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Resumo:
Este artigo objetiva apresentar  a análise de um livro didático usados na EJA ( Educação de Jovens e Adultos) e no
TOPA (Programa de Alfabetização para Todos), observando os modelos e concepções teóricas de letramento que se
fazem nas atividades propostas dos livros didáticos. A pesquisa parte da perspectiva de que os materiais didáticos que
circulam as salas de aula da EJA e TOPA se constituem, em sua maioria, como único material escrito que os estudantes
têm acesso. Assim sendo para apresentar nesse evento, selecionou o texto Epitáfio, composição de Sérgio Brito e faz
parte dos textos do livro didático da autora Ângela Maria Biz Rosa Antunes (et al.), destinado aos estudos do ano 2008,
pela Editora Escola Multimeios para estudantes da EJA e usados pelos estudantes do TOPA.
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Abstract
This article presents the analysis of a textbook used in EJA ( Youth and Adult Education) and TOPA ( Literacy for All
program ) , watching the models and theoretical concepts of literacy that are done in the proposed activities of the
textbooks . The research starts from the perspective that the teaching materials circulating the classrooms of EJA and
TOPA constitute , mostly as the only written material that students have access . So to present this event , selected the
epitaph text, Sergio Brito composition and is part of the textbook texts the author Angela Maria Biz Rosa Antunes ( et al .
), For the studies in 2008, by Editora Multimedia School for students the EJA and used by students TOPA .
 
Keywords: Literacy . Textbook. Reading strategies .
 

Considerações preliminares: contextualizando a pesquisa
Esta pesquisa situa-se no campo de estudo da EJA (Educação de Jovens e Adultos). O objetivo deste trabalho é
investigar as estratégias de leitura e escrita contida no livro didático, como também pretende identificar os modelos e
concepções de letramento proposto pelo material. O objeto de estudo escolhido como fonte de análise foi o livro didático
da EJA, escrito pela autora Ângela Maria Biz Rosa Antunes (et al.), sendo este destinado aos estudos do ano 2008, pela
Editora Escola Multimeios. Ele é composto por 255 páginas e está dividido em 5 capítulos e 21 subtemas.
O livro didático utilizado nos espaços da EJA e TOPA é visto pelos estudantes como um instrumento de aprendizagem
de leitura e escrita. Para os estudantes o livro didático tem um objetivo: construir conhecimento sobre ler e escrita. E de
fato, o material trabalhado nas salas de aula apresenta conteúdos interessantes. Mas, nem sempre a turma de
estudantes apresenta condições de acompanhar os temas, conteúdos e as atividades de leitura e escrita. Para
acompanhar a proposta do livro, faz-se necessário que os estudantes saibam ler e escrever. Exige-se conteúdo prévio
metalinguístico, além do conhecimento de mundo.
             O livro didático foi organizado para adultos e jovens estudantes da EJA e TOPA de diversas regiões do Brasil,
desconsiderando as diversidades culturais, sociais e linguísticas de cada região, estado, município e região urbana e
rural; além disso, das idiossincrasias de cada sujeito da EJA e do TOPA. . Conforme Santomé (1995, p.165): “Os
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currículos planejados e desenvolvidos na sala vêm pecando por uma grande parcialidade no momento de definir cultura
legítima, os conteúdos culturais que valem a pena”.
            Um livro didático organizado por essa vertente, inculca nos jovens, adultos e idosos que os saberes locais e
suas práticas culturais e crenças não podem ser considerados como conteúdos curriculares. Basta lembrarmos que as
ações aplicadas com o método de alfabetização de Paulo Freire foram elaboradas e testadas por educadores populares,
entre eles, haviam professores, instrutores e monitores, porém a prioridade era alfabetizar e politizar para que os
homens e mulheres, jovens, idosos tomassem posse dos seus direitos e se reconhecessem como cidadãos atuantes,
como afirma Brandão (2008, p. 21),
Métodos de alfabetização tem um material pronto: cartazes, cartilhas, cadernos de exercício. Quanto mais o
alfabetizador acredita que aprender é enfiar o saber-de-quem-sabe no suposto vazio-de-quem-não-sabe, tanto mais
tudo é feito de longe e chega pronto, previsto. Paulo Freire pensou que um método de educação construído em cima da
ideia de um diálogo entre educador e educando, onde há sempre partes de cada um no outro, não poderia começar com
educador trazendo pronto, do seu mundo, do seu saber, o seu método e o material da fala dele.
            Vê-se que a tarefa de alfabetizar vai para além de uma formação acadêmica e de um livro didático fabricado por
pessoas que desconhecem a realidade sociocultural dos sujeitos que vão utilizar o livro como referência para aprender a
ler e a escrever.  Desse modo, o uso do livro didático exige do educador e da escola atitude, como diz Paulo Freire
(2011, p.31), que é o que “coloca ao professor e à escola, no dever de não só respeitar os saberes dos educandos,
sobretudo das classes populares” e das comunidades rurais – os “saberes que socialmente construídos na prática
comunitária”.
            Os estudantes da EJA, (Educação de Jovens e Adultos) são pessoas que tiveram por algum motivo seus
estudos interrompidos ainda quando criança impossibilitando a eles o direito de aprender a ler e escrever. A retomada
nos estudos se evidencia pelo o desejo de aprender e construir conhecimento. De acordo com Arroyo (2006, p. 30):
Todo movimento de defesa da educação como direito nos anos 80 não significou uma escola menos excludente, menos
seletiva e menos reprovadora. Por que será? Porque não é suficiente a bandeira da defesa do direito universal à
educação. É necessário pensar esse direito datado, focado, historicizado, concretizado. E os jovens e adultos que
chegam nas escolas são produto dessa afirmação universalista de direitos que se esquecem de sua concretude.
Devemos pensar nesses jovens e adultos como sujeitos concretos, com trajetórias concretas, como sujeitos de direitos
concretos. A compreensão da história dos direitos deverá ser um dos saberes centrais nas políticas e currículos de
formação de educadores(as) da EJA. Formar essa sensibilidade para esses sujeitos populares e para a trama de
direitos negados onde se enreda seu direito à educação.
            Desse modo, os sujeitos da EJA e do TOPA não devem ser vistos como pessoas, carentes de aprendizagem,
nem como pessoas que não conseguiu se adequar ao ambiente escolar. Mas é preciso que eles sejam vistos que por
direito, estão vivendo o momento oportuno de vivenciar novos conhecimentos.  Assim, a busca para aprender a ler e
escrever, para muitos, deles é um sonho a ser concretizado, pois muitos deles sentem inferiorizados diante da
sociedade no momento em que é preciso utilizar a leitura e a escrita. No entanto, não percebem que vivem em
constante interação com a leitura e a escrita, no momento em que, por exemplo: vendem, compram, mercadorias
utilizando-se do dinheiro, somam multiplicam, fazem o pagamento de água, luz, telefone e outras necessidades
cotidianas. Portanto, estas pessoas estão envolvidas as práticas e aos eventos de letramentos, mas desconhecem
essas práticas sociais, porque o livro didático utilizado na sala apresenta outras configurações de letramento. Um
letramento que cria uma dicotomia entre os saberes linguístico da zona urbana e rural. As cenas culturais da zona rural
não aparecem no livro didático e as orientações das atividades de letramento estão direcionadas apenas para
decodificação e codificação.
            Não se concebe que um Programa de Alfabetização que tem como meta promover educação de qualidade para
todos, adote um livro para os educandos e, mais ainda, um plano quinzenal organizado por especialistas que
desconhecem o cotidiano de jovens, adultos, idosos e idosas de uma determinada comunidade, no nosso caso, uma
comunidade rural. O livro didático utilizado nos espaços do TOPA equivale a um “saber abstrato, pré-fabricado e
imposto. É uma espécie de roupa de tamanho único que serve pra todo mundo e pra ninguém” (BRANDÃO, 2008, p.22).
De acordo com (PAVÃO 2006) o livro didático é utilizado nas salas de aula, como um suporte fundamental de
aprendizagem. Mas ele não pode ser visto como o único material que pode favorecer a professores e estudantes o
saber necessário durante o percurso escolar. É preciso apropriar-se de outras fontes de leituras complementares para
aprimorar as informações propostas pelo material. Conforme Rojo e Batista (2008, p. 44):
É importante que se considere o papel do livro didático como instrumento que favoreça a aprendizagem do aluno, no
sentido do domínio do conhecimento e no sentido da reflexão na direção do uso dos conhecimentos escolares para
ampliar as compreensões da realidade.
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Percebe-se que o MEC tem cada vez mais procurado aprimorar e melhorar a qualidade dos livros didáticos mediante o
 processo de avaliação e distribuição do PLDL Programa Nacional do Livro didático (PAVÃO, 2006).  Desse modo, o
livro didático, deve desempenhar importantes funções que possa contribuir no processo de aprendizagem do estudante,
pois o mesmo pode ampliar, aprofundar e integrar os conhecimentos adquiridos com mais autonomia.
 
Pesquisa documental
          A pesquisa é de natureza qualitativa e primou-se pela pesquisa documental, pois permiti a utilização de
documentos que se constituem como uma fonte rica de informações que se explica pelo seu uso da técnica documental
nas áreas das Ciências Humanas e Sociais. Esse tipo de análise cria possiblidades de ampliar a compreensão acerca
do objeto de estudo; além disso, a pesquisa documental favorece um olhar mais aguçado acerca do processo de
evolução dos humanos e dos grupos sociais, bem como conceitos, comportamentos e práticas culturais.(CELLARD,
2008).
Conforme Cellard (2008, p.295):
[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é,
evidentemente, insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois não é raro
que ele represente a quase totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas épocas. Além disso, muito
frequentemente, ele permanece como o único testemunho de atividades particulares ocorridas num passado recente.
A pesquisa documental se constitui em um método que se utiliza de apreensão, compreensão e análise de documentos
diversos. Faz-se necessário ainda explicar o documento como fonte de pesquisa não precisa necessariamente ser
escrito ou impresso. Assim, numa pesquisa documental, podemos incluir: filmes, vídeos, slides, fotografias ou pôsteres.
Tais documentos podem ser utilizados como fonte de informações.
            A pesquisa documental também se constitui em princípios bibliográficos, tendo como material de apoio
investigativo livros, artigos, fotografias, diários, jornais e outros documentos. Nesta pesquisa, o documento investigativo
é livro didático da EJA e TOPA como já foi apresentado inicialmente, identificando e analisando as estratégias de leitura
utilizadas como orientações didáticas.
 
Concepções de letramento que dão base as estratégias de leitura utilizadas no livro didático da EJA e TOPA
 
Para análise do livro didático supracitado, apropriamo-nos das seguintes bases: Street(2014),  Solé(1998), Lenner(2002)
e Kleiman(1995),  dentre outros, os quais  deram bases teóricas  para a construção da pesquisa acerca das concepções
de letramento que norteiam o livro didático da EJA e TOPA.
Segundo Street (2014) no ano de 1990 o letramento foi representado pelas manifestações das agencias e pelo meio de
comunicações para chamar a atenção do público e atrair recursos financeiros, reproduzindo vários estereótipos de
modelo autônomo induzindo as pessoas que não sabiam ler e escrever no discurso de que precisavam buscar
habilidades cognitiva, para sair de uma vida obscura, e com o acesso ao letramento poderia favorecer a eles maior
autonomia.  
Esse discurso evidentemente desconsidera as habilidades letradas do sujeito, como também desvaloriza e humilha a
pessoa que sente dificuldade de exercitar a escrita. De acordo com Brian (2014, p. 41), “os planejadores de política, e
os discursos públicos sobre letramento, deve levar em conta as habilidades presentes na vida das pessoas e suas
próprias percepções”.
Conforme declara Street (2014, p. 99) na Melanésia do século XIX os responsáveis pelo o programa de letramento
trabalhavam segundo uma ideologia que se preocupavam em limitar tanto o conteúdo, quanto a prática do letramento.
Uma vez que compreendia a prática letrada simplesmente como um meio de conversão e de controle social, os
missionários não tinham nenhum interesse em oferecer nada além do necessário para alcançar esse mínimo.
De acordo com Kleiman (1995, p. 05), letramento é um conceito criado para referir-se aos usos da língua escrita não
somente na escola, mas em todo o lugar. A escrita estar por toda a parte fazendo parte da vida cotidiana. Este conceito
surgiu da necessidade de diferenciar os usos sociais da alfabetização. O surgimento do termo letramento se deu no final
da década de 80, para se referir ao uso da escrita utilizada diariamente por sujeitos que convivem em diferentes
espaços sociais.  
No sudeste asiático antes do século XVI, o letramento ficou associado às nações educacionais de ensino e
aprendizagem. Ogbu (1990) define o letramento como “sinônimo de desenvolvimento acadêmico” a capacidade de ler
escrever e calcular na forma ensinada e esperada na educação formal (OGBU, 1990, apud, STREET, 2014 p. 123).
Diversas culturas da região adotaram sistemas de escrita originalmente importados da Índia e as mulheres adotaram a
escrita de modo tão ativo quanto os homens para usa-la no âmbito domestico (REID, 1988, apud STREET, 2014,
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p.123).  Com o advento do Islamismo e do Cristianismo no século XVI, porém “um letramento mais restrito, masculino
expulsou a escrita antiga” e emergiu um padrão comum contemporâneo à medida que a influencia ocidental se difunde:
o Cristianismo da cultura escrita provavelmente reduziu o número de pessoas capazes de escrever por causa da
associação da escrita com o sagrado solene e com os usos masculinos do letramento. Street (2014, p. 123)
Os usos do letramento por mulheres hispânicas para administrar a casa em Los Ângeles eram invisíveis para uma
comunidade que identificava o letramento como trabalho masculino e escolarizado: essas mulheres “iletradas” tiveram
então de frequentar aulas para adquirir o letramento “adequado”, isto é habilidade de leitura e escrita e convenções
associadas à escolarização que podem ser testados por meio de mecanismos (ROCKHILL, 1987, apud, STREET, 2014,
p.124).
Street (1984) aponta que há dois tipos de letramento discutidos por antropólogos sociólogos e linguistas: o modelo de
letramento ideológico e o modelo de letramento autônomo. O modelo autônomo assume uma única direção na qual o
desenvolvimento do letramento pode ser trocado e associado e a civilização. Privilegia práticas sociais que usam a
escrita enquanto esquema simbólico e tecnológico. As alegações usadas que os efeitos do processo cognitivo do
letramento pode desenvolver o raciocínio logico, pensamento, critico, pensamento informativo operacional, linguagem
formal e códigos elaborados em contextos específicos para objetivo específico.   O outro modelo de letramento
apresentado por Street (1984) é de caráter social e tem sido denominado como letramento ideológico. As discussões
sobre letramento se concentram nas práticas sociais especificas de leitura e escrita. Esse modelo enfatiza o significado
do processo de socialização na construção do significado do letramento pelos participantes e instituições sociais através
das quais esse processo toma espaço e não apenas explicita os aspectos educacional, além disso, concentra-se na
correspondência, e interação das práticas discursivas orais, e escrita ao nível de dicotonizar a oralidade e a escrita.
No livro didático em análise, além de saber em qual concepção teórica de letramento toma como base o livro para
selecionar os gêneros textuais e as propostas de atividades de leitura e escrita.  Para análise das propostas de
atividades é preciso discutir também sobre os processos e estratégias de leitura, como mostra Solé (1998) ler pode ser
considerado como um processo de interação entre o leitor e o texto. A interpretação que nós leitores construímos do
texto dependerá do nosso objetivo de leitura e estes devem ser levados em conta quando se trata de ensinar as
pessoas a ler e a compreender; como também depende do nosso conhecimento prévio para abordar a leitura (SOLÉ,
1998).
 Alguns autores entre eles Baker e Brown (1984, apud SOLÉ, 1998, p. 41) frisaram que compreender não é uma
questão de tudo ou nada, mas é relativa aos conhecimentos de que o leitor dispõe sobre o tema do texto e aos objetivos
estipulados pelo leitor (ou embora estipulados por outro, sejam aceitos por este). Esses objetivos não determinam
apenas as estratégias que se ativam para se obter uma interpretação do texto, mas também estabelecem o umbral de
tolerância do leitor com respeito aos seus próprios sentimentos de não compreensão.
De acordo com Solé (1998) Para que o leitor possa se sentir familiarizado com a leitura antes de tudo é preciso querer
se perguntar por que está fazendo aquela leitura e o que pretende alcançar com ela. Desta forma se consegue atribuir
sentido sobre ela com maior segurança. É preciso que a pessoa que a realizar se sinta competente para efetua-la e que
a tarefa em se seja motivadora. O que pode tornar uma atividade de leitura motivadora seria o fato da mesma está
relacionado ao interesse da pessoa, aos seus objetivos. É necessário acrescentar que o interesse se baseia também
pela apresentação que o professor utiliza para falar da leitura a forma que ele demostra como pode ser interessante ser
explorada.
As leituras que são apresentadas de forma rotineira, partindo de uma sequência única pode se tornar desinteressante.
Para tornar interessante, deve-se levar em conta que o próprio leitor tenha a liberdade para se familiarizar diante o texto
onde possa ler, reler e assim refletir sobre ele. Diante disso é necessário saber utilizar algumas estratégias de leitura, na
qual pode contribuir na compressão do texto lido. As estratégias de leitura devem ser utilizadas de acordo com Solé
(1998, P.73) com o objetivo de permitir que o estudante planeje a tarefa geral de leitura e sua própria localização,
motivação e disponibilidade diante dela, assim facilitará a revisão o controle do que se lê. É preciso se pensar que as
estratégias devem ser utilizadas, com o objetivo de despertar no leitor o interesse pela leitura, de forma que os levem a
apropriar-se  dela de maneira reflexiva.
Faz-se necessário também pensar de que forma podem ser utilizadas algumas estratégias antes de se inicia uma
leitura, durante ela e após finaliza-la. Para que se possa ter uma boa compreensão a respeito da mesma. De acordo
com Solé (1998) a principal ideia que pode ajudar o estudante na compreensão do texto antes de iniciar a leitura está
relacionada à concepção que o professor tem sobre ele, o que fará com que ele projete determinadas experiências
educativas com relação a ela. Deve-se considerar que a leitura não depende somente de estratégias e técnicas, para se
adquirir uma boa compreensão sobre ela. Mas depende também, da disponibilidade do professor, como também do
interesse por parte do estudante.
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De acordo com Solé (1998) é necessário que a leitura seja motivadora permitindo ao estudante a construção do sentido
do texto. A compreensão do texto parte de um objetivo que podem ser muito variados, pode ser para obter uma
informação precisa, para verificar o que se compreendeu, ler por prazer e etc.
       Conforme Solé (1998) a maior parte do esforço do leitor em relação à compreensão do texto, ocorre durante a
própria leitura, diante disso ela sugere a estratégia de leitura compartilhada proposto por Palinscar e Brown (1984).
Nesta tarefa ocorre de maneira simultânea, uma demonstração do professor e o assumir progressivo de
responsabilidade de parte do estudante em torno de quatro estratégias fundamentais para uma leitura eficaz.
De acordo com Solé (1998, P. 119) nas tarefas de leitura compartilhada resumir oferece ao leitor a oportunidade de
recapitular o que foi lido, deve esclarecer dúvidas como forma de perceber se o texto foi compreendido. A partir de
questionamentos, espera-se que os estudantes aprendam a formular perguntas para o texto em questão. A previsão
consiste em estabelecer hipótese ajustadas e razoáveis sobre o que será encontrado no texto, baseando-se na
interpretação que está sendo construída sobre o que já se leu e sobre a bagagem de conhecimentos e experiências do
leitor. O objetivo da tarefa de leitura compartilhada de acordo com Solé (1998) consiste em fazer com que o leitor
compreenda o texto e tenha o domínio de sua compreensão; como também o objetivo é direcionar o estudante a
formular perguntas e resumos com relação ao que foi lido, desde o primeiro contato com a leitura.
Identificar a ideia principal num texto pode contribuir também na compreensão do leitor após fazer a leitura. Segundo
Solé (1998) a ideia principal do texto, diz respeito à ideia de um leitor ativo e responsável pelas variedades de ideias
principais que diferentes leitores podem identificar em um texto, ou inferir do mesmo, ainda que se tenha pedido a eles
que descubram a ideia fundamental que o autor queria transmitir. De acordo com Solé (1998) a ideia principal está
relacionada aos objetivos que leva o leitor a fazer a leitura, como também, resulta da informação que o autor pretende
argumentar por meio do texto. Desse modo a ideia principal, permite que o leitor, organize suas ideias a partir do
conteúdo lido e construa sentido sobre o que está sendo oferecido pelo material.
Análise do livro didático: orientações e estratégias de leitura e escrita
Como foi proposto no projeto de pesquisa, o livro didático da EJA Educação de jovens e adultos (ano 2008) se constitui
no documento de análise, observando os seguintes aspectos: as concepções de letramento presente no livro didático e
as estratégias usadas pelo livro para orientação das atividades de leitura e escrita. Para análise do objeto de estudo,
observamos que havia no livro didático temas e gêneros textuais variados, como a representação da música,
documentos, propaganda, gráfico, notícia de jornal, fábulas, poesias e poemas. Para cada gênero textual há proposta
de leitura. Na orientação didática para ler os textos há propostas de atividades escrita. Então, pressupõe que os
estudantes da EJA e TOPA ao serem matriculados em suas respectivas turmas tenham um determinado conhecimento
linguístico acerca da decodificação e codificação.
      Caracterização da atividade de leitura da canção Epitáfio, composição de Sérgio Brito.
  Para esse texto, selecionamos o texto a canção Epitáfio que está localizada na página 222 do livro em análise. Foi
fazer a leitura do texto e em seguida, por meio de uma atividade que o estudante completasse em um espaço vazio
palavras relacionadas a vida pessoal de cada, como podemos observar o texto e em seguida a atividade proposta pelo
autor/autora do livro:
Proposta de leitura do livro:
 Atividade 01
Leia o texto.
Epitáfio
Devia ter amado mais.
Ter chorado mais.
Ter visto o sol nascer.
Devia ter me arriscado mais, e até errado mais.
Ter feito o que eu queria fazer.
Queria ter aceitado as pessoas como elas são.
Cada um sabe a alegria, e a dor que traz no coração.
O acaso vai me proteger...
Enquanto eu andar distraído...
O acaso vai me proteger...
Enquanto eu andar...
            Devia ter complicado menos, e trabalhado menos,
            ter visto o sol se por...
Devia ter me importado menos,
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com problemas pequenos...
Ter morrido de amor!
Queria ter aceitado a vida como ela é,
 e a cada um  cabe alegrias, e a tristeza que vier.
 
A segunda proposta do livro é: “Inspirado pela música “Epitáfio”, leia e complete com palavras que mostrem o que você
deveria ter feito mais na vida e o que você deveria ter feito menos na vida”(ANTUNES, 2008, p.223). Em seguida segue
a atividade:
Devia ter...........mais
Ter me..............mais
Devia ter..........menos
E .....................menos.
            Após a terceira atividade, os autores propõem mais uma atividade: “Observe neste poema que o autor está
fazendo uma avaliação de sua vida. Ele olha para o passado e pensa sobre o que gostaria de corrigir nele” e lança a
seguinte atividade: “Escreva algo que você, olhando para seu passado, gostaria de modificar” (ANTUNES, 2008,
p.223).                                                               
Observe-se que no poema o autor do livro didático sugere que o estudante tenha um conhecimento metalinguístico da
língua escrita, pois precisará escrever palavras relacionadas à sua vida, construindo assim o sentido do texto. Esse tipo
de atividade de leitura e escrita não apenas exige conhecimento de mundo, mas leitura, compreensão do texto,
confrontando ideias e produzindo sentidos. E em seguida, o estudante irá organizar as ideias e codificá-las,
preenchendo os espaços vazios.
De acordo com Solé (1998) para que o leitor se envolva na atividade leitora, antes de tudo deve de sentir motivado para
ela. A atividade deve estar relacionada ao interesse do estudante de forma que o conteúdo estipulado pelo autor
corresponda ao objetivo do mesmo, é preciso que ele se sinta na condição de fazer a leitura e refletir sobre ela.
Para Lerner (2002, p.73): “Ler é entrar em outros mundos possíveis. É indagar a realidade para compreendê-la melhor,
é se distanciar do texto e assumir uma postura crítica frente ao que se diz e ao que se quer dizer, é tirar a carta de
cidadania no mundo da cultura escrita”. A proposta do livro não parece saudável para uma turma de EJA e TOPA
composta por estudantes adultos e idosos que vão a escola para aprender a ler e a escrever. Isso é fato. Porém,
pergunta-se: Como aprender a ler e escrever, quando o estudante recebe um livro pronto para isso? Como questiona
Lerner (2002, p. 73): “É possível ler na escola?” Esta pergunta pode parecer estranha, porque como diz a autora,
coloca-se em questionamento a viabilidade da leitura numa instituição que é autoriza e responsável para cumprir essa
missão: Ensinar a ler e a escrever.
Na verdade, “todo tratamento que a escola faz da leitura é fictício, começando pela imposição de uma única
interpretação possível” (LERNER, 2002, p. 74). O texto Epitáfio se constitui como literário. Assim sendo, não pode ser
transformado numa atividade didática que objetiva a preencher espaços vazios relacionadas a vida de cada e escrever
uma atividade escrita, contando sobre seu passado. Qual é o mesmo o objetivo da atividade? Que letramento faz-se
presente neste tipo de atividade.
Ressalta Solé (1998, p.23) Para ler necessitamos, simultaneamente, manejar com destreza as habilidades de
codificação e expor ao texto nossos objetivos, ideias e experiências prévias; além disso, precisamos nos envolver em
um processo de previsões e inferências continua que se apoia na informação proporcionada pelo texto e na nossa
própria bagagem e em um processo que permita encontrar evidencia ou rejeitar as previsões e inferências antes
mencionadas.
A ideia principal que pode ajudar o estudante na compreensão do texto, antes de iniciar a leitura de acordo com Solé
(1998), pode estar relacionada a concepção que o professor tem sobre ele, o que fará com que ele projete determinadas
experiências educativas com relação a ela. Deve-se levar em conta que a leitura é mais que possuir estratégias e
técnicas, mas, sobretudo é uma atividade voluntária e prazerosa, onde os professores e estudantes devem estar
motivados para o desenvolvimento da atividade.
Antes de iniciar a leitura é necessário que o estudante se encontre motivado para ela, é preciso saber conhecer os
objetivos que se pretende que alcance com sua atuação, sentir que pode fazê-lo, que tem os recursos necessários e a
possibilidade de pedir e receber ajuda precisa. De acordo com Solé (1998), a interpretação de cada leitor, com relação
ao texto lido está relacionada, ao objetivo, proposto pelo leitor, por isso deve-se levar em conta os objetivos da leitura
tratando-se de ensinar o sujeito no processo de aprendizagem de leitura e na compreensão do texto.
Considerações parciais
            A análise do texto Epitáfio posto no livro didático da EJA e TOPA, aponta que a atividade de letramento do livro
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tem com objetivo levar o estudante a exercitar a escrita, por meio da leitura o que muitas vezes acaba se tornando para
o leitor uma prática de leitura obrigatória, o que termina desmotivando e distanciando o leitor a sentir o prazer pela
leitura. O texto foi usado apenas como pré-texto para usar decodificar e codificar do conhecimento metalinguístico do
letramento autônomo, como aponta Kleiman(1995, p. 21): “As práticas de uso da escrita da escola – aliás, práticas que
subjazem à concepção de letramento dominante na sociedade – sustentam num modelo de letramento que é por muitos
pesquisadores considerado tanto parcial como equivocado”.
            Esse modelo de letramento é apontado por Street (1984) como autônomo, pois se pressupõe que há uma única
forma de aprender a ler e a escrever e, além disso, “está associado associada quase que causalmente com o
progresso, civilização, a mobilidade sócia”l. Essa concepção de letramento nega os modos de documentos escritos
usados pelos sujeitos não escolarizados. Parece que há apenas uma única finalidade de aprendizagem de leitura e
escrita. A pratica de uma escrita mecânica e periférica, centrada inicialmente, nas habilidades motoras de produzir sinais
gráficos e, mais adiante, na memorização pura e simples de regras ortográficas não conduz a aprendizagem do
letramento como função social para a vida do estudante e para seu mundo.
Assim, a proposta de leitura e escrita do texto Epitáfio o não contribui para que o estudante construa sentido sobre o
que está escrevendo. Embora ele possa estar cumprindo com determinadas regras metalinguísticas da língua. Mas o
que deve prevalecer é a compreensão e interação com o texto para que o estudante possa adquirir respeito ao
conteúdo estudado. Percebe-se que as estratégias de leitura e escrita ainda podem ser melhoradas, em relação aos
conteúdos que são apresentados de forma que leva o estudante a localizar uma informação, embora o que se deve
levar em maior consideração são as estratégias que possibilite ao estudante a ser um leitor ativo reflexivo e construa
sentido sobre a leitura relacionando-o com a sua bagagem de conhecimento.
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