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Resumo

Neste artigo construiremos um diálogo sobre as práticas de leitura do texto literário na Educação de Jovens e
Adultos (EJA), num contexto em que o texto ler o leitor. A pesquisa é qualitativa, do tipo estudo de caso.
Apoiamos-nos em Koch (2003), Geraldi (2013), Kleiman (2004), Santos (2004), entre outros autores.
Adotamos e entendemos leitura como uma prática social, diálogo texto-autor-leitor-mundo. Como afirma
Koch (2013), a leitura é uma atividade que exige do leitor o foco no texto. Os resultados apontam que por
meio de práticas de leitura do texto literário os alunos buscam, em diálogo texto-leitor, (re)ler a sua história
de leitura para ler o texto atribuindo sentido, também a necessidade de pensar uma didática de ensino do
texto literário na EJA, de modo possamos garantir a aprendizagem da leitura por meio de práticas
significativas num contexto em que o texto também ler o leitor.

Palavras-chave: Leitura, Literatura, Educação de Jovens e Adultos.

Abstract

In this article we build a dialogue on practical reading of literary texts on Education for Youths and Adults
(EJA), in a context where the reader read the text. The research is qualitative, case study type. We support
us in Koch (2003), Geraldi (2013), Kleiman (2004), Santos (2004), among other authors. We adopt and
understand reading as a social practice, dialogue-author-text-reader world. As stated by Koch (2013), reading
is an activity that requires the reader to focus on the text. The results indicate that through reading practice
of the literary text students seek in dialogue text reader, (re) read your story read to read the text attributing
sense also the need to think a didactic teaching text literature in adult education, so we can ensure the
learning of reading through meaningful practice in a context where the text also read the reader.
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PRIMEIRAS PALAVRAS

Neste artigo faremos uma reflexão sobre as práticas de leitura na Educação de Jovens e Adultos,
especificamente, a partir do diálogo e da interação leitor-texto num contexto em que o texto ler e revela a
história de vida do leitor. Nesse contexto, para os sujeitos da EJA a formação leitora implica em possibilitar
que eles possam se deparar com práticas de leitura que lhes permitam, por meio da mediação, avançar em
sua capacidade de estabelecer sentidos ao texto lido por meio do encontro, “a obra precisa, em sua
construção da participação do destinatário” (JOUVE, 2002, p. 93).

Em se tratando da aprendizagem da leitura para os adultos, o grande obstáculo à aprendizagem não é
normalmente a falta de conhecimento prévio, mas sim um conhecimento prévio incorreto ou apenas parcial e
que temos relutância em abandonar. É por isso “que a aprender pode ser penoso, já que envolve sentimento
de perda” (SIM-SIM, 2001, p. 53), perda de uma identidade linguística, perda de uma visão de mundo
ingênua; perda de um estatuto de analfabeto.

Para realização da pesquisa nos apoiamos em Koch (2003), Geraldi (2013 a); Kleiman (2003), entre outros
autores. No referido artigo, faremos um diálogo sobre: as práticas de leitura na EJA; analisaremos de que
forma o leitor da EJA dialoga com o texto a partir e por meio de sua história de vida; e, por fim
apresentaremos as consideramos sobre as possibilidades da leitura do texto literário em sala de aula.

1. Prática de leitura na EJA: diálogo entre a compreensão do texto e as histórias do leitor

Neste tópico, apresentam-se os teóricos que abordam as concepções de leitura, compreensão do texto e o
seu movimento com a história do leitor, corroborando para compreender o diálogo entre o texto e o leitor,
que para Suassuna (2012), é aquele que faz funcionar o texto. Dessa forma “a leitura é uma atividade
cooperativa, de recriação do texto, de coenunciação, porque, por um lado, o autor dialoga com seu possível
leitor quando da geração do texto, e, por outro lado, o leitor atribui sentido às palavras do autor quando da
leitura” (SUASSUNA, 2012, p. 1138).

As nossas pesquisas sobre práticas de leitura escolar vêm nos permitindo entender que

nenhum leitor vem ao texto desvestido de sua história, o processo de leitura de um
texto opera: a) com conhecimento que vão além do linguístico; b) com muitos outros
textos que dão ao texto um contexto; c) com as condições concretas de leitura que
incluem desde condições materiais, como por exemplo, a relação professor/ aluno.
(GERALDI, 2013, p. 104)

Nessa perspectiva em se tratando do sujeito da EJA pensar a prática de leitura impõe pensar também as
condições em que essa prática acontece, levando em considerações os sujeitos alunos de aprendizagens e de
conhecimento. Pois esses sujeitos vão ao texto levando como afirmou Geraldi (op. cit) toda uma bagagem de
conhecimento sobre os usos sociais que fazemos dos textos, além de seus conhecimentos prévios.

Em se tratando das práticas de leitura na EJA, observamos que os conhecimentos prévios dos leitores são
importantes no processo de compreensão do texto. Segundo Kleiman
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A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização de
conhecimentos prévios: o leitor utiliza na leitura o que ele já sabe o conhecimento
adquirido ao longo da sua vida. É mediante a interação de diversos níveis de
conhecimentos de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto. E
porque o leitor utiliza justamente diversos níveis de conhecimentos que interagem
entre si, à leitura é considerada um processo interativo. Pode-se dizer com
segurança que sem o engajamento do conhecimento prévio do leitor não há
compreensão. (2004, p. 13)

Se a cada leitura, “o que já foi lindo muda de sentido, torna-se outro. É uma forma de troca” (GOULEMOT,
2009, p. 116), na tentativa de possibilitar à interação autor-texto-leitor-mundo. O conhecimento do mundo
“geralmente adquirido informalmente, através de nossas experiências e convívio numa sociedade,
conhecimento este cuja ativação no momento oportuno é também essencial à compreensão de um texto”
(KLEIMAN, 2004, p. 22), tem sido um forte aliado dos alunos e da professora na tentativa de leituras
possíveis de um texto. Como observamos, embora não esteja explícito no texto não encontramos pistas para
a compreensão de que o poema falava de: tristeza, depressão, desilusão, alegria. Isso demonstrou que, de
fato, mesmo após a releitura, para a maioria dos alunos há inúmeras perguntas que ficam sem respostas nas
práticas de leitura (KLEIMAN, 2004).

O conhecimento de mundo dos alunos é ativado durante o diálogo com e a partir do texto. O grande desafio
de se repensar as prática de leitura consiste na construção de saberes pela professora de que tanto o
conhecimento linguístico[iii] como o conhecimento textual[iv] forma parte do conhecimento prévio da leitura
e, ambos, associados ao conhecimento de mundo devem ser mobilizados numa prática de leitura. Para
Kleiman (2004, p. 25) “a ativação do conhecimento prévio é, então, essencialmente à compreensão, pois é o
conhecimento que o leitor tem sobre o assunto que lhe permite fazer as inferências necessárias para
relacionar diferentes partes discretas do texto num todo coerente”.

Em relação ao processo de construção do significado é preciso considerar que

A verificação da lembrança deverá passar pelo contraste entre o que se lembra de
imediatamente após a leitura e a evocação da informação algum tempo depois.
Contudo, esse aspecto é particularmente complexo no contexto escolar, já que a
retenção da informação é uma necessidade das aprendizagens que se produzem nele
e exige técnicas especiais para uma memorização que vá além da capacidade de
lembranças requerida em outros tipos de leitura. (COLOMER & CAMPS, 2002, p.
186).

O espaço escolar da leitura “é um espaço no qual os textos têm uma circulação, programada, experimental”
(LAJOLO, 2009, p. 105). Defendemos, que a experiência de leitura posta e impostas pela escola precisam ser
definidas a partir do objetivo de “capacitar os alunos para que, fora da escola, lidem competentemente com a
imprevisibilidade das situações de leitura (no sentido amplo e no sentido restrito da expressão) exigidas pela
vida social” (id.)

Segundo Petit (2008, p. 64) “em qualquer idade, ler para ter acesso ao saber pode permitir que a pessoa
mantenha um pouco o domínio sobre o mundo tão inconscientes, sobretudo por meio de diversos suportes de
informação escrita”. Muitas vezes, para encontrarmos um caminho é preciso realizar muitas idas e vindas,
respeitando o tempo e espaço de cada professor. Num contexto em que os caminhos, muitas vezes, tortuosos
da leitura na escola não se situam apenas no nível do método (SOLÉ, 1998), mas estão imbricados na
concepção de que é a leitura e a didática de ensinoaprendizagem das práticas escolarizadas do ensino da
leitura podem contribuir para a formação e autonomia do leitor.
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1. Os diálogos mediados pelo texto

O corpus de análise foi coletado durante uma aula de Língua Portuguesa, na primeira etapa da EJA no ensino
médio. Estiveram presentes 46 alunos, com a faixa etária de 40 anos. Utilizou-se da leitura do texto: Infância,
de Carlos Drummond de Andrade, para compreender como aconteceu a formação leitora de nossos alunos.
Nesse contexto, entendemos a aula como acontecimento, “entendida sempre como um encontro ritual, e por
isso com gestos e fazeres predeterminados, de transmissão de conhecimentos” (GERALDI, 2013, p. 81).

Neste momento dialogaremos com os fragmentos de aula que nos possibilitaram analisar como o leitor da EJA
atribuindo sentidos ao texto e aos seus contextos vividos. Destacando que “a leitura é uma atividade que
solicita intensa participação do leitor” (KOCH e ELIAS, 2013, p. 35), algumas aulas podem contribuir para que
o aluno possa perceber aspectos que não estão explícitos, neste caso “se o autor apresenta um texto
incompleto, por pressupor a inserção do que foi dito em esquemas cognitivos compartilhados, é preciso que o
leitor o complete, por meio de uma série de contribuições” (KOCH e ELIAS, 2013, p. 63). O que podemos
apresentar em relação ao conhecimento prévio, que “em cada situação, depende dos objetivos do usuário, da
quantidade de conhecimento disponível a partir do texto e do contexto” (KOCH, 2003, p. 35). Percebem-se na
participação dos alunos as contribuições para a recriação de um texto, principalmente expondo sentido ao
texto a partir de seus contextos vividos.

Observem o fragmento:

P: Isso! Carlos Drummond de Andrade. Ok! Seria interessante todos fazerem a
leitura. Nessa segunda leitura que você fez, percebeu mais alguma coisa de
interessante que queira demonstrar para nós?
Vamos todos fazer a leitura. Vamos?
Todo mundo leu o poema em voz alta (S.V)

P: Então! Que tipo de texto é esse?

A3: Dissertativo.

P: Dissertativo?
Não, não, não. Seria mais o quê?

A3: Poema.

P: Poema é?
E o que vocês perceberam?
Qual é a diferença para aquele texto dissertativo que vocês escreveram?
Valendo nota, valendo nota. Qual a diferença do texto dissertativo que vocês fizeram
para esse texto aqui?

A3: Porque o poema fala mais das crianças.

P: O poema fala da vida da criança. E a dissertação A3?

Neste momento, o professor conduz a reflexão para o reconhecimento do tipo de texto. Podemos perceber
que os alunos desconhecem as características de uma poesia. Ainda não compreendem que “o gênero tem
existência real que se expressa em designações diversas como: receita culinária, telefonema, tele-mensagem,
sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, e outros” (SANTOS, et al. 2004, p. 41). Mesmo
assim, é necessário o professor trabalhar os aspectos textuais, pontuando a importância da compreensão dos
gêneros textuais para aprofundar o conhecimento da Língua Portuguesa, os autores afirmam que:
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As noções de texto, discurso, gêneros e tipos textuais como também de domínios
discursivos ainda necessitam de maiores aprofundamentos na EJA, considerando que
a maioria dos professores que atuam nessa modalidade de ensino possa não ter
refletido, na sua formação inicial, sobre os fundamentos linguísticos que os ajudem
no ensino de Língua Portuguesa (SANTOS, et al. 2004, p. 42).

Dando continuidade a aula, os alunos buscam pistas no texto para reconhecer qual tipo de texto se trata,
também fica claro que “para ler um texto escrito é preciso, antes de tudo, saber decifrar o que está escrito”
(ROJO, 1998, p. 62). Observem:

A3: Como se fosse uma fantasia.

P: Sim, como se fosse uma fantasia, é?
Então, qual a aproximação de vocês com esse texto: Infância?
Alguém se percebeu nesse texto?
Simone! Conte Simone para seus amigos.

A4: Eu lembrei da minha mãe quando ela costurava porque ele fala coser.

P: Então, cosendo seria costurar, alguém até perguntou o que é esse negócio coser?
Cassando é cosendo?
Alguém teve de perceber essa palavra?

A4: Não.

P: É o que?

A4: Costurar.

P: Costurar, cozer. É uma palavra até comentaram essa palavra tá errada essa
palavra é com Z num é mais com Z seria cozer cozinhar e com S é de alinhavar ou
costurar ok isso a gente viu nos parônimos e homônimos né isso então Infância.
Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cosendo. Meu
irmão pequeno dormia. Eu sozinho menino entre mangueiras lia a história de
Robinson Crusoé, comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz
uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu chamava
para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso café bom.Minha mãe
ficava sentada cosendo olhando para mim: Psiu... Não acorde o menino. Para o
berço onde pousou um mosquito. E dava um suspiro... que fundo! Lá longe meu pai
campeava no mato sem fim da fazenda.E eu não sabia que minha história era mais
bonita que a de Robinson Crusoé. Alguém conhece a historia de Robinson Crusoé?

A12: Um filme.

.

Dado o exposto, no fragmento da aula, podemos perceber que o aluno busca na lembrança, momentos
vivenciados por ele que podem ser comparados com a narrativa do poema de Infância, de Drummond. Neste
movimento de dar vida ao texto, faz uma reflexão sobre seu passado em relação ao texto apresentado. Neste
sentido, o leitor tem a atribuição de dar sentido ao texto, buscando filtrar os aspectos que prefere para
comparar com o cotidiano vivenciado na infância. É notável que “os indivíduos jovens e adultos desenvolvem
estratégias, ao longo da vida, pela experiência, advinda de necessidades básicas do mundo do trabalho, pela
necessidade de interagir com os diferentes contextos sociais” (MOLLICA e LEAL, 2009, p. 57).
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Dando continuidade a aula, observamos a possibilidade de diálogo com outros textos, observem:

P: Alguém já assistiu ao filme de Robinson Crusoé?
Passava na sessão da tarde. Um era que todo mês passava cinco, seis vezes no mês.
Várias histórias de Robinson Crusoé.

A12: Esse poema não tem nada a ver comigo por que meus pais saiam e eu ficava
chorando sozinho.

P: Ficava o menino abandonado?
Mas seu Fernando morava num ambiente rural ou na cidade?
Na cidade ou em fazenda?
(S.V) pessoal um de cada vez pessoal, um de cada vez, Val sua infância foi assim?

A11: Foi e teve uma parte ruim no final, foi ruim.

P: Como assim?
Teve um final ruim?

A11: O meu pai morto no sítio.

P: Lá no sítio?
Mas você presenciou?

A11: Não aí foram buscar a minha mãe em casa e eu vi e fiquei chorando.

P: Você era pequeninha ainda?

A11: Não.

P: Manuel tá acompanhando o texto?
Então você se aproxima dessa história ou não?
Pessoal, pessoal um de cada vez pessoal (S.V). não lembra de nada, Clarice?

Nesse momento, percebemos a “fuga” do texto. Pois os alunos por não conhecerem a história de Robson
Crusoé direcionam suas reflexões para a releitura de sua história de vida. Apresentando os momentos
vivenciados na sua infância e desconhecendo o texto lido, mesmo assim apresentam sua trajetória “a partir
das pistas do texto, reconsideramos a nossa posição e passamos a nos situar em outro contexto” (KOCH e
ELIAS, 2013, p. 63). Pode-se perceber também que “o texto é ainda visto por elas como um objeto que na
hora da leitura passa a pertencer ao leitor” (KLEIMAN, 1995, p. 114).

Com o propósito de retornar a discussão, o professor tenta redirecionar o diálogo para o texto:

P: No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e
nunca se esqueceu chamava para o café, o que seria isso gente?

Os escravos focavam cantando nas senzalas... Sim, sim mais, mais observem aí?
No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala...

A4: Ninar?
E o que é ninar?

A6: É colocar a criança para dormir.

P: Isso, isso nos longes da senzala, então, e faz referência ao negro que trabalhava
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com os burgueses, com os donos da fazenda e aprendeu a ninar longe da senzala,
seria o quê?
Poderia ser uma empregada doméstica no nosso tempo num é isso?
Café preto que nem a preta veia, e aí?
A história tem a ver com época dos escravos café preto com uma preta veia, café
gostoso café bom e ele mostra também minha mãe ficava sentada na cozinha
olhando para mim né... (S.V)

A11: É a madame ela ficava só cozendo lá sentada.

E a negra servindo.

P: É aqui cantava a que limpava a que fazia café.

A3: A minha mãe num ficava não professor ela ficava bebendo.

P: Bebendo?

Neste momento, o foco passa a ser o sentido da palavra “ninar”, além da tentativa de diálogo com algumas
passagens do texto. Mesmo assim, uma aluna por meio de nas suas lembranças, história de vida, demonstrar
que o texto também ler o leitor, ao narrar: “a minha mãe num ficava não professor, ela ficava bebendo” (A3).
Neste movimento de construção de sentido, o professor precisa discutir com os alunos toda a fase de
compreensão do texto “para assim ensinar aos alunos os traços da linguagem necessários para ler e escrever”
(BAZERMAN, 2006, p. 65), textos de diferentes gêneros.

1. Para (não) concluir

A leitura literária deve receber um tratamento específico na escola porque, “diferentemente das demais
leituras, destina-se a apreciar o ato de expressão do autor, o desenvolver o imaginário pessoal a partir dessa
apreciação e a permitir o reencontro da pessoa consigo mesma em sua interpretação” (COLOMER E CAMPS,
2002, p. 93).

Considerando as abordagens utilizadas no desenvolvimento da pesquisa, constata-se que os alunos jovens e
adultos, procuram recorrer aos acontecimentos relacionados ao seu cotidiano, aproximando suas vidas com as
vidas das personagens para atribuir sentido ao texto.
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