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RESUMO: 
A sociedade atual exige cidadãos competentes, aptos a resolver problemas com desenvoltura, 
ativos, pensantes. Para isso, faz-se necessário o domínio da linguagem, pois é através dela  
que o homem se comunica, expressa suas ideias, defende seus pontos de vista. Enquanto isso, 
o ensino de língua portuguesa na Educação de Jovens e Adultos (EJA) continua centrado em 
regras gramaticais desvinculadas da prática e análises de frases soltas. Assim, é necessário 
proporcionar aos alunos da EJA um ensino de língua portuguesa voltado para o texto, para o 
uso prático da linguagem. Este trabalho procura fazer uma reflexão sobre o ensino de língua 
portuguesa na EJA e propõe uma prática pedagógica centrada no estudo dos gêneros e 
atividades de retextualização. Esta proposta está fundamentada nos estudos de  Luiz Antônio 
Marcuschi, Bernard Schneuwly, Joaquim Dolz  entre outros estudiosos no assunto.  
Palavras-chaves: gêneros, linguagem, retextualização.  
 
 
ABSTRACT: The society nowadays requires competent people who are skilled to solve a 
problem with agility, active and mind. That’s why it is going to be necessary thorough 
knowledge about language, because it is through what the man could be a communication, 
express his ideas himself and defend his different point of view. Meanwhile, the education of 
the Portuguese language to Young and Adult Education continues based in grammar rules 
without practice and analysis of the free phrases. Like this, it is going to be necessary to 
propose to the EJA students a teaching of Portuguese language related to the text, for a 
practice and use of the Portuguese language. This work is a search and reflection about the 
teaching of Portuguese language of EJA and proposes a pedagogy practice of gender and 
activities of the texts. This propose is based in the studies of Luiz Antonio Marcuschi, 
Bernard Schneuwly, Joaquim Dolz among other subject studious.  

  
 
 

 

                                                           
1
 Graduada em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe, Especialista em Literatura Brasileira pela 

Faculdade Atlântico, professora de língua portuguesa do ensino médio e EJAEF da rede estadual de ensino. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

2 

O ensino de Língua Portuguesa na Educação de Jovens e Adultos é um desafio. O 

público é composto por um alunado que parou de estudar há muito tempo ou que vem de 

outros programas de aceleração, como, por exemplo, o Acelera. Além disso, há um público 

jovem com um histórico de repetência e evasão. Isso resulta em turmas com alunos 

semialfabetizados, com sérios problemas de aprendizado.   Alunos, muitas vezes, com 

autoestima baixa, devido às dificuldades que enfrentam. Alguns cansados de um longo dia de 

trabalho; outros com problemas em casa ou no ambiente de trabalho.   

Depois dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), discute-se muito o ensino 

da língua através dos gêneros textuais. Mas, infelizmente, ainda há um grande número de 

professores que não utilizam essa prática, ou porque não compreendem bem o estudo dos 

gêneros, ou porque não são passíveis de mudança. E continuam com uma prática pedagógica 

centrada em regras gramaticais e análises de frases soltas e descontextualizadas. Com isso, 

encontram-se turmas de EJA desestimuladas com o ensino e um quadro desanimador de 

insucesso escolar.  

Desse modo, faz-se necessária uma mudança de prática no ensino de Língua 

Portuguesa na EJA a fim de proporcionar ao aluno aulas interativas, próximas de sua 

realidade linguística, que o levem a construir sentidos, para que ocorra uma formação integral 

e efetiva.    

Portanto, o estudo através dos gêneros, partindo dos orais para os escritos, num 

processo de retextualização, pode ser uma estratégia eficaz para conseguir alunos mais 

participativos e estimulados, por sentirem-se agentes na produção do saber, e, assim, 

promover um aprendizado da língua mais efetivo. O trabalho com textos é imprescindível 

para o estudo da língua. Não se aprende  língua portuguesa estudando regras gramaticais 

desvinculadas do uso real da língua na comunicação seja escrita, seja falada. Ninguém se 

comunica citando regras isoladas e frases soltas, mas através de um discurso elaborado com 

sentido, com o objetivo de comunicar algo.  

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica mediante 

fichamento de trabalhos realizados por teóricos como Bernard Schheuwly e Joaquim Dolz que 

trabalham os “Gêneros orais e escritos na escola”, Antônio Luiz Marcuschi sobre atividades 

de retextualização e Irandé Antunes, com a linguística textual. 
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Além disso, foi realizado um trabalho de campo a fim de analisar  o ensino de 

Língua Portuguesa na Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental de uma escola 

da rede pública estadual com entrevistas e questionários a professores de Língua Portuguesa 

que trabalham com essa modalidade.    

Depois, foram colocadas em prática, em duas turmas de 7ª série (3ª etapa) aulas de 

Língua Portuguesa através dos gêneros textuais e discursivos e de atividades de 

retextualização a fim de se comprovar a eficácia dessa proposta. 

O uso competente da linguagem pode proporcionar ao homem o exercício pleno 

da cidadania. Assim, torna-se imprescindível sistematizar o conhecimento prévio do aluno e 

cabe à escola “a função e a responsabilidade de contribuir a todos os alunos o acesso aos 

saberes linguísticos necessários ao exercício da cidadania” (PCNs-1998).   

A fim de promover esse acesso aos saberes linguísticos, é necessário que o 

professor focalize sua prática pedagógica nas necessidades do aluno, que perceba as 

diferenças, pois cada aluno tem uma história, cada um tem seu tempo, um modo de aprender. 

É preciso respeitar a realidade de cada um. Deve-se aproveitar o conhecimento que o aluno 

traz e promover possibilidades para que ele ressignifique esse conhecimento. O professor 

deve utilizar 

Práticas que partem do uso possível aos alunos e pretendem provê-los de 

oportunidades de conquistarem o uso desejável e eficaz. Em que a razão de ser das 

propostas de leitura e escuta é a compreensão ativa e não a decodificação e o 

silêncio. Em que a razão de ser das propostas da fala e da escrita é a expressão e a 

comunicação por meio de textos e não a avaliação da correção do produto. Em que 

as situações didáticas têm como objetivo levar os alunos a pensarem sobre a 

linguagem para poderem compreendê-la e utilizá-la adequadamente. (PCNs-1998) 

Ensinar Língua Portuguesa na EJA é uma tarefa árdua. Turmas com alunos 

semianalfabetos, cansados de um exaustivo dia de trabalho, alunos com sérias dificuldades de 

aprendizagem.  É preciso dar sentido ao estudo da língua. O aluno deve compreender que a 

língua que ele aprende na escola está vinculada ao seu cotidiano, que o conhecimento que ele 

tem é ponto de partida para que ele avance nos estudos. 

 

A língua é um sistema de signos específico, histórico e social, que possibilita a 

homens e mulheres significar o mundo e a sociedade. Aprendê-la é aprender não 

somente palavras e saber combiná-las em expressões complexas, mas apreender 
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pragmaticamente seus significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as 

pessoas entendem e interpretam a realidade e a si mesmas.  (PCNs-1998)  

 

O ensino de língua voltado para a construção de sentidos deve privilegiar uma 

prática pedagógica interativa, em que o aluno seja agente. O ensino através dos gêneros pode 

proporcionar essa interação.  

 

A aprendizagem da linguagem se dá, precisamente, no espaço situado entre as 

práticas e as atividades de linguagem. Nesse lugar, produzem as transformações 

sucessivas da atividade do aprendiz, que conduzem à construção das práticas de 

linguagem. Os gêneros textuais, por seu caráter genérico, são um termo de 

referência intermediário para a aprendizagem. Do ponto de vista do uso e da 

aprendizagem, o gênero pode, assim, ser considerado um megainstrumento que 

fornece um suporte para a atividade, nas situações de comunicação, e uma referência 

para os aprendizes. (SCHNEUWLY; DOLZ,  2004,  p. 75) 

    

Vale ressaltar que para que essa prática funcione, é necessário que o gênero seja 

trabalhado como instrumento de comunicação, não como um pretexto para o ensino da 

gramática.  “A língua só se atualiza a serviço da comunicação intersubjetiva, em situações de 

atuação social e através de práticas discursivas, materializadas em textos orais e escritos” 

(ANTUNES, 2003, p. 42). Através dos gêneros textuais e de atividades de retextualização, o 

ensino da Língua Portuguesa pode ser um caminho para um processo de ensino/aprendizagem 

produtivo.  

 

Pode-se sustentar que as operações de retextualização na passagem da fala para a 

escrita são atividades conscientes que seguem os mais variados tipos de estratégias. 

Em certos casos, algumas formas lingüísticas são eliminadas e outras introduzidas; 

algumas são substituídas e outras reordenadas. Nesse processo de reescrita (que vai 

além da transcodificação processada na transcrição inicial da fala), entram em ação 

algumas estratégias de regularização lingüística. Estas são, em geral, as primeiras 

alterações e têm muito a ver com os fenômenos mais estreitamente relacionados à 

denominada norma lingüística padrão, sendo assim atividades elementares ligadas à 

corretude intuitiva.  Posteriormente, surgem outras operações que afetam as 

estruturas discursivas, o léxico, o estilo, a ordenação tópica, a argumentatividade e 

acham-se ligadas à reordenação cognitiva e à transformação propriamente dita que 

atinge a forma e a substância do conteúdo pela via da mudança na qualidade da 

expressão. (MARCUSCHI, 2008, p. 55) 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

5 

Ao realizar a retextualização, o aluno pode perceber e compreender as 

especificidades de cada texto e os elementos que o compõem. Dessa forma, a compreensão da 

língua pode ocorrer de forma efetiva. A análise de atividades de retextualização 

 

Permitem levantar a hipótese de que as operações de retextualização da fala em 

escrita sejam tomadas não apenas como indicadores da consciência da relação entre 

a fala e a escrita, mas como exercício de compreensão de texto e, até mesmo, do 

domínio dos modelos globais de gêneros textuais. Esta percepção dos fatos permite-

nos entrar num novo conjunto de hipóteses que conduzem à análise da interferência 

dos processos de compreensão nas atividades de retextualização. Pois, como 

lembrado variadas vezes aqui, para transformar um texto em outro, mesmo que seja 

apenas de uma modalidade em outra, supõe-se uma intensa atividade de 

compreensão de texto. Esta perspectiva abre uma área inexplorada que pode trazer 

relevantes conhecimentos para uma melhor apreensão dos processos de 

compreensão de um modo geral. (MARCUSCHI, 2008, p. 112) 

 

No ensino de Língua Portuguesa na Educação de Jovens e Adultos, esse processo 

pode se revelar bastante produtivo. A maioria dos alunos dessa modalidade de ensino não tem 

contato com textos, mal consegue realizar atividades simples de identificação. Através de 

atividades de retextualização, o aluno pode desenvolver a habilidade de leitura e compreensão 

do texto, e isso será significativo não só para o aprendizado da língua como também das 

outras disciplinas, visto que ele precisará ler e compreender os mais variados textos.  

O aluno terá contato com um número variado de gêneros e poderá compreender as 

particularidades de cada um. Além disso,  

 

Um ensino de língua na perspectiva ora sugerida apresenta a vantagem de um maior 

dinamismo e uma produtividade muito grande porque leva em conta de maneira 

sistemática o aspecto textual-discursivo e não apenas as estruturas formais. Sua 

vantagem é a possibilidade de oferecer previsões e sugerir alternativas 

comparativamente. Se daí surgirem regras, elas estarão sempre situadas num 

contexto dinâmico de decisões que envolvem ações situadas. (MARCUSCHI, 2008, 

p. 122)  

 

Percebe-se, então, que através dessa abordagem pedagógica no ensino de Língua 

Portuguesa na EJA, o aluno terá a oportunidade de construir sentidos, de ser sujeito do seu 
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aprendizado, de desenvolver competências sociais e, assim, tornar-se um cidadão apto para as 

exigências da sociedade moderna.   

A partir das entrevistas e questionários aplicados a professores de língua 

portuguesa da EJA em escolas da rede pública de ensino, pôde-se observar que as aulas são 

ministradas de forma descontextualizada da vida prática do aluno. Alguns professores seguem 

o livro didático, que não dá suporte para uma ação pedagógica efetiva, fazem análises 

gramaticais desvinculadas do texto, a leitura é trabalhada superficialmente, atendendo apenas 

a uma etapa: a da identificação. Ou ainda, o texto é usado como pretexto para a análise 

gramatical, é descartada toda a função comunicativa do texto. 

Desse modo, o aluno da EJA não vê uma função prática das aulas de português, 

acha as aulas chatas, não consegue aprender, diz que o português é muito difícil, é cheio de 

regras e de exceções, tornando-se impossível um aprendizado significativo. Portanto, mudar 

essa prática pedagógica se faz mister.     

Esta proposta de ensino da língua foi colocada em prática por uma professora de 

língua portuguesa em duas turmas  de 7ª série (3ª etapa), cada turma com 20 alunos, da 

modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental (EJAEF), no 

Colégio Estadual Professor José Barreto Fontes, localizado no conjunto Fernando Collor, em 

Nossa Senhora do Socorro.  

Na primeira aula, foi solicitado a alguns alunos que fizessem um relato oral, que 

contassem algo que eles haviam presenciado, ou sobre a vida deles. Na aula seguinte, eles 

passaram para a escrita o que haviam relatado. Depois, a professora solicitou que eles 

marcassem as palavras repetidas, marcas de oralidade, gírias, redundâncias. Posteriormente, 

foi solicitado que os alunos reescrevessem o texto, eliminando os elementos que eles 

marcaram, introduzindo paragrafação, pontuação, observando a concordância, a organização 

do texto, entre outros elementos. Após esse trabalho, foi realizada uma análise do texto, 

comparando-o com o original. Assim, eles puderam perceber, na prática, as características do 

relato que eles fizeram, na linguagem oral e na escrita.  

Em outro momento, a professora solicitou que os alunos levassem uma notícia de 

jornal. Em sala, escolheram uma para que a turma a analisasse. Realizou-se um estudo do 

texto, verificando a linguagem utilizada, o público a que se dirigia, a intencionalidade 

discursiva, o vocabulário, recorrendo ao dicionário sempre que se fazia necessário.  Depois 
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foi solicitado aos alunos que comentassem as conclusões a que chegaram sobre as 

características daquele gênero textual. Posteriormente, dois alunos contaram oralmente a 

notícia, para que a turma percebesse as mudanças ao transformar o gênero escrito em gênero 

oral. Perceberam, então, o aparecimento de marcas de oralidade, pausas, reduções, repetições. 

Essa atividade repetiu-se a cada quinze dias com gêneros textuais diferentes. 

Atividades de leitura foram realizadas com frequência. Leitura apenas para 

despertar o prazer e leitura interpretativa, buscando elementos que auxiliam o leitor a 

descobrir significações, fazer associações e inferências. Leitura para analisar a linguagem 

utilizada, o vocabulário, as relações semânticas, diálogos com outros textos, recursos 

linguísticos, enfim, tudo que o texto possibilitasse.   

O estudo da gramática ocorreu através de análises de texto para que o aluno 

percebesse como as unidades da língua eram usadas a fim de produzir sentido, como essas 

unidades eram combinadas no texto para que este tivesse textualidade e fosse adequado aos 

fins pretendidos na comunicação. Nesse estudo, não importa muito o nome, por exemplo, das 

classes gramaticais, mas como esses elementos devem ser empregados para que se alcance o 

objetivo pretendido, para que consiga o sentido almejado. Assim, o aluno pouco aprendeu 

sobre classificações gramaticais: adjunto adnominal, adverbial, sujeito, mas sim a função 

desses elementos no texto, o sentido que eles davam ao texto. 

As propostas de produção de texto contemplaram também gêneros textuais 

diferentes, observando a relevância do gênero para a vida social do aluno. Assim, foram 

analisados e produzidos textos como receitas culinárias, carta pessoal, bilhete, e-mail, carta de 

solicitação, de reclamação, relato pessoal, notícia.  

Para a realização dessas atividades, antes, explorava-se o conhecimento prévio do 

aluno sobre o gênero a ser trabalhado, com questionamentos, trocas de conhecimento ou 

leitura e análise de outros textos do gênero em estudo. Depois de escritos os textos, cada 

aluno analisava seu texto para verificar textualidade e se atendia às características do gênero.  

Verificou-se durante as atividades uma maior interação dos alunos e mais 

empenho no desenvolvimento das tarefas. Sentiram-se mais estimulados e capazes, pois 

perceberam-se agentes na produção do conhecimento e compreenderam que a língua 

portuguesa não estava tão distante da vida prática deles.  
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No final da etapa, pôde-se perceber que melhoraram a escrita e a compreensão do 

texto, consideravelmente. Já conseguiam fazer associações, levantar hipóteses, fazer 

inferências. É certo que eram atividades ainda um pouco incipientes, mas já se poderia 

considerar um grande progresso. Ao ingressarem na 7ª série, eles não conheciam a 

estruturação de um parágrafo, elementos de textualidade, a estruturação de um poema. 

Também não conseguiam compreender o texto, como, por exemplo, tema abordado, 

argumentos utilizados, interpretar uma linguagem metafórica, mesmo simples, tinham 

dificuldade até em identificar elementos no texto.  

Pode-se concluir, então, que o ensino de língua portuguesa na EJA através de 

gêneros textuais, estudando o texto como um objeto de comunicação e realizando atividades 

de retextualização é uma proposta eficaz para um ensino da língua significativo, capaz de 

desenvolver a competência leitora e produtora de textos no aluno.  Esta proposta produziu 

alunos mais ativos, críticos, capazes de mover o pensamento para a resolução de situações-

problema.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O domínio da linguagem é imprescindível para o exercício pleno da cidadania. 

Então, é preciso que as aulas de língua portuguesa priorizem uma prática pedagógica que 

promova esse domínio. Há muito se discute um ensino da língua voltado para o texto, para 

situações práticas de interação verbal. Mas, infelizmente, essa prática ainda é pouco utilizada 

pelos professores, principalmente, na Educação de Jovens e Adultos, na qual o ensino ainda é 

voltado para regras gramaticais desvinculadas do texto.  

Numa reflexão sobre a ação pedagógica dos professores de língua portuguesa na 

EJA  pode-se concluir que se faz urgente uma mudança de prática, procurando promover aos 

alunos dessa modalidade de ensino um aprendizado mais efetivo, que desenvolva o senso 

crítico, a habilidade de fazer previsões, analogias, tirar conclusões. Essa proposta de ensino 

voltada para o estudo dos gêneros, em que se analisa o texto como um objeto de interação 

verbal, além de atividades de retextualização que possibilita ao aluno o trabalho efetivo com o 
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texto para que se perceba as especificidades de cada gênero, mostrou-se uma prática bastante 

eficaz para um processo de ensino/aprendizagem da língua significativo.  

Através das atividades realizadas com os alunos verificou-se um maior 

envolvimento deles com a construção do conhecimento. Mostraram-se mais estimulados e 

melhoraram bastante a compreensão e a produção do texto. Pôde-se perceber que essas 

atividades desenvolveram no aluno a habilidade de leitura e escrita do texto, tornando-se 

alunos mais competentes para a realização de situações complexas, capazes de mover 

estratégias para resolver as dificuldades que enfrentaram durante a realização dos trabalhos. 

Tornaram-se também mais desinibidos, defendendo pontos de vista, fazendo 

questionamentos. Assim, pode-se concluir que essa proposta pedagógica pode levar o aluno a 

exercer sua cidadania com competência. 
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