Coleção de Cadernos de EJA e 

em outros materiais, privilegiou a leitura em língua inglesa, e foi realizada em 

uma turma do VIII segmento da EJA, com o intuito de responder aos 

questionamentos que intitulam esta seção.  

Vale lembrar que as hipóteses e as reflexões aqui lançadas se pautam 

na teoria vygotskiana de ensino-aprendizagem e sócio-interacionista de leitura; 

e, como ponto de partida para a compreensão dos dados gerados, discutirei as 
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teorias acerca de adaptação, estabelecendo um diálogo sobre o papel do 

professor, que, a todo o momento, tende a articular saberes para contribuir 

para a construção do conhecimento pelos educandos. 

 

7.1.1. O ato de adaptar no cotidiano escolar 

Ao se falar em adaptação, a primeira ideia que vem à mente é a de 

adaptação de obras literárias canônicas para teatro, cinema e musicais. 

Todavia, pretendo apresentar uma nova dimensão sobre este conceito. No 

entanto, vale ressaltar que a noção de adaptação mencionada anteriormente 

se faz presente no cotidiano escolar. Assim, observemos como Sanders (2006, 

p. 19) conceitua adaptação: 

 Adaptação pode ser uma transposição prática, lançando um 
gênero específico em um modo genérico, um ato de re-visão 
em si.  

 Adaptação está frequentemente envolvida na oferta de um 
comentário do texto fonte. Isto é conseguido com mais 

frequência, oferecendo uma revisão a partir do ponto de vista 
"original", acrescentando motivação hipotética, ou exprimindo 
os silenciados e marginalizados.  

 A adaptação também pode constituir uma simples tentativa de 
fazer textos "pertinentes” ou facilmente compreensíveis para 
novos públicos e leitores através do processo de aproximação 
e atualização (grifos meus). 

. 

        Com base nestas citações, podemos observar que o ato de adaptar é 

uma constante na vida de educadores e educandos. Transpor conhecimento 

para a prática, rever, apresentar motivação hipotética, ofertar comentário para 

facilitar a compreensão, são recursos que fazem parte do dia-a-dia do 

professor. Por exemplo: explorar letras de música em inglês para tratar sobre 

tempos verbais; transformar um grupo nominal em jogo para melhor elucidar a 
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prática oral ou escrita; trabalhar uma fábula para valorizar os adjetivos; exibir 

filmes que acrescentem um olhar diferenciado a respeito do texto trabalhado; 

transformar o texto lido em peça teatral, música, programa de televisão e 

outros; até mesmo quando selecionamos os textos a serem trabalhados, 

estamos adaptando-os à nossa realidade, ao nosso contexto social e histórico. 

Enfim, adaptar um texto significa revisá-lo, adequá-lo ao público e ao contexto, 

enriquecê-lo com comentários e outros recursos.  

 Quanto ao para que adaptar, afirmo, primeiramente, que é para diminuir 

o afastamento entre texto e leitor, dando a este a possibilidade de se apropriar 

do texto lido e de outros recursos pertinentes à leitura – propiciando-lhe o 

envolvimento com a construção e negociação de sentidos, o diálogo com o 

texto ou o autor.   

Bakhtin conceitua  

a compreensão como visão de sentido, não uma visão fenomênica e 
sim uma visão de sentido vivo da vivência na expressão, uma visão do 
fenômeno internamente compreendido, por assim dizer, 
autocompreendido (2003, p. 396).  

 

A compreensão referida pelo autor se dá de forma individual, a partir das 

percepções e experiências que o leitor constrói com o texto.  

Assim, a heterogeneidade de vivências em sala de aula pode ser vista 

como um fenômeno enriquecedor, pois possibilita a co-construção de 

diferentes textos e, por vezes, faz com que o educador sinta necessidade de 

buscar junto aos leitores subsídios que complementem a sua prática docente.  
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Na próxima seção, apresento alguns dados acerca de leitura no Brasil, 

criando uma ponte com a realidade dos meus educandos, para que o meu 

leitor possa compreender a complexidade do tema em questão. 

 

7.1.2. Adaptações à minha prática pedagógica  

Nesta seção, apresentarei as adaptações que se fizeram necessárias 

em minha prática pedagógica, e que se pautam na abordagem vygotskiana (cf. 

seção 2.5) e numa visão de leitura e texto discutidas no capítulo IV; na medida 

em que forem descritos os processos didáticos, procurarei analisar a 

pertinência de certos procedimentos e escolhas no processo de ensino-

aprendizagem. Como base no que observou Moll,  

Vygotsky considerava a educação não apenas central para o 
desenvolvimento cognitivo, mas a quintessência da atividade cultural. 
Ou seja, considerava a capacidade de ensinar, e para se beneficiar da 
instrução, um atributo fundamental dos seres humanos (1996, p. 3). 

 

Assim, baseada em uma abordagem que visa à valorização do 

“conhecimento vivido” e dos processos de interação social e mediação, 

desenvolvi este trabalho de pesquisa acerca de leitura na educação de jovens 

e adultos. 

Apresentarei, a seguir, um quadro-resumo onde é sistematizada a 

prática pedagógica tratada neste capítulo.  Com este quadro, não pretendo 

apresentar uma visão reducionista do processo, muito menos um modelo a ser 

seguido; apenas objetivo criar uma maior inteligibilidade sobre os instrumentos 

e como se deram as adaptações e enfatizar que o processo ocorreu em 

etapas, gradativamente. 
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QUADRO XII – Etapas da prática pedagógica 

 

1ª etapa 

 

 

2ª etapa 

 

3ª etapa 

 

4ª etapa 

 

5ª etapa 

- Conversa 

informal e 

observação;  

- Reflexão 

- Fábula; 

- Jogo; 

-  Diálogo e 

reflexão 

- Texto em 

português; 

- Diálogo e 

reflexão 

- Texto em 

inglês com 

glossário; 

- Diálogo e 

reflexão 

- Texto em 

inglês sem 

glossário; 

- Diálogo e 

reflexão 

*As atividades referentes ao quadro encontram-se em anexo. 

 

As etapas apresentadas acima se referem a um período equivalente a 

duas horas/aula de 45 minutos cada. Não houve linearidade no trabalho de 

leitura, pois, concomitantemente à aplicação da pesquisa, era preciso trabalhar 

os conteúdos programáticos.  Ao encerrar cada etapa, mencionando o 

diálogo e a reflexão, enfatizo o papel da interação para promover a reflexão em 

mim, ou/e nos outros sujeitos participantes. 

A primeira etapa do trabalho consistiu no primeiro contato com os 

educandos, uma turma do VIII segmento, com a qual nunca havia trabalhado. 

Sendo assim, achei que seria necessário um trabalho de campo, com 

observação e anotação realizadas a partir de uma conversa. Pois, como 

Vygotsky, acredito que “o conhecimento é construído na interação, em que a 

ação do sujeito sobre o objeto é mediada pelo outro através da linguagem” 

(FREITAS, 1995, p.161).  
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Compreendo que os conceitos cotidianos servem de base para a 

construção de conceitos escolarizados ou sistematizados. Assim, em nosso 

primeiro encontro, era preciso descobrir suas visões sobre o ensino da língua 

inglesa e suas expectativas, as quais, conforme pude observar, se tratavam de 

conceitos automaticamente adquiridos, com base no senso comum e não como 

fruto de reflexão crítica. A partir das anotações feitas no laptop, pude recuperar 

suas falas a esse respeito. No entanto, quero esclarecer que optei por não 

levar o gravador ou qualquer outro instrumento que pudesse inibir os alunos, 

por ainda estarmos em nosso primeiro encontro. Abaixo transcrevo falas de 

meu registro que revelam seu interesse sobre a disciplina. 

  

®  Aula – dia 03/08/2007 – Notas do diário de campo 

 

1) “Sei que saber inglês hoje em dia é importante, mas como vamos 

aprender se a professora [anterior] fala que não precisamos saber o que 

está escrito pra fazer o dever, só precisa saber regra? [...]”. 

2) “Fiquei muito triste quando assisti ao Pan30 e descobri que não tinha 

nem noção do que aparecia escrito na tela. Acho que pelo tempo que 

estudo inglês já deveria saber alguma coisa....Olha, professora, eu não 

sei é nada”. 

3) “Inglês é muito difícil, eu sei que nunca vou aprender”. 

                                                             
30

 Jogos Pan Americanos realizados no Rio de Janeiro em julho de 2007. 
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“Como você acha que vai fazer a gente ler em inglês se a gente nem sabe 

ler em português?” 

4) “Não sei nada de inglês, mas nunca tirei uma nota baixa”. [risos] 

 

Revisei dados e falas, e percebi que havia, da parte dos alunos, uma 

consciência da importância de se aprender inglês (trecho 1). Devido a uma 

carência de conhecimento neste idioma, descobri que um aluno não tinha 

sequer noção do que aparecia escrito na tela (trecho 2). Havia, também, a 

certeza da inutilidade do que lhes foi ensinado e a distância das metas que 

precisam ser alcançadas (trecho 1 e 2). Ao mesmo tempo, os educandos 

demonstraram ter muitas restrições acerca do ensino de LE, as quais 

precisariam ser desconstruídas, pois poderiam ser obstáculos ao processo de 

aprendizagem, tais como: inglês é muito difícil (trecho 3); não sei nada de 

inglês (trecho 2 e 4). Observe que na última fala registrada, além do aluno 

comentar que não sabe nada de inglês, ele ironiza o fato de nunca ter tirado 

nota baixa, e enfatiza sua observação com risos. Diante de tal cenário, apenas 

obtinha reforço para a minha insatisfação e necessidade de mudanças. 

Ao refletir acerca da nossa conversa, constatei, então, que o 

planejamento que havia feito deveria ser em parte adiado, diante da 

necessidade de criar a confiabilidade dos educandos, tanto em relação à 

prática de ensino quanto a si próprios. Esse raciocínio dialoga com a 

pedagogia da reciprocidade proposta por Bruner (2001, p. 62), a qual presume 

que 
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todas as mentes humanas são capazes de ter crenças e ideias que, 
por meio de discussão e de interação, podem ser movidas em direção 
a uma certa estrutura de referência compartilhada.  

 

Assim, concluí que seria necessário tempo para que pudéssemos 

caminhar na mesma direção, e, para isso, algumas adaptações no material 

seriam necessárias. 

Já que nossa meta era desenvolver a habilidade de leitura, busquei, 

então, explorar textos em português da Coleção de Cadernos de EJA, para 

depois introduzir os textos em inglês. O que embasou essa prática foi a 

constatação de que talvez os alunos ainda não se sentissem seguros diante da 

nova proposta de se tornarem leitores. Sendo assim, na segunda etapa, optei 

por levar uma fábula em português (cf. ANEXO IV), por acreditar, também, que 

esta contribuiria para estabelecer um clima harmonioso em sala de aula e para 

a reflexão do tema em foco. Após a leitura, abri espaço para um rápido debate, 

no qual os educandos relataram experiências semelhantes às apresentadas e 

discutiram o comportamento humano, construindo diferentes textos através de 

suas narrativas.  

Dentro desse ambiente descontraído, sugeri que os alunos formassem 

grupos de quatro pessoas, para que assim pudessem realizar a atividade 

proposta. As atividades realizadas nesta pesquisa buscavam levá-los “a 

reconhecer que sabem muito mais do que pensam saber, mas que têm que 

„pensar sobre o assunto‟ para saberem o que sabem” (BRUNER, 2001, p. 58-

59). 

Com base na fábula, elaborei um jogo (cf. ANEXO VIII) com palavras 

antônimas em inglês, as quais se encontravam misturadas em um envelope, 
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sendo que adjetivos de sentido contrário tinham cores diferentes. Com os 

grupos formados e as orientações dadas, os alunos, em sua grande maioria, 

recusaram-se a fazer a atividade, alegando desconhecerem o idioma.  

Lembrando-me do conceito de ZDP (cf. seção 2.5) – o que o aluno faz 

hoje com o auxílio do professor ou de um par mais competente, poderá realizar 

mais adiante de forma independente –, assumi o papel de mediadora e decidi 

realizar a atividade com eles. Pedi que separassem as palavras vermelhas das 

pretas, e que em seguida procurassem a palavra optimistic. Imediatamente, um 

aluno grita com empolgação, ao fundo da sala, que já havia encontrado a 

palavra com sentido oposto. O entusiasmo foi geral, e os alunos iniciaram a 

atividade com satisfação.  

A resposta animadora obtida ao término da atividade nos remete à 

assertiva de Moll (1996, p. 22): “Quando o conteúdo das interações é 

importante ou necessário, as pessoas se motivam a estabelecer contextos 

sociais que favorecem a transferência ou a aplicação de conhecimentos e 

outros recursos”. Neste contexto, a interação foi mediada pelo educador. 

Podemos, então, estabelecer aqui uma relação entre o ocorrido em sala de 

aula – qual seja, a possibilidade de alteração do desempenho de uma pessoa 

pela interferência de outra – e um pressuposto da teoria de Vygotsky, conforme 

comenta Oliveira (1993): 

Ele atribui importância extrema à interação social no processo de 
construção das funções psicológicas humanas. O desenvolvimento 
individual se dá num ambiente social determinado e a relação com o 
outro, nas diversas esferas e níveis da atividade humana, é essencial 
para o processo de construção do ser psicológico individual. 
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É necessário esclarecer que, embora o tipo de atividade anteriormente 

descrita deixe a impressão de se estar privilegiando apenas o ensino de 

palavras (considerando o processo de leitura como simples decodificação), as 

instruções passadas desvinculavam-na deste reducionismo: a todo momento, 

os alunos foram incentivados a contextualizar os vocábulos (signos), utilizando-

se assim de suas experiências prévias e fazendo uso de suas funções mentais 

superiores no processo de generalização, solução de problema, memorização. 

Pois, segundo Vygotsky (1998, p. 68), “a verdadeira essência da memória 

humana está no fato de os seres humanos serem capazes de lembrar 

ativamente com a ajuda de signos31”.  

As palavras utilizadas no jogo construíram uma ponte entre os signos e 

os conceitos do dia-a-dia dos leitores, que pareciam, a princípio, jamais ter sido 

objeto de sua atenção. Essa atividade tencionava que os educandos pudessem 

ter um domínio mental sobre os signos utilizados.  

Esses signos, mesmo fazendo parte do dia-a-dia desses educandos, 

pareciam não ter um significado real para eles. Concordo com Moll (1996, p. 

11) quando afirma que os conceitos do cotidiano, o “conhecimento vivido”, isto 

é, os conceitos do dia-a-dia, propiciam e medeiam a construção de conceitos 

científicos.  

A distinção feita por Vygotsky entre sentido e significado (cf. seção 2.5) 

nos remete à atividade proposta. Buscava-se trabalhar com o uso da palavra e 

com a sua identificação dentro do contexto no qual está inserida, 

ultrapassando, assim, a simples função de decodificação e buscando construir 

                                                             
31

 Para Vygotsky, o signo não modifica em nada o objeto da operação psicológica. Constitui um meio da 

atividade interna dirigido para o controle do próprio indivíduo; o signo é orientado internamente. 
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seu significado social. Para Vygotsky, isso é apenas uma das zonas de sentido 

que a palavra adquire no contexto da fala. Sendo assim, contextualizamos 

situações nas quais aqueles adjetivos poderiam ser usados, solicitando que 

dissessem onde determinada palavra tinha sido vista anteriormente, e 

mostrando que em algumas situações o sentido dessa mesma palavra pode 

mudar. 

A inserção dos signos no contexto social dos educandos promoveu um 

resultado positivo no desenvolvimento da atividade. Após o primeiro aluno 

conseguir relacionar a palavra optimistic (mencionada anteriormente / e cf. 

ANEXO VIII) a seus conhecimentos prévios, os demais se sentiram motivados 

a fazer o mesmo, realizando assim “o processo de transição ou transformação 

na própria teoria: uma mudança de foco que se desloca da atividade mediada 

pelo signo para a atividade socialmente mediada” (MOLL, 1996, p. 6).   

A resistência inicial por parte dos alunos me levou a constatar que era 

necessário continuar com o processo de desconstrução de seus conceitos 

fossilizados (cf. seção 2.5), dentre os quais se encontrava a decodificação 

como a única forma possível de se compreender uma palavra e, por 

conseguinte, um texto. Sendo assim, o próximo passo seria a de promover uma 

atividade que levasse a essa desconstrução, já que, anteriormente, os alunos 

só haviam trabalhado com gramática e tradução. 

Compreendo que as atitudes negativas inicialmente impostas pelos 

educandos, demonstraram ser atitudes automatizadas, o que comumente é 

visto em aulas de língua inglesa. Tais conceitos fossilizados, ou seja, repetidos 

sem reflexão, parecem ter origem na forma como o ensino da língua inglesa 
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vem sendo tratado por educandos e educadores ao longo dos anos nas 

escolas, como é possível observar nestas falas: 

“Sei que saber inglês hoje em dia é importante, mas como vamos 

aprender se a professora [anterior] fala que não precisamos saber o 

que está escrito pra fazer o dever, só precisa saber regra? [...]”. 

Na parte em destaque acima, faço notar que o educando questiona a 

forma como o ensino de língua inglesa costuma ser tratado por seus 

professores, o que, consequentemente, o leva a construir conceitos que em 

nada podem contribuir no aprendizado do idioma,ou para o desenvolvimento de 

habilidades como a da leitura. Voltemos à fala de um aprendiz: 

 “Não sei nada de inglês, mas nunca tirei uma nota baixa”. [risos] – o 

aluno parece não se importar com o fato de não saber inglês, mas se diverte 

com a ideia de tirar boas notas na disciplina. Essas visões acerca do ensino-

aprendizagem da LE geram barreiras no desenvolvimento e descrença geral, 

gerando risos. 

Consciente das dificuldades, conforme já comentei, procurei na coleção 

objeto de minha investigação algo que pudesse contribuir para desmistificar ou 

desconstruir conceitos fossilizados. Embora a pesquisa estivesse concentrada 

nesse material didático específico, descobrimos que, por vezes, seria preciso 

buscar outros materiais que atendessem às necessidades dos educandos.  

O texto (cf. ANEXO IX) trabalhado na terceira etapa, em português, 

trazia várias palavras inventadas, e foi selecionado com o intuito de levar os 

alunos a fazer inferências, já que até o momento eles apenas consideravam 
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possível a compreensão de um texto através da decodificação e da soma de 

todas as palavras. A atividade, que no início parecia muito simples, apresentou 

um grau de dificuldade maior que o esperado, o que gerou protesto por parte 

de alguns alunos. Mas estes, através do raciocínio individual, da troca de ideias 

entre as duplas e da nossa mediação, alcançaram o objetivo proposto. 

Como se tratava de mais um texto em português, e atividade de leitura 

anterior também havia sido em português (cf. 2ª etapa), não houve muita 

empolgação quando expliquei como realizaríamos a leitura. Entretanto, após 

compreenderem e se sentirem capazes de realizar tal desafio, demonstram 

grande satisfação em realizá-la. Nas notas dos alunos, que me eram entregues 

ao término da aula, há evidência de vários comentários que faziam referência a 

essa satisfação. Ressalto apenas duas, haja vista que os comentários se 

repetem. 

EXCERTO 1 – Notas dos alunos 

1.1. Eu gostei, pensei que fosse ruim mais adorei. 

 

1.2. Eu achei que a aula de hoje foi muito maneira, no começo 

eu achei que ia ser chata, mais depois eu vi que não era 

nada daquilo que eu estava pensando.  

 

Vale ressaltar que, nas notas dos alunos, não recebi qualquer 

comentário a respeito da intenção da atividade, a qual tinha por objetivo 

esclarecer que é possível compreender um texto sem o 

conhecimento/decodificação de palavra por palavra. Entretanto, ao ouvir a 

gravação desta aula, consegui perceber que eles notaram a real intenção. E, 
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para elucidar meus comentários, transcrevo abaixo a fala de um aluno, obtida a 

partir de gravação que sinaliza para importância da atividade: 

  ®  Aula – dia 24/08/2007 – Notas do diário de campo 

 Eu sei que essas palavras são inventadas, mas quando a gente lê 
alguma coisa, a gente percebe que tem muita palavra que mesmo 
em português a gente não sabe, mas isso não impede de entender 
o texto. Eu acho que isso é a mesma coisa, num é? 

  

Dentro desse contexto, enfatizei a importância do conhecimento prévio 

para a compreensão de um texto, e reiterei que, independentemente do idioma 

em que aquele se encontrava, os recursos utilizados para compreender o 

significado das palavras inventadas poderiam trazer grandes contribuições na 

prática de leitura e uso da LE. Segundo Bruner, 

você pode derivar o desconhecido do conhecido [...]. 
Compreender algo de maneira abstrata é um começo para se 
apreciar que um conhecimento aparentemente complicado pode, 
frequentemente, ser reduzido, por derivação a formas mais simples 
de conhecimento que já possui (2001, p. 58).  

 

Na quarta etapa, sentindo que os aprendizes estavam mais confiantes, 

decidi que era o momento de trabalhar um texto em inglês (cf. ANEXO II). 

Embora o planejamento se desvinculasse da necessidade exacerbada de ler 

como um processo de decodificação, ao levar um texto com glossário, 

compreendi que essa transição precisava ser feita de forma lenta, e que os 

instrumentos de ajuda deveriam ser retirados aos poucos, para que o nível de 

dificuldade aumentasse de forma gradativa. As etapas acima citadas 

encontram respaldo nos conceitos desenvolvidos por Vygotsky para explicar 

como ocorre a aprendizagem social e participativa (cf.seção 2.5), isto é, aquilo 
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que o aprendiz deve fazer com assistência hoje, ele será capaz de fazer 

sozinho amanhã. 

Esse conceito perpassa toda a minha prática docente, pois acredito que 

os adultos, muito mais do que crianças, carregam consigo um universo de 

experiências, isto é, conhecimentos prévios. Estes podem contribuir no 

processo de aprendizagem, levando os alunos, assim, a construírem seu 

próprio conhecimento. Desta forma, tenciono transformar os saberes prévios 

em um conhecimento sistematizado. 

Ao partir para a quinta etapa, o trabalho de leitura já se mostrava como 

um processo diferente para estes alunos, e não mais causava estranheza, ou 

muito menos era visto como impossível.  

EXCERTO 2: Notas dos alunos 

2.1. Professora, eu nem posso lhe dizer muito sobre meu 

desenvolvimento com o inglês pois não lembro quase nada, faz muito 

tempo que parei de estudar. Tive poucas aulas desde a quinta série até 

aqui, mas o que você está me ensinando está sendo muito bom 

para mim, até aqui eu estou indo bem. 

  

2.2. Eu tinha medo de inglês achava que nunca ia aprender nada. Mais 

não é nada disso. Não sei muito mais aos poucos estou 

aprendendo. 

 

 

2.3. Professora eu não entendo muito bem o inglês, mais a gente está 

fazendo um esforço de estar aprendendo com a senhora. Estou 

adorando. 

 

Após a leitura destas afirmações, optei por levar um texto sem glossário 

(cf. ANEXO X), além de não comunicar-lhes previamente sobre a ausência do 
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mesmo. Para minha surpresa, e a posteriori dos educandos, eles realizaram a 

compreensão do texto sem perguntar pelo glossário e sem solicitar dicionário, 

utilizando apenas, como instrumentos de mediação, a discussão com o colega 

e nossa ajuda. Nesse momento, constatamos que eles já haviam se apropriado 

e internalizado o discurso do professor, não mais tendo a decodificação como 

única ferramenta capaz de levá-los à compreensão do texto. Sendo assim, 

pude observar que os alunos deram um passo além. Vygotsky denomina essa 

capacidade de realizar atividades de forma independente de nível de 

desenvolvimento real (ZDR- cf. seção 2.5). 

Os textos abordados nas aulas seguintes não mais dependiam de 

glossário. As atividades, até então sempre realizadas em dupla, passaram a 

ser alternadas com trabalhos individuais, para que fosse possível avaliar o 

desempenho individual. Ao final de cada etapa, distribuí pequenos pedaços de 

papel em branco (os quais denomino “notas dos alunos”, anteriormente 

mencionadas neste capítulo e no capítulo de metodologia) para que os alunos-

leitores fizessem uma avaliação breve, e, oralmente, solicitamos que 

respondessem à pergunta: O que vocês acharam da atividade de hoje? As 

respostas fomentaram reflexões de minha parte, pois, então, passei a contar 

com outros olhares, sendo possível identificar os graus de dificuldade e a 

importância atribuída às atividades para a prática pedagógica. Nesse sentido, 

concordo com Bruner (2001, p. 63) quando discute a importância da 

metacognição, pois “a forma como as crianças [adultos] entendem e como elas 

lidam com sua aprendizagem são de grande valia para a compreensão e 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem”. 
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Para responder à minha terceira pergunta – Que adaptações se tornam 

necessárias? Por quê? E Para quê? –, busquei entendimentos acerca do ato 

de adaptar no cotidiano escolar, por considerar que esses fomentam um 

trabalho mais consciente e, consequentemente, com mais responsabilidade. 

Por fim, apresentei minha prática pedagógica baseada em todos os 

prssupostos anteriores e, em especial, na teoria vygotskiana de ensino-

aprendizagem, enfatizando a adaptação como uma transposição prática, que 

por vezes se faz necessária no cotidiano escolar. 

Após estas considerações, sintetizo, no quadro abaixo, as principais 

ideias que contribuíram para responder a essa pergunta de pesquisa. 

 

QUADRO XIII: Adaptações no material 

 

 
 

Quais? 
 

 
 

Por quê? 

 
 

Para quê? 
 
 

 
- Utilização de textos em 
português. 
 

 
- Os alunos se sentiam 
inseguros diante de uma 
proposta de leitura em LI. 

 
- Para estabelecer um 
clima de confiança entre 
educandos e educador. 
 

 
- Elaboração do jogo 
utilização de adjetivos 
diferentes dos que foram 
propostos na coleção. 

 
- Muitos dos adjetivos 
propostos não faziam 
parte do cotidiano dos 
educandos. 
 

 
- Para contextualizar 
situações nas quais os 
adjetivos pudessem ser 
usados. 

 
- Utilização de outras 
fontes. 

 
- Os textos eram extensos 
e os alunos ainda não se 
sentiam seguros para 
trabalhá-los. 

 
- Para adequar à realidade 
dos meus educandos e 
desconstruir conceitos 
negativos acerca da leitura 
em LE. 
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- Uso de atividades 
complementares, incluindo 
exercícios gramaticais 
relacionados aos textos. 

 
- O material não traz esse 
tipo de atividade. 

 
- Para que os alunos 
consigam relacionar os 
conteúdos programáticos 
às leituras e não de forma 
dissociada. 
 

 
- Apresentação de 
glossário com palavras 
destacadas no texto. 

 
- O desconhecimento de 
palavras “pode” ser um 
obstáculo. 

 
- Para desenvolver um 
trabalho de ajuda na ZDP, 
objetivando a autonomia. 
 

 
- Exclusão do glossário. 

 
- Os leitores dominavam 
conceitos que lhes abriam 
caminhos. 

 
- Para que o educando 
reconheça que há outras 
habilidades envolvidas 
além da identificação de 
palavras. 
 

 

 

 

7.2. COMO SE DÁ O USO DESSE MATERIAL EM SALA DE AULA? 

O questionamento acima já vem sendo apresentado ao longo deste 

trabalho, mais precisamente na seção 7.1.2, na qual discuto a questão de 

uso/adaptação. Sendo assim, para responder à minha segunda pergunta de 

pesquisa, enfoco e analiso nesta seção as sugestões de utilização propostas 

pela Coleção de Cadernos de EJA, como também algumas dificuldades e 

benefícios vivenciados por mim, agente participante desse processo de 

investigação. 

Para melhor compreendermos a proposta de utilização desse material, 

apresento, abaixo, alguns trechos do Caderno Metodológico (2006, p. 68, em 

itálico e negrito), seguidos de comentários pautados em minha prática: 
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O uso da Coleção de Cadernos de EJA na sala de aula dependerá, 

naturalmente, de diversos fatores, especialmente: 

1. Das opções metodológicas dos(as) professores(as) em relação ao 

caminho proposto pela coleção (trecho do Caderno Metodológico 

p.68). 

O item acima diz respeito à liberdade que os professores possuem para 

articular os componentes curriculares em torno dos textos e temas do caderno. 

Ao utilizar este material, pude observar que esta flexibilidade é um aspecto 

positivo e muito relevante na coleção, pois nos permite uma escolha livre de 

textos mais adequada à realidade de cada educador e educando, ou seja, não 

é um material fechado e linear. Ao sentir que meus alunos não se encontravam 

preparados para a leitura em língua inglesa, pude articular a utilização dos 

textos de forma que estes atendessem às necessidades dos aprendizes; para 

que o objetivo fosse alcançado, recorri a textos de outras disciplinas, haja vista 

que a coleção integra diferentes saberes.  

Assim, pude planejar minhas aulas com mais liberdade, buscando, por 

vezes, recursos em outros materiais (cf. seção 7.1.). Gostaria de ressaltar que 

esta última alternativa também é sugerida no material, que busca estimular o 

educador a elaborar suas aulas de forma rica e produtora de sentido, ao 

mesmo tempo em que dialoga com sua própria realidade. Todavia, essas 

opções metodológicas ficam a cargo do professor. E, dependendo dos 

conceitos sobre ensino-aprendizagem, leitura e o contexto social dos alunos 

contemplados pelo professor, tais opções poderão interferir diretamente no 
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resultado final das aulas, o que discutirei mais adiante. Outro fator que 

determina o uso do material depende 

2. Das possibilidades dos(as) educandos(as) em termos de facilidade 

para a leitura, conhecimentos prévios, experiência de vida, 

expectativas quanto à escola etc (trecho do Caderno Metodológico 

p.68). 

Quanto a este tópico, a coleção explicita algumas considerações 

necessárias para facilitar o trabalho de leitura, entre elas as que defendem a 

avaliação prévia da situação dos educandos. Essa ideia dialoga com os 

pressupostos teóricos que embasam este trabalho (cf. caps. I e II), pois o 

conhecimento de mundo, as expectativas acerca do trabalho proposto, entre 

outros, são passos importantes para o sucesso das atividades realizadas e 

forma determinantes nas adaptações descritas na seção 7.1. de meu estudo. 

Em minha prática, estes levantamentos foram realizados através de 

questionário (cf. ANEXO VII) e conversas informais, o que possibilitou reflexões 

acerca da realidade destes aprendizes, que serviram de suporte para os 

planejamentos seguintes. Entretanto, gostaria de ressaltar que essas 

conversas não se deram apenas no primeiro momento, mas sim durante todo o 

trabalho. Não elaborei um planejamento semestral, e as adaptações foram 

surgindo após as reflexões que se davam após cada aula; acreditava, assim, 

estar desenvolvendo um trabalho realmente pautado na realidade e na 

evolução individual dos educandos (ZDP cf. seção 6.1.4). 

Volto-me agora para outro fator: 
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3. Da disponibilidade do material, no sentido, da quantidade existente 

para uso dos(as) alunos(as) e formas de utilização possibilitadas 

pela curso (p.68). 

Este terceiro fator tornou-se um aspecto limitador, no meu caso, pois a 

escola dispunha somente da cópia da coleção enviada pelo MEC para 

consulta. Somente após participar do evento de divulgação do material (cf. 

seção 1.1) foi que recebi o meu próprio material. Entretanto, não havia material 

para os alunos. Assim, para a realização das atividades, eu fotocopiava os 

textos (com recursos próprios); e para que os alunos tivessem a oportunidade 

de visualizar plenamente o design gráfico do material, principalmente o trabalho 

com as cores – já que esta é uma qualidade deste material que considero 

riquíssima –, eu fotocopiava em transparências e as apresentava em retro-

projetor. Esse recurso foi bem aceito pelos alunos, pois, enquanto eu fazia a 

leitura dos textos, eles podiam acompanhar o processo com mais facilidade. É, 

contudo, uma forma artificial de utilizar o texto, muito distante de como eles o 

utilizam e manuseiam no seu dia-a-dia. 

Como já discutido no capítulo IV (cf. seção 4.1), o material é muito rico, 

mas o preço torna inviável sua compra para boa parte dos municípios, incluindo 

Saquarema, onde esta pesquisa foi realizada. 

Retomando o que foi discutido no início desta seção, apresentarei 

minhas opções em relação à liberdade que me foi concedida, e analisarei como 

estas contribuíram para o desenvolvimento das atividades propostas. 
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7.2.1. A participação ativa do professor neste processo 

Em outras seções, comentei sobre minhas inseguranças em desenvolver 

um trabalho de leitura em língua inglesa numa turma da educação de jovens e 

adultos. Sabia que as adversidades seriam muitas, até mesmo porque tal 

proposta era nova não apenas para meus educandos, mas principalmente para 

mim, como educadora. Pois resolvi analisar a utilização, e consequentemente a 

adaptação ao longo do processo, por razões que se fizeram necessárias, de 

um material didático dirigido a este segmento, e que também se propunha a 

construir algo novo. 

Para dar continuidade a estes entendimentos, quero esclarecer aos 

meus leitores que, por vezes, estarei retomando questões que já foram 

discutidas em minha prática pedagógica (cf. 7.1.2), com o intuito de tornar mais 

claras as compreensões que aqui se estabelecem. Assim, como já comentado, 

ao final de algumas aulas distribuía pequenos pedaços de papel e, oralmente, 

solicitava aos alunos que dessem sua opinião acerca da aula; explicava que 

essa participação era opcional e anônima. 

Ao ler essas observações, tinha sempre um total descontentamento, 

pois me ocorria que os educandos queriam me agradar, registrando 

exatamente o que eu gostaria de ler. Observe alguns exemplos: 

EXCERTO 3 – Notas dos alunos: 

3.1. Eu acho que eu aprendi um pouco, mas poderia aprender más ainda, mas 

que o tempo é muito corrido, e não dar para aprender os vocabulários 

direitos, e fica mas compricado, eu melhorei muito. A Milânia é uma 

exelente professora, é calma, tranqüila e paciente. Obrigado pelo 

ensino. 
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3.2. Eu estou gostando muito da sua aula. Estou aprendendo muitas 

coisas. 

 

3.3. Desde quando comecei a estudar com você aprendi muitas coisas 

diferentes e coisas que eu não sabia. A outra professora da 7ª série era 

muito chata não passava dever só pensava em converçar e eu querendo 

aprender e ela não explicava. Milânia você não é assim você é 1000. 

 

Eu não queria lhes passar instruções ou propor uma pergunta, para que 

não tivessem opiniões direcionadas; na verdade, tencionava compreender o 

que eles realmente estavam achando. Mas a minha insatisfação prosseguia... 

Eu esperava que eles fossem mais precisos, que falassem sobre o que 

aprenderam, o que não ocorria. 

Diante de afirmações como a do excerto 3.1. - A Milânia é uma 

exelente professora, é calma, tranqüila e paciente. Obrigado pelo ensino – 

mais insatisfeita me sentia, pois me questionava: excelente por quê? Calma, 

tranquila, paciente. Qual a relevância de tais observações para o aprendizado? 

No excerto 3.3. o aluno comenta: desde quando comecei a estudar 

com você aprendi muitas coisas diferentes e coisas que eu não sabia. 

Afinal, o que eles aprendiam?  

Ao relatar os fatos à minha orientadora, ela pediu que eu lhe mostrasse 

as notas escritas por esses educandos. Após examiná-los, ela questionou se 

essa atitude dos alunos não estava relacionada com a forma como eu 

ministrava as aulas. 

Com esse comentário, voltei-me aos dados, e compreendi que as 

observações feitas pelos alunos estavam relacionadas à metodologia, ou seja, 

ao fator 1 da seção anterior (das opções metodológicas dos(as) 
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professores(as) em relação ao caminho proposto pela coleção). Em outras 

palavras, as opções metodológicas feitas por mim estavam estimulando o 

interesse dos alunos e levando-os a enfocar apenas aspectos que me 

pareciam relacionados ao prazer que sentiam em relação às aulas. Para 

elucidar esta questão, trago, a seguir, observações de alguns alunos32. Cada 

item representa a fala de pessoas diferentes. 

 

 

 

EXCERTO 4 – Notas dos alunos 

4.1. Gostei muito da aula. Pena que eu tenho muita dificuldade para 

interpletar, mais aos pouco estou aprendendo. O texto foi muito legal, 

deu para entender um pouco. 

4.2. Eu adorei o texto, achei interessante, divertido, muito bom, gosto de 

fazer trabalho, dever que não sei, pois aprendo mais. 

4.3. Eu gostei, pensei que fosse ruim, mais adorei. 

4.4. Eu achei que a aula de hoje foi muito maneira, no começo eu achei 

que ia ser chata, mais depois eu vi que não era nada daquilo que eu 

estava pensando. Milânia você é ótima professora. 

4.5. Gostei muito do texto. Muito bom o trabalho. 

 

                                                             
32

 Selecionei apenas algumas falas para não me tornar repetitiva, pois os comentários feitos por eles 

traziam conceitos que se repetiam quanto a esse aspecto. 

Gostaria de ressaltar que, em respeito aos autores da escrita, mantive seus comentários na íntegra, sem 

qualquer tipo de alteração ou correção gramatical. 
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Nas frases acima, é possível observar que os alunos realmente estavam 

gostando das adaptações e das aulas (4.3., 4.4.) e dos textos (4.1., 4.2., 4.5.), 

e sentiam-se estimulados para o trabalho de leitura, já que os comentários 

enfocavam o texto. O último aluno termina sua frase dizendo: muito bom o 

trabalho (4.5.). Os comentários desses aprendizes me fizeram compreender a 

importância do prazer de aprender. Esse, muitas vezes, tem sido esquecido por 

nós, educadores, que muito contribuímos para que esses aprendizes fossilizem 

conceitos negativos acerca da escola, o que torna o processo de ensinar-

aprender cada vez mais difícil.  

Embora às vezes eles fiquem resistentes quando lhes apresento uma 

proposta diferenciada, em suas falas (excertos 4.3. - pensei que fosse ruim, 

mais adorei, e 4.4. -  no começo eu achei que ia ser chata, mais depois eu 

vi que não era nada daquilo que eu estava pensando), ainda, nestes 

excertos, é possível observar que tais conceitos podem ser mudados, e os 

dados me levam a crer que isso tem muita relação com a forma como o 

trabalho é desenvolvido. 

Na aula do dia 24/08/2007, trabalhei com eles um texto para que 

fizessem inferência (intitulado “Você sabe paxocar?”- cf. ANEXO IX) e, ao 

mesmo tempo, desenvolvessem o prazer da leitura, pois buscava que 

reconhecessem e fizessem uso de seus conhecimentos prévios durante o 

processo de leitura.  

 Eu gostei porque não sabia que tinha leitura tão interessante 

assim (nota dos alunos).  
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 Ao falar que não sabia que existia leitura tão interessante assim, o aluno 

demonstra que sua visão se pautava em algo que não proporcionava prazer. O 

ato de ler, para ele, como também para o aluno da fala anterior, era visto como 

algo chato e desinteressante. 

Ainda quanto à questão da importância da metodologia e da participação 

ativa do educador na utilização do material didático voltado para leitura, 

apresento mais algumas falas dos educandos, objetivando apresentar outras 

percepções. Os comentários que se seguem estão relacionados à aula do dia 

26/10/2007 (cf. ANEXO XII), no qual utilizei o texto Diversity e, como pré-

leitura, o texto: Quanto mais misturado melhor (cf. ANEXO III). 

 

EXCERTO 5 – Notas dos alunos 

5.1. Foi muito boa, pois poucos exercitam nossa leitura dessa forma, nos 

fazendo pensar e exercitar nossa criatividade. 

5.2. Eu gostei do texto, assim faz pensar melhor. 

5.3. Gostei porque faz as pessoas pensar. É divertido a leitura. 

Nestas frases, e em outras aqui não citadas, percebo o reconhecimento 

de que o trabalho que vem sendo realizado os leva a pensar (excerto 5.2.), ao 

mesmo tempo em que é prazeroso (excertos 5.1., 5.2., 5.3. – foi muito boa; eu 

gostei; gostei..é divertido). O mesmo não se limita à memorização (5.1.) ou à 

“gramatiquice descontextualizada”, mas leva-os a interpretar e exercitar a 

criatividade, de forma divertida e interessante, já que mencionam “fazendo 

pensar e exercitar nossa criatividade” (excertos 5.2. e 5.3.). 
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 O próximo excerto nos mostra a visão que os educandos têm acerca das 

dificuldades enfrentadas no trabalho de leitura. Tais percepções tomaram como 

base a aula do dia 23/11/2007, na qual o texto trabalhado foi Amish. Mesmo 

reconhecendo que não foi uma tarefa fácil, eles admitem ter gostado da 

atividade de leitura.  

EXCERTO 6 – Nota dos alunos 

6.1. Eu gostei é difisse mais não é impossível, assim nós vamos 
aprende os poquinhos, chegamos lá, é só tentar. 
 

6.2. Nós gostamos, porque percebemos que somos capazes de realizar 
coisas difíceis com um pouco de esforço. Aprendemos que para 
interpretar um texto podemos usar a imaginação e a partilha e que 
nem tudo que parece é verdadeiro e que usando outros recursos 
podemos descobrir muita coisa. 
 

 

Visões como essas trouxeram certo acalento para minhas inquietações. 

Em suas falas, os alunos demonstram não apenas novamente o prazer em 

aprender, mas também o reconhecimento de que mesmo com dificuldade eles 

são capazes – sendo que, em nossas primeiras aulas (cf. seção 7.1.2), esta 

não era a realidade. E essa visão não se limitou apenas àqueles que tinham 

um conhecimento maior, mas também aos que viam a língua inglesa como o 

grande empecilho em sua fase escolar – elementos essenciais ao engajamento 

num processo sociointeracional de leitura estão presentes nos enunciados 

“podemos usar a imaginação e a partilha [...] e outros recursos (excerto 6.2), e 

“chegamos lá” (excerto 6.1). 

Como já mencionado, as turmas da EJA são bem heterogêneas. 

Todavia, pude perceber que este prazer pela leitura em LE foi compartilhado 

por alunos diversos.  
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A heterogeneidade do cotidiano escolar investigado, por vezes, é de 

difícil compreensão para quem não faz parte dessa realidade. Sendo assim, 

para que as diferenças entre os alunos fiquem mais claras para meu leitor, 

apresento nos anexos algumas frases escritas por eles (cf. ANEXO XI) – parte 

das quais aparecem nesta seção. Por considerar de total relevância essa 

complexidade – aqui demonstrada por frases dos alunos, com destaque para a 

última citada (6.1.) –, optei por transcrever as frases mantendo os problemas 

ortográficos, pois esses sinalizam carências no processo de alfabetização. 

Lidar com essas diferentes realidades não é fácil, mas é, ao mesmo 

tempo, muito prazeroso. Não se trata apenas de um desafio diário, mas 

principalmente de uma constante observação de seres únicos e produtores de 

conhecimento em diferentes etapas temporais – considerando também que 

esse tempo de aprendizado pode ser completamente diferente para cada 

indivíduo. 

    As reflexões que integraram os dois questionamentos anteriores – Que 

adaptações se tornam necessárias? Por quê? E para quê? / Como se dá o uso 

desse material em sala de aula? – foram de fundamental importância para 

compreender o questionamento macro desta investigação. Assim, na próxima 

seção, remeto meus leitores aos entendimentos/reflexões que considero 

relevantes na tentativa de responder à minha macro-pergunta de pesquisa. 
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7.3. COMO O MATERIAL DIDÁTICO DA EJA PODE TRAZER 

CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO APRENDIZ COMO 

PARTICIPANTE DE SUA HISTÓRIA E DO MUNDO? 

O questionamento acima se refere à macro-pergunta de pesquisa, i.e., 

ela norteia toda essa investigação. Para respondê-la, lancei mão de outros 

questionamentos que se encontravam numa esfera micro, para assim criar 

inteligibilidade numa esfera macro. Pois, o objetivo da análise dos dados 

gerados nesta pesquisa é oferecer subsídios para se tentar compreender como 

um material produzido para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) pode trazer 

contribuições para a construção do papel social desempenhado pelo aprendiz 

de inglês no contexto cultural em que está inserido.  

Utilizo o construto teórico de Vygotsky e a luz que ele lançou sobre o ser 

humano (seção, 2.1), em relação aos seus processos de desenvolvimento. 

Ainda nesta análise, busco refletir acerca da EJA, trazendo à baila o 

pensamento freireano. Tento também construir um diálogo entre estes dois 

autores (Paulo Freire e Vygotsky, seção 2.3), por considerar as contribuições 

de ambos de total relevância para as questões investigadas.  

Tendo em vista que esta pesquisa é realizada em um contexto real (não 

construído para esta investigação), a minha visão de ser humano (seção, 2.1) 

pode interferir diretamente na compreensão dos dados gerados. Pois a forma 

como me vejo e vejo o outro, reflete diretamente na minha forma de agir e 

pensar no mundo. Assim, para responder a essa questão, enfoco minhas 

atitudes discursivas de educadora/mediadora para problematizar os tópicos 

levados e abordados nas aulas. Busco, assim, promover um diálogo com a 
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visão que os educandos têm de si e do mundo que os cerca, partindo de 

discussões geradas e gravadas em sala de aula. 

No entanto, vale ressaltar que, ao optar por trabalhar com textos que 

considero relevantes à formação do cidadão, busco levar para minha sala de 

aula temas que propiciem discussões sobre o cotidiano. Essas, muitas vezes, 

são deixadas da porta para fora da sala de aula, principalmente no que diz 

respeito à EJA, pois, nesse contexto, em função do sistema de aceleramento, é 

comum que as atividades escolares estejam focadas apenas nos conteúdos 

programáticos. Todavia, a realidade nos indica que é possível trabalhar os 

conteúdos sem que esses estejam dissociados da vida social do educando. E 

mais: que a escola pode reconhecer-se não apenas como formadora de 

profissionais, mas principalmente como formadora de cidadãos.  

Os textos selecionados para essa investigação trazem à baila 

questionamentos sociais e enfatizam as diferenças, seja com o intuito de tratar 

sobre outras culturas, seja para discutir problemas atuais que fazem parte do 

cotidiano dos educandos, tais como: Diversity; Amish (cf. ANEXOS...) e outros 

não anexados. 

Após o trabalho de leitura, era comum realizarmos um debate para que 

os alunos pudessem apresentar suas visões acerca do assunto enfocado no 

texto, como também para fazerem a transferência dos conceitos para o 

cotidiano.  Primeiramente, esse debate era realizado entre as duplas; logo em 

seguida eu mediava o debate com alguns questionamentos para a turma. 
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7.3.1. Os conceitos enfocados nas aulas 

Como ponto de partida para esta análise, selecionei as discussões que 

foram gravadas na aula, e tiveram como base o texto intitulado Amish33 (cf. 

ANEXO II), retirado da coleção objeto de minha investigação. Ao optar por este 

texto, pretendi levantar questões acerca de cultura (seção 5.2.2), por 

considerar que o confronto cultural, neste contexto, contribui para que os 

educandos possam compreender a pluralidade de sentidos que fazem parte do 

cotidiano. Diante da complexidade e até de certa discrepância presentes na 

contemporaneidade, tais discussões se fazem necessárias, não com o intuito 

de apresentar conclusões, mas como possibilidade de questionar visões 

fossilizadas, construídas e perpetuadas pelo senso comum. 

Assim, para tentar responder à minha primeira pergunta de pesquisa, 

selecionei alguns trechos que foram gravados durante nossas aulas. Os 

participantes destas gravações aparecerão identificados por letras, como forma 

de preservar suas identidades.  

 Com base no texto já mencionado, iniciei o debate com a seguinte 

pergunta: 

® Aula: dia 23/11/2007 – trechos da transcrição do diálogo 

                                                             
33

 Amish é um grupo religioso cristão anabatista baseado nos Estados Unidos e Canadá. São conhecidos 

por seus costumes conservadores, como o uso restrito de equipamentos eletrônicos, inclusive telefones e 

automóveis. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anabatista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Eletro-eletr%C3%B4nicos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3veis
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P: Sim, como vocês já comentaram, o texto trata de uma comunidade que 

optou por um estilo de vida diferente. Vocês acham que a nossa sociedade tem 

dificuldade para respeitar o “diferente”? 

 Com essa pergunta, tencionava abrir espaço para que pudéssemos 

discutir a realidade que nos cerca, como também o processo social no qual 

estão envolvidos como agentes discursivos. Foi um momento muito 

enriquecedor, no qual todos queriam se fazer ouvir ao mesmo tempo. Diante de 

tantos pronunciamentos, pude perceber que, ao tratar de questões culturais, 

estava estimulando o interesse dos educandos. E, ao contrário do que antes 

acreditava, pude perceber que eles tinham voz própria, só precisavam ser 

ouvidos. 

Diante da multiplicidade de vozes gerada com a minha pergunta, uma 

me chamou a atenção por ter relação direta com os conceitos que venho 

investigando nessa pesquisa. Uma aluna, adolescente, relata a sua 

experiência, a qual, até então, parecia ser ignorada pelo restante da turma.  

Z: Professora, eu sou Emo34, e tem muita gente que não gosta de mim por isso. 

Uns amigos meus lá do Rio me falou que lá tem loja que tá escrito que é 

proibido a entrada de Emo.  

 A fala desta aluna retrata uma situação nova para praticamente todos os 

membros da sala, inclusive para mim. Neste contexto, considerei a importância 

                                                             
34

 Emo (abreviação do inglês emotional) é um gênero de música derivado do Hardcore. O termo foi 

originalmente dado às bandas do cenário punk de Washington, DC que compunham num lirismo mais 

emotivo que o habitual. No Brasil, o gênero se estabeleceu sob forte influência norte-americana em 

meados de 2003, na cidade de São Paulo, espalhando-se para outras capitais do Sul e do Sudeste, e 

influenciou também uma moda de adolescentes caracterizada não somente pela música, mas também pelo 

comportamento geralmente emotivo e tolerante, e também pelo visual, que consiste em geral em trajes 

pretos, trajes listrados, mad rats, cabelos coloridos e franjas caídas sobre os olhos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cen%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Punk
http://pt.wikipedia.org/wiki/Washington,_DC
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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de discutir as questões contemporâneas (seção 4.2.1), por acreditar em uma 

educação pautada no desenvolvimento cultural, baseada no respeito pelas 

diferenças e construída através do diálogo. Não poderia, portanto, deixar um 

confronto cultural relacionado a alguém de meu cotidiano escolar passar 

despercebido. Sendo assim, através de outro questionamento, incentivei a 

educanda a se aprofundar no assunto que ela mesma levantou. Observe como 

ocorreu minha interferência: 

P: Eu tenho pouquíssimo conhecimento sobre o que é ser Emo e acredito que 

as pessoas que não fazem parte dessa realidade também não saibam ao certo 

o que realmente é ser Emo. Você se importaria de explicar pra gente? 

 Como já discutido anteriormente (seção 4.2.1), é de total relevância 

discutir a organização da sociedade pós-moderna, independentemente da 

disciplina, pois isso pode contribuir para a formação de cidadãos críticos e 

conscientes.  

 No entanto, no discurso de Z, não pude perceber nenhum fator de 

reconhecimento consciente por aquela opção de vida. Seus argumentos se 

restringem às afirmações “é legal” e “são da paz”. Observe:  

Z: Ah, professora...num sei. É assim, oh... a gente usa roupa assim, pinta os 

cabelos de cores diferentes... eu, por exemplo, uso essas coroas na cabeça 

[ela aponta para o cabelo], mas tem gente que num gosta. A gente não é igual 

aqueles roqueiros malucos, a gente é da paz, é legal. Ah, é isso...[risos] 

 O discurso de Z causou estranhamento para alguns colegas que a 

questionaram, pois sua justificativa se apresentava de forma evasiva, fazendo 
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com que os que se interessaram pelo assunto não conseguissem reconhecer o 

sentido de se optar por um estilo de vida totalmente diferente do que eles 

consideravam “padrão”. Alegaram que a colega era Emo porque seguia uma 

tendência natural da contemporaneidade. Observe: 

Y: Hoje em o dia o que a gente mais vê é pessoas usar, falar ou ter uma coisa 

só porque os outros têm.... 

 Ao levantar esse ponto, o aluno trazia à baila um dos pontos 

investigados neste contexto: ele reconhecia a influência cultural e discursiva 

que o outro exerce no ser social, i.e., entende a cultura como um conjunto de 

representações (seção 5.2.2).  

         No entanto, vale ressaltar que, ao se discutir questões culturais, que são 

construções sociais, pude perceber que sempre se usavam palavras como o 

outro, as pessoas, tem gente... Isso me leva a crer que existe no discurso um 

distanciamento, ou seja, o reconhecimento de que há uma falta de auto-crítica, 

reflexão e questionamento para algumas atitudes, de tal forma que a 

responsabilidade é sempre atribuída ao outro, e nunca a si próprio, como pode 

ser notado na fala de Y: Hoje em o dia o que a gente mais vê é pessoas usar, 

falar ou ter uma coisa só porque os outros têm.... 

Baseada em minhas reflexões, à luz de Paulo Freire, que afirma que o 

educando deve primeiro descobrir-se como um construtor desse mundo da 

cultura, mais adiante retomo a questão do outro, convidando-os à reflexão e à 

autoanálise. 
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P: Vocês já observaram que nossas atitudes, nosso modo de falar, de vestir, a 

escolha de nossa profissão, é tudo influenciado pelo outro? 

 O meu questionamento não ficou muito claro para eles. Sendo assim, 

procurei elucidá-la através de exemplos, objetivando uma ressignificação dos 

conceitos ali discutidos. Ao compreenderem aonde eu queria chegar, 

retomaram a situação da aluna Z, e para criar uma situação de questionamento 

crítico, argumentei sobre a importância do respeito às diferenças. Observe a 

próxima sequência: 

Y: Mas foi isso que eu disse aquela hora, ela é assim porque os amigos dela 

são, ela acha legal e nem sabe porquê, mas quer ser assim também. 

 A fala do aluno Y provocou muita irritação em Z. Pensei que era hora de 

intervir. 

P: E vocês não acham que pelo motivo dela querer ser assim já não é motivo 

suficiente para respeitar? 

Y: Eu sei, professora, a senhora não tá me entendendo. A senhora sempre 

fala pra gente ser crítico, mas aí eu pergunto, ela tá sendo? 

 O aluno Y interpela meu questionamento alegando que eu não estava 

entendendo o que ela queria dizer: ele estava contra-argumentando, tentando 

mostrar sua voz, sua opinião acerca do tema em questão. Observe que, logo 

em seguida, ele usa a frase “a senhora fala pra gente ser crítico”. Essa parece 

ter um traço de meu convite à reflexão. 

[o sinal toca avisando o término da aula] 
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P: Ok então, vamos todos pesquisar na internet o que é ser Emo e na próxima 

aula retomaremos o assunto, ok? 

 Ao término da aula, compreendi que o texto retirado da Coleção, objeto 

de minha investigação, forneceu elementos para compreender a sociedade de 

forma crítica, oportunizando a pluralidade de sentidos, que levam a um 

alinhamento multicultural (cf. seção 5.2.3), como proposto no Caderno 

Metodológico da Coleção de Cadernos Eja.  

 Na aula seguinte, para minha surpresa, dois alunos apareceram com a 

pesquisa sobre o comportamento Emo, entre eles a própria aluna Z. Além 

desses, outra aluna fez um trabalho escrito à mão, sem que eu tivesse 

solicitado, sobre o povo Amish.  

Quero justificar a afirmação “para minha surpresa”, pois realmente não 

esperava que eles fossem pesquisar. Em especial, destaco, em espanto, a 

mudança causada em Z, que antes nem sem sabia descrever o que era “ser 

Emo”, possivelmente porque nunca havia refletido com alguma profundidade 

sobre as razões de optar por um estilo de vida diferenciado, alegando apenas 

ser “legal”.  

Como já mencionado anteriormente (seção 1.1.), recebemos orientações 

para evitar passar trabalhos para casa, pelo fato de que os alunos trabalham, 

não têm tempo e já estão cansados. Além do mais, a minha experiência como 

professora de língua inglesa sempre me mostrou que eles não gostam de fazer 

atividades em casa e que, quando necessário, apenas o fazem quando se 

promete uma nota. Eu havia sugerido rapidamente uma pesquisa sobre os 

Emos, e apenas uma sugestão de pesquisa sobre o povo Amish, enquanto liam 
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o texto. Considerando que não buscariam por mais informações, no meu 

planejamento para essa aula, constava mais informações sobre estas duas 

diferentes culturas, apenas a título de curiosidade. Entretanto, não foi 

necessária a minha interferência, pois os alunos conduziram a aula com suas 

apresentações acerca dos temas em questão.  

A aluna, ao apresentar sua pesquisa sobre os Amish, informou aos 

colegas que descobriu na internet alguns títulos de filmes que abordavam essa 

cultura, e sugeriu uma “sessão-pipoca” para a próxima aula. E assim foi feito, 

eu não precisei nem procurar pelo filme; como era de interesse deles, 

organizaram tudo e realizaram a atividade com grande satisfação. 

A aluna Z falou muito pouco sobre os Emos, mas disse ter gostado da 

pesquisa, pois descobriu muita coisa que não sabia. 

Após essas atividades, pude perceber que realmente estavam gostando 

e se engajando no que estava sendo proposto; que o trabalho de leitura estava 

remetendo-os a outros questionamentos, levando-os a buscar mais 

informações para compreender o que ainda não conheciam. 

Diante de tantas sugestões dos alunos, o trabalho de leitura do texto em 

questão, que havia sido planejado para duas horas/aula, foi realizado em seis; 

mas foi uma experiência muito enriquecedora, e me fez concluir que os textos 

apresentados pela coleção trabalham numa perspectiva multicultural (seção 

4.2.3). Entretanto, a forma como essas discussões são conduzidas podem 

interferir diretamente nos resultados deste e de qualquer outro material. 



                                                                                                                                                                               
155 

 

Dando continuidade à análise dos dados gerados, na tentativa de 

compreender como este material pode trazer contribuições para a construção 

social do aprendiz, apresento os recortes da gravação de mais uma aula, na 

qual utilizei mais um texto da coleção objeto de minha investigação. O texto em 

questão é uma charge (cf. ANEXO XII) intitulada Diversity, e apresenta um 

escritório composto por diferentes tipos físicos. Ao propor essa atividade, pedi 

que os educandos observassem imagem, título e qualquer outro elemento que 

considerassem úteis à compreensão geral do texto. Para uma melhor 

inteligibilidade, gravei nossas discussões, e selecionei as sequências entre 

mim (P) e um aluno (A1). Então, iniciei um breve debate com uma pergunta 

introdutória: 

P: O que vocês acharam da charge? 

A1: Gostei do texto. Mas faltam palavras para expressar... 

Na fala do aluno, pude perceber que, embora tivesse o desejo de se 

comunicar, de se inserir no processo de interação, ele não se sentia à vontade 

para discutir, argumentar ou simplesmente demonstrar sua opinião a respeito 

do texto. Ele tinha consciência de que, por alguma razão, havia gostado do 

texto; entretanto, faltavam-lhe as palavras para expressar suas ideias, 

necessitando, assim, de alguma mediação, para que a discussão se iniciasse. 

P: Mas ninguém tem uma palavra para expressar?... Se gostaram do texto, 

gostaram por alguma razão, certo? 

A1: O texto condena a discriminação... fala de discriminação. 

P: E vocês acham que realmente existe esta discriminação? 
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A1: A gente faz isso diariamente, embora a gente negue. 

Após a interação com a educadora e com os colegas, A1 sentiu-se à 

vontade para discutir situações presentes no texto, e ainda criou uma ponte 

com o cotidiano, o que foi sugerido por mim. O reconhecimento do educando 

como pertencente a este contexto, nos remete à necessidade de estabelecer 

possibilidade comunicativas, em cujo cerne está a transformação do educando 

em sujeito de sua própria história. A resposta do aluno encontra-se dentro de 

uma esfera micro, a gente (eu); na próxima intervenção, tento levar essa 

discussão para um nível macro.  Tal procedimento dialoga com a teoria de 

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) desenvolvida por Vygotsky, e 

discutida por mim no capítulo II, seção 2.5. 

P: Então vocês acham que essa discriminação acontece por que?... Por que 

vocês acham que há tanta discriminação no nosso país? 

Neste nível, buscava proporcionar ao educando uma passagem da 

consciência ingênua à consciência crítica (seção 2.2), coadunando com a 

proposta desta pesquisa de contribuir para construção social do aprendiz. 

Nesta visão, pautada no pensamento freireano e vygotskiano, a educação 

precisa estar voltada para a transformação, não podendo ser construída no 

vazio; precisa estar contextualizada, criar uma relação de interação com a 

realidade social dos aprendizes. Na fala que se segue, de outra aluna, é 

possível observar que esta também consegue fazer transferência do nível 

micro para o macro, sinalizando para a re-construção social de sua própria 

história.   

Aluna 3: Falta de educação, conhecimento.  
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P: Falta de educação, conhecimento. [a professora repete a fala da aluna] 

Com base na assertiva da aluna, travou-se o debate em sala de aula, 

mediado pela educadora. Enfatizaram que para saber respeitar o outro é 

preciso conhecimento, e que muitas vezes as pessoas só entendem como 

discriminação o preconceito racial, esquecendo de respeitar as diferenças. 

Neste ponto, a pedido da professora, citaram exemplos de discriminação 

sofridos por eles e por colegas. Outro ponto que também foi levantado por eles, 

é que o número de pessoas que discriminam é muito maior por falta de 

educação do que por desconhecimento das causas pelas quais discriminam. 

Em suas argumentações, todavia, pude perceber que, embora se reconheçam 

como preconceituosos, ainda acreditam que o preconceito está mais arraigado 

nas classes mais altas. Observe a fala desta aluna: 

Aluna 2:[...] mas era assim um “distrabalho”..... porque preto na casa de rico 

era ladra, tinha que vigiar. Então sempre alguém escondia alguma coisa pra 

me acusar. Então eu procurava aquilo até achar, pra salvar meu nome e provar 

que eu não roubei, e isso sempre acontecia comigo, hoje não acontece mais. 

 O pensamento exposto nesta fala foi compartilhado pelos colegas de 

turma, sinalizando que muitos (pré-)conceitos já se encontram fossilizados 

nesses educandos. Ao se colocarem como a grande maioria pobre, negra e 

com baixo grau de instrução, sentem-se à margem da sociedade, colocando-se 

muitas vezes em posição de ataque para se defender.   

 À luz da construção do ser humano de Vygotsky e Paulo Freire é 

possível reconhecer a influência do social, mas ao mesmo tempo sinalizam que 

o homem não é submetido a um determinismo. O espaço aberto para essas 
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discussões, que tiveram como ponto de partida um texto que discutia a 

diversidade, pode proporcionar momentos de reflexões acerca de nossas 

realidades sociais, gerando uma possibilidade de transformação do aprendiz 

em agente construtor de sua história e do mundo que o cerca. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Quando o homem compreende a sua realidade, pode 

levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e 

procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu 

trabalho pode criar um mundo próprio, seu Eu e as suas 

circunstâncias”.  

(Paulo Freire) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao iniciar esta investigação, senti necessidade de falar das minhas 

inquietações, pois elas foram a mola propulsora deste trabalho e me moveram 

em busca de possíveis respostas para meus questionamentos. Esses foram 

gerados por amor à profissão, e por sentir que minha ação podia fazer a 

diferença. Ao usar esta expressão, sinalizo para a minha contribuição na 

construção do novo, no qual os meus educandos pudessem se vir como 

construtores de sua história.   

 O caminho percorrido nesta investigação, por vezes, causou-me 

insatisfação, pois cheguei a acreditar que não conseguiria contribuir neste 

processo. Além disso, pensava que o posicionamento dos educandos acerca 

dos nossos encontros se encontrava pautado em depoimentos que buscavam 

me agradar. Confesso que foram necessárias muitas horas de reflexões e 

diálogo com minha orientadora para compreender as questões que me 

levavam a essa insatisfação. 

 Após esta investigação, compreendi que pesquisa e ensino devem 

caminhar juntos, pois só assim somos capazes de ajustar o nosso olhar para 

realmente compreendermos o que e como está acontecendo a nossa prática. 

Tais entendimentos eu adquiri neste caminhar, buscando compreender o que 

acontecia no meu cotidiano, para, assim, possivelmente vir a contribuir na 

formação destes educandos. Tornei-me professora-pesquisadora, e hoje 

compreendo que não dá mais para separar uma da outra. 
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 Nesse caminhar como professora-pesquisadora, tentei responder às 

minhas perguntas de pesquisa, as quais buscavam entendimentos acerca da 

construção social do aprendiz de inglês através de um material didático, com 

enfoque na leitura. O trabalho era realizado com textos. Contudo, relembro que 

a coleção investigada não deu conta de minhas necessidades em relação ao 

tipo de texto que buscava levar para meus aprendizes, e por vezes precisei 

consultar outras fontes.  

Os textos trabalhados continham temas relevantes socialmente, 

selecionados por mim, com o intuito de levar os educandos a refletirem 

criticamente acerca de suas realidades sociais, visando a possibilidade de 

mudança. Muito embora a coleção de EJA também tivesse este propósito, creio 

que as seleções que fiz foram mais direcionadas aos leitores, uma vez que não 

foram selecionados tendo em vista um leitor “abstrato”. Além do mais, ao final 

de minha investigação, minhas considerações me levam a afirmar que minha 

insatisfação e a dificuldade dos alunos surgiam também, devido à forma como 

os textos eram abordados, de tal forma que minha abordagem foi se ajustando 

às reações, necessidades e desejos dos alunos. 

As reflexões foram observadas nos debates realizados após a leitura, 

nos quais os aprendizes apresentavam suas visões de mundo e sempre eram 

estimulados a construírem um olhar crítico sobre o tema em questão. Nestes 

debates, falei, ouvi, escutei e aprendi; principalmente no que concerne à minha 

percepção de escutar, pois antes acreditava que estes educandos precisavam 

que alguém desse voz a eles, subentendendo-se que não tinham voz própria. 

Percebi, então, que tinham suas vozes, embora não eram ouvidas. E 
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compreendi que não basta o texto: este tem que ser conjugado a atividades e 

espaços que permitam ao aprendiz trazer suas experiências e fazer-se não 

apenas escutar, mas também ser ouvido. Essa percepção foi um dos pontos 

fortes desse trabalho, pois me revelou a importância de se estabelecer a 

diferença entre escutar e ouvir, tendo em vista que escutar significa tornar-se 

atento para ouvir. E, ao ouvi-los, não posso silenciá-los, pois suas vozes 

trazem consigo “suas verdades, valores e crenças”. A nós, educadores, cabe 

apenas o papel de contribuir no processo de pensarem em suas vidas de forma 

mais crítica, para assim poderem optar por permanecer ou mudar suas 

realidades. 

Tais reflexões se encontraram pautadas, principalmente, nas teorias de 

ensino-aprendizagem de Vygotsky e Paulo Freire, como também na visão 

sociointeracional de leitura. Estes constructos teóricos muito contribuíram no 

entendimento das minhas questões de pesquisa. Retomo minha macro-

pergunta de pesquisa. 

          Como o material didático da EJA pode trazer contribuições para a 

construção do aprendiz como participante de sua história e do mundo?  

           Ao iniciar a investigação, acreditava que a coleção que estava 

investigando daria conta de minhas necessidades. Contudo, isso não 

aconteceu, e surgiu a necessidade de adaptar o material e seu uso ao contexto 

em que estávamos inseridos. Foi então que, para responder à minha macro-

pergunta de pesquisa, descobri que seria necessário subdividi-la em outros 

questionamentos: 

1. Que adaptações se tornam necessárias? Por quê? E para quê? 
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2. Como se dá uso desse material em sala de aula?  

Com base nas teorias já mencionadas, analisei o material investigado, 

observei a turma, gravei e registrei em notas de campo e dos alunos nossos 

encontros. De forma sistematizada e reflexiva, tentei analisar os dados gerados 

nesse caminhar. 

Após este processo de estudo, em suma, gostaria de destacar os 

principais pontos que identifico como contribuição para minha futura prática 

como professora de jovens e adultos, assim como para futuros colegas. 

 Primeiramente, o processo reflexivo que construí nesse processo, em 

mim, como educadora-pesquisadora, e em alguns dos meus educandos, que, 

mesmo sem um questionamento direcionado, afirmaram que os textos “faziam 

pensar” e que eles tinham que ser “críticos”.  

Em segundo lugar, ter desenvolvido nos aprendizes o prazer em estudar 

a LE e fazê-los compreender que são capazes de realizar uma leitura, mesmo 

diante de alguns obstáculos. Quero ressaltar que, embora este segundo ponto 

não estivesse no foco da pesquisa, não o considero menos importante. Pelo 

contrário, me levou a entender que a forma como lecionamos está diretamente 

ligada com a forma como eles aprendem. Prazer e aprendizado caminham 

juntos, e o prazer de aprender irá abrir-lhes caminhos para se sentirem 

participantes da construção de seu mundo.  

A terceira contribuição diz respeito ao material. Embora tenha sofrido 

muitas adaptações para atender meus anseios e os dos meus aprendizes, o 

mesmo contribuiu para as minhas reflexões, pois se posicionava de forma 
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aberta, isto é, incentivava o educador a buscar outros materiais que 

contemplassem a sua prática. Entretanto, essa “liberdade” que senti para 

desenvolver meu trabalho com base na Coleção de Cadernos de EJA pode ser 

um fator limitador para educadores que não podem contar com os constructos 

teóricos necessários para trabalhar com um material que traz uma abordagem 

com uma proposta diferenciada. Isso ocorre porque a proposta parece partir do 

pressuposto de que os professores têm conhecimento suficiente para realizá-

lo. 

Após mencionar os pontos fortes do meu trabalho, devo mencionar o 

que, ao final da investigação, senti o que deixei de realizar e que muito poderia 

ter contribuído nesse processo.  Durante toda a pesquisa, em momento algum, 

solicitei aos alunos que produzissem qualquer texto escrito. Acredito que essa 

parte poderia ter acrescentado um valor axiomático aos momentos de reflexão 

dos aprendizes, pois, ao escrever, teriam mais uma oportunidade de refletir 

sobre os temas debatidos. Além disso, seria um momento de produção 

individual, no qual estaria oferecendo a oportunidade de todos se manifestarem 

– numa sala de aula é sabido que não podemos contar com a voz de todos os 

alunos. Sinto por ter perdido essa oportunidade. De qualquer forma, esta fica 

como parte de encaminhamentos futuros, os quais considero de grande 

relevância para uma próxima investigação. 
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CAPÍTULO VIII 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

... “Porque percebemos que somos capazes de 

realizar coisas difíceis com um pouco de esforço. 

Aprendemos que para interpretar um texto podemos 

usar a imaginação e a partilha, e que nem tudo que 

parece é verdadeiro, e que usando outros recursos 

podemos descobrir muitas coisas”. 

(Aluna da EJA da turma investigada) 
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THE AMISH 

A religious cult in the 21st century that only permits the use of horses and carriages. 

The Amish are conservative Christian Protestants, a division of the Mennonite religion. 
The Amish movement was founded in Europe by Jacob Amman (~1644 to ~1720 ).  
The beliefs and practices of the Amish are based on the writings of the founder of the Mennonite religion, 
Menno Simons (1496-1561). 
The group preserves the elements of the 17th century European rural culture. They are isolated from the 
American culture and maintain distance from modern society. The Amish live in 22 states of the USA and 
in Ontario, Canada. The Amish group in total has approximately 180,000 people. They speak German 
and English. 
 
The beliefs: 
 
Amish people are not permitted to maintain contact with the modern world, physically or socially. 
Amish people reject involvement with the military. They are not permitted to have revolvers or to defend 
their properties. 
The families are patriarchal. Women are submissive to their father and husband. 
The school is one big room. The teacher is Amish. They are encouraged to study only the Elementary 
School (1st to 8th grade). 
The Amish dress with simplicity and modesty. Women have long skirts and men have dark suits. Men have 
beard. 
Amish people are not permitted to install electricity in their houses. Electrical and electronic devices 
(example: TV, computer, sound system, etc.) are not permitted. 
They are not permitted to drive automobiles too. They have to use horses and carriages. 

As informações básicas foram extraídas do site www.religioustolerance.org/amish.htm 
Texto adaptado pela professora Giuliete Siqueira. 

GLOSSARY: beard – barba; beliefs – crenças; carriage – carruagem; century – seculo; 

device – aparelho/maquina; founded – fundado; horse – cavalo; husband – marido; only – so; 

people - povo school – escola; skirts –saias; suit – terno; teacher – professor; to dress – 

vestir-se; to live – viver; to speak – falar; world – mundo; writings – escrituras/escritos. 

 

1. Apos sua compreensão do texto, escreva TRUE ou FALSE sobre as crenças do povo Amish: 

(________) As famílias são matriarcais. 

(________) Possuem computadores e eletrodomésticos em geral. 

(________) Se vestem com simplicidade e modéstia. 

(________) Não podem dirigir automóveis. Usam cavalos e carruagens. 

(________) São encorajados a prosseguir nos estudos. 

2. Encontre no texto as frases a seguir: 

a) Aos Amish não e permitido manter contato físico ou social com o mundo moderno. 

____________________________________________________________________________________ 

b) As famílias são patriarcais. As mulheres são submissas aos pais e maridos. 

___________________________________________________________________________________ 

3. Discuta com seu colega e faça algumas observações por escrito a respeito das escolhas que 
fazemos em nossas vidas e se realmente sabemos respeitar as escolhas do outro. 

http://www.eja.org.br/cadernosdeeja/diversidadesetrabalho/dt_tx11.php?redir=le&acai3_cod=453149&url=http%3A%2F%2Fwww.religioustolerance.org%2Famish.htm
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QUESTIONÁRIO 

Prezado Aluno (a), 

  Este questionário visa coletar informações sobre o perfil dos estudantes 

que participam do Programa de Educação para Jovens e Adultos, sendo parte integrante 

de uma pesquisa que tem como objetivo promover o desenvolvimento cultural e social. 

  Agradeço a sua colaboração, 

       Milânia dos Santos Gomez   

1. IDADE: 

(    ) de 15 a 20 anos         (    ) de 35 a 40 anos    (    ) de 55 a 60 anos 

(    ) de 20 a 25 anos         (    ) de 40 a 45 anos    (    ) de 60 a 65 anos 

(    ) de 25 a 30 anos         (    ) de 45 a 50 anos    (    ) de 65 a 70 anos 

(    ) de 30 a 35 anos         (    ) de 50 a 55 anos    (    ) mais de 70anos 

 

2. SEXO: 

(    ) Masculino   (    ) Feminino 

 

3. QUANDO DEC IDIU FAZER O SUPLETIVO JÁ ESTAVA HÁ ALGUM TEMPO 

AFASTADO DA ESCOLA? 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

4. QUANTO TEMPO FICOU AFASTADO DA ESCOLA? (responder somente se a 

resposta a pergunta anterior for “sim”). 

(    ) de 1 a 5 anos                 (    ) de 15 a 20 anos    (    ) de 30 a 35 anos 

(    ) de 5 a 10 anos         (    ) de 20 a 25 anos    (    ) de 35 a 40 anos 

(    ) de 10 a 15 anos         (    ) de 25 a 30 anos    (    ) mais de 40anos 

 

5. QUAL OU QUAIS OS MOTIVOS QUE O LEVARAM A AFASTAR-SE DA 

ESCOLA? (poderá marcada mais de uma opção, caso ache necessário). 

(    ) trabalho         (    ) doença          (    ) problema com colega 

(    ) matrimonio         (    ) não achava importante    (    ) problema com professor 

(    ) filho(s)         (    ) reprovação     (    ) outros:______________ 

 

6. QUE MOTIVO(S) O FEZ VOLTAR PARA ESCOLA? 

(    ) trabalho            (    ) tempo livre         

(    ) retirar o atraso das reprovações           (    ) busca por conhecimento   

(    ) busca por novas amizades           (    ) outros:______________________ 

 

7. TEM ALGUMA COISA QUE VOCE GOSTARIA DE ACRESCENTAR QUE NÃO 

FOI PERGUNTADO ACIMA? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________    
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ANTONYMS 
 

 

TALL SHORT 

FAT THIN 

HAPPY UNHAPPY 

RICH POOR 

INTELLIGENT STUPID 

OPTIMISTIC PESSIMISTIC 

GOOD BAD 

BEAUTIFUL UGLY 

INTERESTING BORING 

BIG SMALL 

NERVOUS CALM 

HARD-WORKING LAZY 

TIRED ENERGETIC 

HEAVY LIGHT 

HEALTHY UNWELL / SICK 
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Você sabe paxocar? 

 Este texto, embora escrito com base na língua portuguesa, apresenta algumas 
palavras inventadas. Lembre-se de que há váarias possibilidades de significado para os 

itens desconhecidos. Leia o texto tantas vezes forem necessárias para compreendê-lo, 

sem se preocupar com o significado de cada palavra isoladamente. Seu próprio 

conhecimento linguístico será suficiente. Divirta-se! 

 

É IMPOSSÍVEL PAXOCAR A TODOS 

Um fazendeiro e seu troba estavam em plique da cidade, onde iriam fazer       

compras. Levavam com eles um de seus grapes para ajudá-los a carregar as compras no 

plique de volta. Como não queriam cansar o grape no plique de ida, eles serilaram plicar 

ao lado do grape. 

 Após alguns suspiles de plicada, enlevedaram um homem que rustiu deles e 

chamou-os de cocali, pois eles estavam plicando enquanto o grape, um zito tão forte, 

plicava sem nenhuma carga. Não querendo que o homem rustisse deles, o dater mandou 

o troba crocar o grape. 

Suspiles mais tarde, eles enlevedaram uma mulher, que olhou para o troba no 

grape e zirbi: 

- Como você pode permitir que o seu dater, um homem idoso, plique, dre cari você 

croca o grape? 

 O dater e o troba xuvocaram que a mulher estava certa e trtobe ambos crocaram 

o grape. 

 Sacorretado pelo peso dos dois homens o grappe começou a plicar mais 

sucalente. Mais adiante, um grupo de kidares, ao ver o tratamento dado ao grape, 

sorretou: 

- Como e que vocês dois podem fazer esse bonito grape zember tanto? 

 Após cribilar por alguns suspiles, o troba teve uma idéia: ambos descrocariam do 

grape e o carregariam ate na cidade. Dessa forma, ninguém poderia cruvoca-los. Ou será 

que poderia?   

  

I. Escreva no retângulo abaixo o provável significado de PAXOCAR: 

  

 

 

 

II. Indique o possível significado das palavras a seguir. Observe sua ocorrência ao longo 

do texto, considerando que, em alguns casos, as mesmas ocorrem com classes 

gramaticais e com grafais diferentes. 

 

1. plique (linha 2):____________________     7. rustisse (linha 7):________________ 

2. grape (linha 3):____________________      8. crocar (linha 8):_________________ 

3. plicar (linha 3):____________________      9. suspiles (linha 9):________________ 

4. plicada (linha 5):___________________    10.troba (linha 9):___________________  

5. enlevedaram (linha 5):_______________    11.dre cari (linha 11):________________ 

6. grappe (linha 6):____________________   12.cribilar (linha 18):________________ 
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Texto:  Escândalo 

Brazil officials: “Sexual tourism won’t be allowed” 

 RIO DE JANEIRO, Brazil – With the annual Carnival celebration approaching, the 

Brazilian Justice Ministry has declared war against foreign tourist looking for prostitutes. 

 The Justice Ministry has asked the embassies of Germany, France, Italy and Argentina 

to denounce travel agents in their countries who advertise “sexual tourism” in Brazil. 

“The government simply will not tolerate this activity”, Justice Ministry Cabinet chief 

Jose Gregori told the daily Jornal do Brazil on Saturday. 

Gregori will meet this week with representatives of the north-eastern states of Ceara 

and Pernambuco, where such tourism is infamous. An estimated 500.000 girls younger than 16 

work as prostitutes, many in costal capitals where sex packages are sold. 

The Orlando Sentinel. February 18, 1996. 

 

1. Após ler a notícia a seguir, complete: 

Local:____________________________________________________________________ 

Época do ano: _____________________________________________________________ 

Assunto:__________________________________________________________________ 

Embaixadas contatadas pelo Ministério da Justiça:____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Motivo do contato: _____________________________________________________________ 

Estados de maior incidência deste tipo de turismo:____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Número de prostitutas menores de 16 anos:_________________________________________ 

Você acha que esse tipo de turismo está diretamente relacionado com a pobreza de nosso 

país? Justifique: 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Gramática: 

2.1. Retire do texto frases que estejam no futuro simples. 

a) Afirmativa:______________________________________________________________ 

b) Negativa:_______________________________________________________________ 

2.2. Escreva na forma negativa: 

a) People will work at night. __________________________________________________ 

b) They will return late. ______________________________________________________ 

c) I will leave before six. ______________________________________________________ 

d) I will pay my bill. __________________________________________________________ 

2.3. Escreva na forma interrogativa: 

a) Mary will take your bag: __________________________________________________ 

b) You will buy a new car. ___________________________________________________ 

2.4. Marque a opção correta de acordo a tradução: 

a) The teacher will explain the lesson.   b) I am going to work. 

(    ) A professora explicou a lição.   (    ) Eu estou indo trabalhar. 

(    ) A professora explicará a lição.   (    ) Eu fui trabalhar. 

(    ) A professora vai explicar a lição.   (    ) Eu trabalho. 

 

 

“The best way to have a friend is to be one!” 
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QUANTO MAIS MISTURADO MELHOR 

 

Campanha publicitária gaúcha recomenda a diversificação no ambiente profissional 

 

"Diversidade no ambiente de trabalho dá lucro", dizia a campanha publicitária da Procuradoria Regional 

do Trabalho, veiculada no Rio Grande do Sul em 2004. 

 

"Empresas que priorizam políticas de incentivo à diversidade no ambiente de trabalho aumentam sua 

capacidade de reconhecer e atrair talentos, têm menor rotatividade de funcionários e aumento da 

satisfação de seus colaboradores", diz o texto de um dos anúncios.  

 

Outro texto lembra que condição socioeconômica, idade, ascendência, nacionalidade, estado civil, 

orientação sexual e condições de saúde não podem ser motivos de discriminação. 

 

A campanha lembrava de casos famosos de pessoas que foram discriminadas, mas que provaram ter 

capacidade bem acima da média. Num deles, pergunta: 

 

"Você contrataria para trabalhar como gráfico no seu jornal um jovem negro de 16 anos, órfão, gago, 

epilético, com saúde frágil e baixa escolaridade?". E arremata com a resposta: "Que pena. Você acabou 

de dispensar o Machado de Assis". 

 

Diversity 
Randy Glasbergen 

 
 

a) De acordo com o titulo, de que trata as charges? ___________________________________________ 

b) Que tipo de local aparece nas charges? 

(   ) restaurante  (   ) cyber café   (   ) escritório   (   ) em casa 

 

c) Com base nas imagens, descreva o que você observa na charge 1 e 2:  

1.___________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________ 

d) Após a observação, você acredita que há relações com o texto e por quê? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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e) Correlacione as colunas: 

1) Focar             ( ) To need   

2) Precisar            ( ) To think 

3) Pensar            (   ) To focus 

4) Receber            ( ) To receive 

 

f) Como podemos observar em nosso dia-a-dia, a diversidade faz parte do nosso povo, portanto, e 
necessário conhecer para respeitar as diferenças (etnias, culturas, religiões e diferentes pontos de vista). 
Na atividade que se segue, você tem uma lista de descrições físicas em inglês. Localize nas charges as 
figuras com as descrições correspondentes a esse vocabulário. 

a) Long hair –      h) Slim - 

b) Short hair –     i) Overweight - 

c) Dark hair –     j) Fat - 

d) Blond –     l) Bald - 

e) Brunette –     m) Dark eyes - 

f) Tall –      n) Big ears - 

g) Short –     o) Small ears – 

      p) Antennas - 

 

 

 

“Ser humano e entender que a 

Diversidade leva a unidade,  

Que a unidade leva a solidariedade, 

Que a solidariedade leva a igualdade, 

Que a igualdade leva a liberdade, 

Que a liberdade leva a diversidade”  

(Georges Bourdoukan) 


