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RESUMO

Este artigo é um recorte de uma pesquisa realizada em 2013 que teve como objetivo analisar o ensino de
Língua Portuguesa (LP) em duas salas de aula das turmas de pós-alfabetização da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), é um estudo de natureza qualitativa envolvendo diferentes abordagens metodológicas, tendo a
preocupação em ampliar os estudos sobre Linguagem na EJA. Fundamentaram este artigo Kleiman (1989),
Marcuschi (2001, 2002, 2005), Ribeiro (2002, 2003), entre outros. Analisando o ambiente escolar
investigado, constatamos que o ensino de LP está sendo limitado, uma vez que nas atividades de leitura e
escrita realizadas nas salas de aula observadas, poucos foram os gêneros textuais utilizados, assim, negou-se
aos educandos da EJA o contato com uma maior diversidade de gêneros textuais oriundos das diversas
situações e fatos sociais, mais próximos dos estudantes.
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ABSTRACT

This article is an excerpt from a survey conducted in 2013 that aimed to examine the teaching of Portuguese
language classrooms in two classes of post-literacy Education for Youths and Adults (EJA), is a qualitative
study involving different approaches metodológicas. Tendo concern in expanding this mode of teaching,
studies on language in the EJA. Some authors justifying this article were Kleiman (1989), Marcuschi (2001,
2002, 2005), Ribeiro (2002, 2003), among others. Analyzing the school environment investigated, we found
that the teaching of Portuguese language is being limited, since in reading writing activities conducted in the
classrooms observed were few textual genres used in this way refused learners EJA contact with a wider
range of textual genres arising from different situations and social facts, closer to the students.
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1.Considerações Iniciais

A partir do final dos anos de 1970 e início da década de 1980, observa-se um deslocamento dos princípios
orientadores do ensino, não só de língua, mas das disciplinas em geral. Deflagra-se um vigoroso processo de
questionamento e revisão do ensino vigente, é a gênese de um movimento que se propõe reconceitualizar os
objetos de ensino, juntamente com os pressupostos e procedimentos didáticos, superando a perspectiva do
ensino de gramática descontextualizada, a partir de frases soltas, tomando o texto como referência para o
ensino de Língua Portuguesa.

Toda essa discussão está sendo garantida em alguns documentos oficiais do Ministério da Educação voltados
para o ensino da língua portuguesa, sobretudo para a EJA. Esses documentos não indicam apenas mudanças
curriculares, apontam, fundamentalmente, para um novo paradigma educacional. Isso de fato foi um avanço
para a prática do Ensino de Língua Portuguesa na EJA, já que durante muito tempo a análise de frases e
palavras soltas era o procedimento mais adotado no desenvolvimento de capacidades de linguagem nas aulas
de língua portuguesa para esse público.

Surge, assim, uma nova perspectiva de ensino da língua para o público da EJA, pautada numa visão centrada
na noção de interação, na qual a linguagem verbal constitui-se numa atividade e não num mero instrumento.
Em consequência desta concepção de língua, o texto adquire um papel relevante no ensino, tanto da leitura
quanto da escrita.

A perspectiva de ensino da língua na EJA baseada no texto está pautada num conceito de língua como
interação, compreendendo a escrita como prática social e reconhece que todo texto (oral ou escrito) realiza
um propósito particular em uma situação específica, uma vez que todo texto se organiza dentro de um
determinado gênero, segundo Marcuschi (2000) usa-se a expressão gênero textual como uma noção
propositalmente vaga para referi aos textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que
apresentam características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e
composição característica.

Nesse sentido, o Ensino de Língua Portuguesa na EJA que visa o domínio textual requer uma intervenção ativa
do professor e o desenvolvimento de uma didática específica. Estando o gênero textual no centro do ensino
de língua, a gramática passa a ter um papel secundário e posterior ao domínio e ao uso da linguagem.

Por esse motivo, ressaltamos a importância de se oportunizar aos estudantes da EJA situações de leitura e
escrita baseadas em situações autênticas de produção de texto e leitura no interior da escola. É preciso que
os textos reais, frutos de situações reais de uso, passem a fazer parte do cotidiano nas salas de aula da EJA e
não mais sejam considerados apenas como modelos escolares tradicionais baseados nos textos clássicos.

O cenário da investigação da prática de leitura foram duas salas de aula de pós-alfabetização[iii] de uma
escola pública municipal com todos os seus elementos constitutivos. Concebemos esse espaço como um
macroevento, no qual acontecem microeventos de letramento. Ou seja, situações de interação face a face que
são constituídas principalmente pelas ações e reações de professores e alunos, quase sempre mediadas por
textos escritos. Dependendo da forma como esses eventos são organizados dentro da sala de aula poderá ou
não haver o desenvolvimento de várias habilidades linguísticas.

Partindo desses pressupostos, este artigo traz algumas reflexões, sem a intenção de esgotá-las, sobre a
Identidade dos estudantes da EJA em Maceió, bem como a prática do professor da EJA nas aulas de leitura a
partir do uso dos diversos gêneros na sala de aula. Nessa discussão, metodologicamente, organizamos o
artigo em dois eixos discursivos: 1. Identidade dos estudantes da EJA em Alagoas, 2. A sala de aula
da EJA: Um olhar sobre os gêneros textuais no Ensino de Língua Portuguesa
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1. Identidade dos estudantes da EJA em Alagoas

Os Jovens e Adultos que frequentam as turmas da EJA, em Alagoas, são pessoas que possuem conhecimentos
adquiridos na vida cotidiana, através das experiências com familiares, comunidade, mundo do trabalho, e em
saídas e entradas da escola. Podem ser caracterizados de acordo com a visão de Freire (2001), como pessoas
que possuem uma leitura de mundo que antecede a leitura da palavra. Entretanto, muitas vezes, as
experiências anteriores e os conhecimentos prévios desses alunos são simplesmente apagados ao chegarem à
escola.

Em geral, esses sujeitos voltam à escola reconhecendo que o aprendizado alcançado anteriormente, de
maneira formal ou informal, não lhes garantiu a independência e a inclusão desejada numa sociedade
competitiva e excludente. Observam, portanto, que seus níveis de leitura e de escrita os colocam sempre em
posição de desvantagens perante aqueles que dominam essas habilidades. Sendo assim, apresentam o
sentimento de incapacidade e incompetência diante da aprendizagem. Entretanto, a escola finge não enxergar
essa realidade e tenta impor um currículo padrão, desrespeitando a diversidade em nome da competitividade.

O retorno à escola deve-se à imposição do mercado de trabalho e, para muitos/as, há o desejo de adquirir as
habilidades básicas de leitura e escrita. Entre os adultos prevalece a ansiedade em adquirir as habilidades de
leitura e escrita, para sozinhos, realizarem a leitura dos livros religiosos (a exemplo a Bíblia), conseguir
“pegar” ônibus sem necessitar de ajuda de outras pessoas, realizar operações bancárias, como: ler extratos
bancários, fazer depósitos e saques em caixas eletrônicos, escrever e ler receitas culinárias, enviar e receber
mensagens no celular, entre outros.

Para os jovens e adolescentes a necessidade mais urgente em relação à aquisição da leitura e escrita é o
desejo da elevação da escolaridade para o ingresso no mercado de trabalho. Os jovens da EJA veem na
escolarização a possibilidade de ascensão profissional e pessoal.

A maioria são oriundos de famílias analfabetas, por isso esperam que as instituições escolares lhes
possibilitem a apropriação da leitura e escrita para usá-las no dia-a-dia ou no mundo do trabalho, ou seja,
necessitam que a escola eleve seus níveis de letramento para que consigam alcançar seus objetivos, no
tocante a melhor atuação na vida e no mundo do trabalho. Sendo assim, as escolas necessitam ser espaços
privilegiados, onde se reconheçam e se reflitam sobre as múltiplas experiências culturais trazidas pelos
sujeitos que as frequentam.

De maneira geral, nas escolas eles são tratados como uma massa de alunos, sem identidade, qualificados sob
diferentes nomes: repetentes, evadidos, defasados, relacionados diretamente ao chamado "fracasso escolar".
Essa imagem idealizada negativamente reforça argumentos que justificaria o uso de técnicas de coerção,
como humilhações, uso de instrumentos avaliativos excludente e a tão famosa Educação bancária na qual o
professor se configura como uma autoridade legítima que pode aplicar a ação/punição pedagógica.

Assim, as escolas promovem certa moldagem nos alunos trazendo consigo uma homogeneidade de regras,
exemplos, modelos, enfim, uma linguagem comum relativa a cada instituição, produzindo um repertório de
problemas e soluções, baseados num sistema de consenso.

Mesmo que a escola não reconheça, para os jovens e adolescentes a necessidade mais urgente em relação à
aquisição da leitura é o desejo da elevação da escolaridade para o ingresso no mercado de trabalho, para os
adultos a escola é espaço de interação e possibilidade de empregabilidade. Esses estudantes da EJA veem na
escolarização, através da leitura, a possibilidade de ascensão profissional e pessoal.

Em seus depoimentos os educandos afirmam que o retorno à escola deve-se à imposição do mercado de
trabalho e, para outros, há o desejo de adquirir as habilidades básicas de leitura e escrita. Esses sujeitos
voltam à escola reconhecendo que o aprendizado alcançado anteriormente, de maneira formal ou informal,
não lhes garantiu a independência e a inclusão desejada numa sociedade competitiva e excludente.

Tomando Ribeiro (2004), como referência, podemos observar que os lugares sociais reservados aos jovens da
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EJA são sempre os de: marginais, oprimidos, excluídos, empregáveis, miseráveis. Ainda baseadas nas
opiniões coletadas nos parece, predominantemente, que o sucesso ou fracasso do aluno está associado às
condições individuais, quando se afirma que: não querem nada, vem pra escola só pra fazer raiva[iv].

Neste discurso o não aprendizado do aluno é atribuído a sua irresponsabilidade ou a falta de apoio da família.
Assim, a escola sente-se desobrigada de sua principal função social que é a elevação dos níveis de formação
dos sujeitos, no tocante a postura dos professores, da mesma maneira, percebe-se uma falta de compromisso
em relação a uma prática pedagógica realmente comprometida com a mudança social, uma vez que os alunos
“não querem estudar” os professores também não necessitam dedicar-se em seu planejamento.

Prevalece dessa forma uma ideologia da marginalidade, da preguiça e da incapacidade em relação aos jovens
em tais proposições. Observa-se que este público é desacreditado, na maioria das vezes por puro preconceito
sendo seus familiares analfabetos, viventes da periferia, abaixo da linha da pobreza, eles são considerados
incapazes ou não possuidores do capital cultural necessário para serem considerados “bons alunos”.

Quando os professores afirmam que Tem muito maloqueiro na EJA, ou ainda que os jovens são um
problema. Eles expõem que para esses educandos resta-lhes a exclusão e o termo marginal como definição.
O termo maloqueiro, de modo geral, apresenta-se como representação de discriminação, de desigualdade
social sentida e expressa e por muitos professores nas escolas que ofertam EJA em Alagoas, toda essa
hierarquização excludente, reforça a rejeição entre professores e alunos.

2. A sala de aula da EJA: Um olhar sobre os gêneros textuais no Ensino de Língua Portuguesa

Analisando o perfil dos estudantes da EJA de Alagoas ressaltamos que não faz sentido ensinar formas textuais
para os estudantes da EJA que não apresentam nenhuma função social e que só existem dentro dos muros da
escola. Coloca-se, então, a necessidade de levar o aprendiz ao domínio dos diferentes textos tal qual eles
aparecem nas práticas de referência. Isto porque, só a partir do domínio destes diferentes gêneros textuais é
que o aluno será capaz de responder satisfatoriamente às exigências comunicativas que enfrenta no
dia-a-dia.

O importante, então, é que os estudantes da EJA tenham contato com os diferentes textos e possam
produzi-los, pois através dos usos destes textos e de uma prática de ensino que se aproxime dos seus usos
reais, o aluno será capaz de chegar ao domínio da produção e uso efetivo de tais textos.

De maneira geral, percebemos a necessidade que se trabalhe a maior variedade possível de textos de forma a
se disponibilizar o contato com a maior diversidade de textos nas instituições públicas, para que nossos
educandos consigam muito mais que se alfabetizar estejam alfabetizados com altos níveis de Letramento.

Essa concepção de Ensino de Língua Portuguesa é fundamental em Alagoas, uma vez que os índices
educacionais no Estado permanecem como os piores do país: O analfabetismo acima de 10 anos é de 22,5%,
quase três vezes a média nacional que é de 9,02%, (IBGE, 2010); e o IDEB publicado em 2012 referente ao
5º ano do Ensino Fundamental, permanece sendo o mais baixo do Brasil com 2,9.

Esses dados nos revela que não se está conseguindo alfabetizar funcionalmente grande parte da população
alagoana, mesmo a escolarizada. Sendo assim, compreende-se que as práticas de leitura e escrita exercidas
no contexto escolar apresentam-se para os estudantes, na maioria das vezes, desvinculadas dos contextos
sócio-culturais reais, ou seja, há um paradoxo entre as práticas e eventos de letramento que ocorrem dentro
e fora da escola.

Diante deste caos na Educação Alagoana afirmamos que necessitamos criar condições de letramento dentro
das instituições escolares do Estado, garantindo um processo que ultrapasse a visão de apenas ensinar a ler e
escrever de maneira rudimentar, construindo, portanto, nas escolas um ensino que forme indivíduos capazes
de utilizar a leitura e a produção escrita nas diversas práticas sociais possibilitando-lhes melhores condições
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de vida e maiores possibilidades de atuação no mundo do trabalho, uma vez que são em grande parte,
oriundos de famílias desestruturadas, excluídos socialmente e marginalizados.

Em suas comunidades de origem, esses sujeitos convivem com pessoas de baixa escolaridade, conforme
afirmamos anteriormente seus familiares são, na grande maioria, analfabetos ou possuem um nível baixo de
escolaridade, todos são assistidos por programas assistencialista do Governo Federal, sobretudo o
Bolsa-Familia, o que lhes impede de adquirir os diversos portadores de gêneros textuais, como por exemplo:
livros, revistas, jornais, entre outros.

Diante de suas situações econômicas e sociais essas famílias percebem que as instituições escolares podem
lhes possibilitar a apropriação da leitura e escrita para usá-las no dia-a-dia ou no mundo trabalho, ou seja,
necessitam que a escola elevem os níveis de letramento seus e dos filhos para que consigam alcançar seus
objetivos, no tocante a melhor atuação na vida e no mundo do trabalho.

Compreendemos, as escolas alagoanas necessitam adotar um ensino que privilegie aspectos relativos à
inserção e à participação dos alunos na cultura escrita, abrangendo capacidades de uso do sistema de escrita
e da leitura, dessa maneira, ao concluírem seus estudos os estudantes superarão a perspectiva de apenas
aprender a ler e escrever, assumindo um papel ativo diante dos gêneros textuais, interagindo com os textos
de forma dinâmica, prazerosa e consciente.

Por isso, acreditamos que nós, educadores das escolas públicas necessitamos viabilizar a participação de
nossos educandos em eventos de letramento que estejam totalmente conectados com a realidade e ao seu
cotidiano, propondo práticas de leitura e escrita, dentro da escola, que proporcione situações de uso
reflexivas sobre o caráter ideológico da linguagem.

Sendo assim, os educandos devem ser expostos a textos que os permitam entender o contexto social no qual
estão inseridos, avaliando e participando em seus aspectos políticos, econômicos e culturais, produzindo
novos conceitos a partir de seus conhecimentos prévios. Nessa concepção, a leitura e escrita tem como fim a
superação de uma consciência ingênua, na busca de uma consciência crítica.

2.1 A sala de aula cenário de investigação

Iniciamos este item explicitando as condições objetivas que podem tornar ou não a escola um ambiente
estimulador de aprendizagem na área de Língua Portuguesa. Observamos que a instituição não possuía, no
momento da pesquisa, ao menos uma máquina copiadora que funcionasse, pois a única existente estava
quebrada. Consequentemente, os/as professores/as tinham dificuldades na reprodução de gêneros textuais
que não estivessem no livro didático.

Esse foi um dos empecilhos que os/as professores/as encontram para levar para a sala de aula uma maior
variedade de gêneros textuais, permanecendo, na maioria das vezes, presos ao livro didático adotado, ou
assumindo os custos de reproduções. Em decorrência dessa falta de recurso, surgem duas consequências: os
alunos apenas escutavam as leituras feitas pelas professoras sem terem em mãos os textos, ou em outras
ocasiões, os textos são transcritos na lousa e copiados pelos alunos, o que deixa o tempo curricular ainda
mais prejudicado, uma vez que na escola pesquisada, as aulas iniciam às 19h30min, por atrasos de alunos e
professores, e terminam às 22h.

Outro empecilho é que não havia há época um espaço específico para a realização da leitura fora da sala de
aula, pois até mesmo a sala “dita” sala de leitura, foi desativada e os poucos livros que restaram foram
empilhados em uma das salas de recurso que funciona anexa à escola.

Durante o período de observação sentimos que fora das salas de aula, a escola não ofertava atividades que
envolviam leitura e escrita, mesmo porque o planejamento coletivo dos/as professores/as do primeiro
segmento está de certa forma comprometido com a limitada carga horária dos docentes que em grande parte
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possuem apenas 20 horas-aula semanais. Desta forma, para a realização de planejamentos e de outras
atividades coletivas no horário noturno, a escola necessita suspender as aulas.

Nas salas de aula constatamos a ausência de estantes com livros. Além disso, a estrutura física está
deteriorada, não há boa iluminação e nem ventilação adequada, pois a escola possui uma rede elétrica antiga
e que funciona precariamente. As carteiras são estreitas, específicas para o público infantil.

Todos esses fatores se agregam impedindo que a instituição oferte um ensino, de Língua Portuguesa que
atenda às necessidades atuais de inserção social dos indivíduos que a estão frequentando. Sendo assim, os
eventos de letramento que a instituição oferta aos educandos do noturno limitam-se quase que
exclusivamente aos que ocorrem em salas de aula.

Sobre o espaço físico das turmas pesquisadas observamos que as paredes estavam/estão cobertas de
trabalhos realizados pelos alunos que frequentam a escola nos horários matutino e vespertino, e são
direcionados predominantemente para o público infantil.

Nas duas turmas pesquisadas, em todas as aulas observadas, as carteiras estavam dispostas de forma
tradicional, enfileiradas uma atrás da outra, de maneira que os alunos ficavam sentados enxergando a nuca
dos companheiros, realizando as leituras individualmente. Raramente os alunos eram requisitados a
realizarem leituras coletivas, a trabalharem em duplas, bem como leituras silenciosas, e prevaleceu a leitura
em voz alta, tanto das professoras como dos alunos.

Nas atividades de leitura escrita em sala de aula, realizadas tanto pela professora F1, como pela professora
F2, os textos que circulavam nas duas salas serviam basicamente para atender aos seguintes propósitos:
trabalhar opiniões e reflexões acerca dos assuntos abordados nos textos (ciências sociais, naturais, etc.),
trabalhar questões gramaticais, e utilizar os textos para a discussão de temas relacionados às demais
disciplinas.

PROFESSORA F1

Nas aulas observadas avaliamos que não houve a utilização em sala de aula de uma grande variedade de
gêneros textuais. Durante as dez aulas observadas da professora F1, foram trabalhados:

• Seis textos informativos – um panfleto educativo, contendo informações sobre trânsito com o título –
Jovem: paz e amor no trânsito, editado pela prefeitura municipal de Viçosa - AL; quatro textos do
livro didático Viver, Aprender – Educação de Jovens e Adultos, módulo 3, com os títulos: Cerco ao
cigarro, A linguagem da propaganda, Manguezal em extinção, A descrição; mais um texto
retirado da Internet, em que havia explicações sobre a literatura de cordel intitulado – Literatura de
cordel.

• Um fragmento de um texto descritivo – retirado do livro didático Viver, Aprender – Educação de Jovens
e Adultos, módulo 3; temática que versa sobre o gênero textual Descrição;

• Uma propaganda intitulada – Propaganda de meia-calça que consta no livro Viver, Aprender –
Educação de Jovens e Adultos, módulo 3;

• Quatro poesias – retiradas da Internet: Poesia no trânsito, A gente pode, Aposentadoria de um
brasileiro, Maria vai com as outras; mais uma poesia do livro didático – O açúcar, e algumas
poesias de cordel, apresentadas a partir dos próprios livretos.

PROFESSORA F2

Nas aulas da professora F2 observamos que, assemelhando-se à prática da outra investigada, não houve a
utilização de uma grande variedade de gêneros textuais em suas aulas de leitura, sendo utilizados para leitura
apenas:
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• Cinco textos informativos – três textos retirados da Internet. Foram eles: Doação de órgãos,
População indígena de Alagoas e Plantas medicinais, mais dois textos do livro didático Viver,
Aprender – Educação de Jovens e Adultos, módulo 2, com os títulos: Tragédia brasileira e Violência
contra a mulher.

• Uma biografia – retirada da Internet sobre o cantor Luiz Gonzaga;
• Duas músicas – Construção, de Chico Buarque e Asa Branca, Luiz Gonzaga.
• Um conto popular – A mulher da capa preta;
• Uma poesia – retirada da Internet: Carolina (versão poesia da Mulher da capa preta). E algumas

poesias de cordel, apresentadas a partir dos próprios livretos.

Analisando a prática das professoras podemos observar que mesmo havendo um livro didático adotado pela
Secretaria Municipal de Educação para ser utilizado nas turmas de EJA, deduzimos que, para a elaboração de
suas aulas, as duas professoras pouco recorreram ao livro adotado. Preferindo utilizar frequentemente os
textos retirados da Internet que, pela ausência de reprodução na escola, em alguns momentos transcreviam
na lousa ou os lia em voz alta em suas aulas de leitura. Inferimos que havia, por parte das professoras, a
intenção de trazer para a sala de aula, textos mais atualizados.

Tomando como referência as discussões sobre a utilização de gêneros textuais na sala de aula, principalmente
a partir de Marcuschi (2008, p. 194), percebemos que em ambas as práticas pedagógicas, houve pouca
valorização dos diversos gêneros textuais que circulam nas esferas sociais.

Desta forma, as possibilidades de eventos de letramentos nas aulas de Língua Portuguesa foram limitadas,
uma vez que se negou aos educandos o contato com a diversidade de gêneros textuais oriundos das diversas
situações e fatos sociais, mais próximos dos estudantes da EJA. Entre eles estariam: bula de remédio, cartas,
bilhetes, faturas de cartões de créditos, cheques, receitas culinárias, contas de água, de luz, telegramas,
classificados, listas telefônicas, entre outros.

Essa postura das professoras vai de encontro ao que Queiroz et. alii. (2004), afirma ao se referir aos
conteúdos que devem ser utilizados na sala de aula desses alunos trabalhadores, envolvidos nas mais
diferentes atividades. Segundo a autora a seleção dos conteúdos deve basear-se no projeto
político-pedagógico da escola e, que tenha relação ao trabalho e à vida desses sujeitos.

Os educandos da escola, no horário noturno, são na grande maioria desempregados ou trabalhadores em
situação informal, idosos aposentados ou jovens e adultos que demonstram grande interesse por diferentes
práticas de leitura. Muitos deles são oriundos de famílias analfabetas, por isso necessitam que a instituição
lhes possibilitem a compreensão e a própria produção de diversos gêneros textuais que sejam ou possam vir
a serem utilizados no dia-a-dia, na vida, por prazer ou por necessidade do mundo do trabalho, para que
exerçam melhor seus papéis na sociedade.

Para Marcuschi (2005, p. 19): [...] “gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à
vida cultural e social [...] contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia”.
Nessa perspectiva, compreende-se que trabalhar com os diversos gêneros na sala de aula possibilita o
conhecimento mais amplo, nas diversas áreas do saber. De todos os materiais didáticos utilizados nas aulas
observadas, os que mais se aproximaram da realidade do público da EJA, tanto na temática como na
linguagem coloquial, foram as poesias de cordel e as músicas.

Percebe-se assim, que essas professoras desconhecem conceitos que possibilitem em sala a construção do
conhecimento, criando condições pedagógicas, através da construção do saber coletivo, partindo da realidade
dos educandos, enfatizando portanto, um currículo articulado com as necessidades da comunidade escolar.

Especificamente, na área de língua portuguesa, compreendemos que elas deveriam ter trabalhado em sala de
aula com a diversidade textual que os educandos se deparam, ou possam a vir se deparar nos diversos
ambientes que circulam, e que esses gêneros textuais deveriam ser adquiridos, principalmente, no cotidiano
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dos próprios alunos, para posteriormente serem negociados em eventos e práticas de letramentos.

3. Considerações Finais

Analisando o ambiente escolar investigado, observamos que o ensino de Língua Portuguesa está sendo
limitado. Apontamos, portanto os empecilhos básicos que a instituição escolar impõe aos sujeitos professores
e alunos e destacamos posteriormente os aspectos observados que limitam os eventos e as práticas de
letramento nas turmas da EJA.

Falta de estrutura – A escola não possui um espaço exclusivo para que os alunos realizem suas leituras, o
único espaço disponível possui um acervo limitado, no qual os/as professores/as não se sentem bem
acomodados com os alunos devido ao tamanho reduzido e a falta de segurança. Dificuldade de acesso aos
materiais escritos – que se revelou como um dos principais obstáculos para o desenvolvimento do trabalho
com textos na sala de aula observada. A escassez de material escrito na escola acontece porque a máquina
copiadora encontra-se quebrada, desde 2007. Sendo assim, nas aulas de leitura em que os/as professores/as
não utilizam os textos do livro didático, os alunos acompanham a leitura realizada em sala sem estarem com
os textos em mãos;

No conjunto das aulas observadas, especificando a prática desenvolvida nas aulas de Língua Portuguesa
percebemos que as professoras rompem com a postura de considerar o livro didático como único recurso para
se trabalhar leitura, e de certa forma há um avanço. No entanto, talvez por falta de condições objetivas de
produções materiais foi utilizada em suas aulas uma diversidade muito limitada de gêneros textuais,
priorizando o trabalho com textos retirados da Internet. Dessa maneira, não foi apresentada nas duas turmas
uma quantidade significativa dos gêneros textuais que circulam nas diversas esferas sociais.
Consequentemente, os eventos de letramento proporcionados aos sujeitos, nas aulas de leitura, estão
desvinculados dos contextos socioculturais que ocorrem fora do contexto escolar.

De maneira geral, percebemos a necessidade que se trabalhe a maior variedade possível de textos na EJA, de
forma a se disponibilizar o contato com os mais variados exemplares de textos nas instituições públicas, para
que nossos educandos consigam muito mais que se alfabetizar estejam alfabetizados com altos níveis de
Letramento.

Nesta concepção a linguagem passa ser vista como sendo eminentemente social e com propósitos e não como
algo abstrato e formal, focalizando o seu uso em um contexto particular. Outro aspecto é reconhecer que o
educando não é passivo, considerando-o como usuário da língua no seu processo de aprendizagem.
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