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“O letramento resulta da ação de ensinar e aprender as 

práticas sociais de leitura e escrita; é o estado ou 

condição que adquire um grupo social, ou indivíduo, 

como conseqüência de ter-se apropriado da escrita e de 

suas práticas sociais”. 

                                                            Magda Soares 
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A presente pesquisa com o título “Reflexões sobre as contribuições do letramento na formação dos 
alunos”, realizado Escola Municipal Armando Xavier de Oliveira, com uma turma de alunos da 
Educação de Jovens de Adultos – EJA, teve como objetivo Identificar e analisar as contribuições do 
letramento na formação dos alunos. Neste estudo fizemos uma reflexão teórica fundamentada 
principalmente nos autores Barbosa (1999); Kleiman e Mantencio, (2008); Soares (2003); Goulart 
(2007); Scholze e Rösing (2007); Freire (2001); Mey (2001) Kleiman e Moraes (1999) dentre outros, 
proporcionando uma discussão sobre o letramento. Os procedimentos metodológicos utilizados foram 
de natureza qualitativa, utilizando o questionário fechado e aberto para obtenção do perfil dos sujeitos 
e para identificar as concepções dos alunos. A partir da análise dos instrumentos de coleta de dados 
foi possível percebermos através das falas dos sujeitos a importância do letramento na formação dos 
alunos e a necessidade de maior investimento e estruturação do ensino público brasileiros em 
especial das escolas municipais localizadas nos interiores baianos, as quais precisam dar maiores 
condições para que o letramento aconteça de forma mais concreta. 

 

Palavras - chave: Letramento. Leitura. Escrita. Alunos. 

 

 

ABSTRAC 

 

This research entitled "Reflections on the contributions of literacy in the education of students," held 

Municipal School Armando Xavier de Oliveira, with a group of students from the Young Adult 

Education - EJA, aimed to identify and analyze the contributions of literacy in the education of 

students. In this study we perform a theoretical reflection based mainly on the authors Barbosa (1999); 

Kleiman and Mantencio, (2008); Smith (2003); Goulart (2007); Scholze and Rösing (2007); Freire 

(2001); Mey (2001) Kleiman and Moraes (1999) among others, providing a discussion on literacy. The 

methodological procedures used were qualitative in nature, using open and closed for obtaining 

personal characteristics questionnaire and to identify students' conceptions. From the analysis of the 

instruments of data collection was possible to realize through 'speech the importance of literacy in the 

education of students and the need for greater investment and structuring of the Brazilian public 

education in special municipal schools located in Bahia's interior, which need to provide better 

conditions for the literacy happen more concretely 

 

Keywords - Keywords: Literacy. Reading. Writing. Students. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Mediante a concepção de que o letramento constitui-se como etapa primordial 

da formação do aluno e que  através desse o processo de ensino aprendizagem 

acontece com maior qualidade, julgamos pertinente realizar uma pesquisa que 

responda a seguinte inquietação: Quais as contribuições do letramento na formação 

dos alunos? Para responder esta inquietação utilizamos o questionário como 

instrumento de coleta de dados. 

 

 A partir da questão problematizadora de nosso trabalho, elencamos o 

seguinte objetivo de estudo: Identificar e analisar as contribuições do letramento na 

formação dos alunos do turno noturno que fazem parte da turma de EJA da Escola 

Municipal Armando Xavier de Oliveira 

 

 Este trabalho está organizado em quatro capítulos que seguem: 

 

 Nos capítulos I, II e III fizemos uma abordagem teórica sobre os conceitos 

norteadores de nossa pesquisa: Letramento, leitura, escrita e letramento virtual. 

  

 No capítulo IV, traçamos o percurso metodológico apontando os caminhos 

percorridos ao longo do trabalho o qual foi subsidiado pela pesquisa qualitativa, 

sendo que utilizamos os questionários abertos e fechados como instrumentos de 

coleta de dados. Apresentamos também, neste capítulo, a análise de dados através 

do resultado coletados através dos questionários aplicados aos alunos da Educação 

de Jovens e Adultos – EJA, evidenciando nossas reflexões sobre a temática 

abordada fazendo um paralelo com as compreensões externadas por estes alunos 

que foram os sujeitos da pesquisa. 

 

 Por fim, fizemos as considerações finais trazendo os resultados da pesquisa 

alinhados às discussões teóricas, bem como, ao objetivo proposto neste trabalho. 
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CAPÍTULO I 

1.1 LEITURA E ESCRITA 

 

 A articulação de palavras é uma prerrogativa do ser humano, comum a todas 

as pessoas, na representação dos seres, das ações, estado, etc... Em outrora, a 

oralidade prevalecia nas relações interpessoais sendo suficiente para se fazer 

entender. Tempos depois com o crescimento da população surgiu a necessidade de 

registrar fatos, histórias, contabilizar a produção agrícola, industrial, o que passou a 

ser feito com a escrita, a qual era privilegio dos poucos que detinham este 

conhecimento.  Escrever o próprio nome era suficiente para exercer, ainda de forma 

precária, alguns dos direitos do cidadão: tirar documentos inscrever-se como eleitor, 

etc.  

 

 À medida que o homem percebeu a importância de aprender a comunicar-se 

com os demais de sua espécie expressando suas idéias, sentimentos, sensações, 

houve também, a necessidade de registrar suas concepções e o resultado da 

comunicação através escrita e leitura. (BARBOSA, 1994).  

 

 Rizzo (2005, p.13) faz uma descrição histórica do processo inicial da escrita 

originada por nossos antepassados: 

 

[...] com a pintura nas cavernas do período paleolítico; transformou-
se na pictografia (registro de idéias por desenhos copiados da 
natureza com relativo realismo); aperfeiçoou-se com a simplificação 
desses desenhos, transformando-os em ideogramas (sinais 
simplificados de desenhos, já sem a preocupação de fazê-los cópias 
fiéis da natureza) e resultou na criação dos fonogramas (sinais que 
representam os sons da língua falada), invenção essa atribuída ao 
povo semita, que habitava a Ásia Menor. 

 
 

 Os signos grafocêntricos organizados por meio do alfabeto, sistematizados na 

escrita, permitem que as pessoas expressem seus ideais, sua visão de mundo.       

A escrita que temos hoje é resultante “de longos anos de história da escrita e 

decorrente de sua necessidade de registrar fatos, idéias e pensamentos”. (RIZZO, 

2005, p.13) 
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 A leitura pode possibilitar diversas situações e prazeres para aqueles que se 

permitem vivenciar esta experiência. Durante muito tempo ler e escrever foram pré-

requisitos básicos para selecionar e excluir pessoas na sociedade. A prática da 

leitura e escrita eram características de uma elite dominante que buscava de 

variadas formas monopolizar sua utilização.  

 

  Vivemos em uma sociedade com predominância da escrita social. Se 

analisarmos ainda que com brevidade, o nosso cotidiano perceberemos que a 

maioria das ações que executamos desde o momento que acordamos até a hora de 

dormir, está norteada pela leitura e escrita que aparecem em nosso dia a dia em 

diferentes formas e expressões. 

 

A escrita social com caracteres e funções diferentes propicia leituras 
diversificadas. Não se lê da mesma maneira um folheto de 
divulgação, uma receita culinária ou um livro de literatura. Lançamos 
mão de estratégias de leitura diferentes para apreender as 
informações contidas nos diferentes textos e o nosso interesse nas 
informações e o objetivo desejado vai determinar o tipo de leitura a 
ser feito. Esta flexibilidade de atenção, as várias formas de ler para 
aprender o sentido dos textos é fundamental para o homem e sua 
adaptação ao mundo moderno. (BARBOSA, 1994, p.115). 
 
 
 

 Partindo da ideia de que a escrita apresenta-se multifacetada e que sua 

compreensão não depende somente da decifração dos códigos alfabéticos e 

numéricos, percebemos que não uma única opção ou forma de conduzir a leitura. 

“Existe, isto sim uma variedade de leituras multiformes, adaptadas a 

intencionalidades diversas, cada uma representando a melhor respostas a uma 

melhor a uma determinada situação de leitura” (idem).  

 

  Na concepção de Freire (1998) 
 

A leitura do mundo precede a  leitura da palavra ,daí que a posterior 
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão 
do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção 
das relações entre o texto  e o contexto. Mas é importante dizer , a 
”leitura” do meu mundo ,que me foi sempre fundamental, não fez de 
mim um menino antecipado em homem,um racionalista de calças 
curtas.A curiosidade do menino não iria distorcer –se pelo simples 
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fato de ser exercida no que fui mais ajudado do que desajudado por 
meus pais.(p.24) 
 

 
 Diante dessa argumentação constata-se que muitas escolas não têm levado 

em conta as formas distintas e diferentes modalidades de leitura. Pelo contrário, a 

maioria das instituições educativas tem colocado como foco a leitura atrelada à 

escrita dos livros e a produção literária. 

 

Devemos observar ainda que o processo de ensino aprendizagem da 
palavra escrita na escola, e por que não dizer para muitos dos 
pesquisadores, tem um caráter mais avaliativo, pois prende-se à 
reprodução de práticas discursivas valorizadas socialmente, por 
outro lado, considerado ainda a discussão dos diferentes autores 
referidos anteriormente, o acesso à escrita fora da escola 
principalmente para comunidades que não pertencem à cultura 
dominante, tem caráter comunicativo, pois baseia-se 
predominantemente em aspectos funcionais das práticas discursivas 
para a comunidade. (KLEIMAN; MANTENCIO, 2008, p.43). 
 

 Sabemos que o processo de aquisição da leitura e escrita não ocorre somente nos 

espaços formais de educação. Em todos os ambientes os quais as pessoas vivem e através 

das diversas trocas de experiências, independente de serem conduzidas por professores e 

pessoas do convívio social, profissional, as pessoas podem aprender até porque temos 

vivenciado uma forte contribuição dos meios de comunicação e das tecnologias, por 

exemplo, no processo formativo dos leitores.   

 

 Para Barbosa (1994), a leitura é uma atividade visual porque para ler é 

preciso haver um texto diante dos olhos. Dizemos que a leitura depende que está 

diante e atrás dos nossos olhos. A leitura envolve nossos aspectos físicos, 

sensoriais, cognitivos entre outros. Portanto, podemos dizer que a leitura está 

fundamentada em informações visuais e não visuais. A autora continua a firmando 

que: “Uma concepção mais contemporânea define a leitura como um ato de 

atribuição de significados a um texto escrito”. Leitura é uma relação que se 

estabelece entre o leitor e o texto escrito, relação na qual o leitor através de algumas 

estratégias básicas, reconstrói um significado do texto no ato e ler (p.118). 

 

  A leitura e a escrita são consumidas, hoje, pelas pessoas como meio 

de sobrevivência, com o objetivo de formação acadêmica, profissional, integração e 
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interação social resolução de problemas cotidianos, condição de entender o mundo 

e suas tecnologias. 

  

 Tornar-se letrado é ter consciência da importância de participar e interferir nas 

decisões, opinando, modificando, buscando soluções, alterando o contexto, fazendo 

valer sua importância e desenvolvendo o senso crítico, atividades estas que as 

pessoas letradas têm mais facilidade em exercitar, principalmente no que diz 

respeito a seus direitos. 

 

1.2 Reflexões sobre o conceito de letramento 

 

 A educação é um processo social imprescindível na formação humana, pois é 

também, através dela que serão sistematizados os primeiros contatos dos cidadãos 

com as práticas do letramento em diferentes níveis de ensino e aprendizagem. 

“Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde 

a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno.” (SOARES, p.03, 

2003) 

 

 O termo letramento origina-se da palavra inglesa literacy, apesar do 

significado novo a palavra letramento É uma nova perspectiva sobre a prática social 

da escrita. Novas palavras são criadas (ou a velhas palavras dá-se um novo sentido) 

quando emergem novos fatos, novas idéias, novas maneiras de compreender os 

fenômenos. (SOARES, 2003, p.16). 

 

 Em sua forma dinâmica, o letramento como processo formativo, se coordena 

conectado ao mundo, numa prática que capacita os sujeitos a dialogarem com as 

complexidades do texto escrito; neste sentido de forma contínua e aprofundada, é 

politicamente organizado, possibilitando aos alunos e demais sujeitos envolvidos na 

educação, através da leitura e da escrita, a reflexão e a atuação no que se refere às 

dinâmicas sociais. Nesse processo avalia constantemente os próprios métodos e 

significados à medida que os indivíduos e o mundo se transformam continuamente.  
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Quando se concentra o foco do trabalho de leitura e de escrita na 

chamada “relação fonema-grafema”, muitas outras informações 

relevantes ao objeto em estudo, que é um objeto cultural, são 

deixadas de lado. Além disso, no sentido estrito dessa visão de 

trabalho, os sujeitos da aprendizagem, em geral, não são 

considerados em suas relações concretas com o mundo em que 

vivem, que geram conhecimentos, afetividades, modos de ser e 

pensar, impregnando suas identidades. A noção de letramento 

mostra-se bastante pertinente, no contexto educacional brasileiro 

para a compreensão da dimensão política das práticas de 

alfabetização, tanto na perspectiva de quem ensina como de quem 

aprende. (GOULART, 2007, p.72) 

 

 Partimos da premissa de que ler e escrever não são apenas habilidades 

envolvidas e ligadas à decodificação; muito mais do que isso, a capacidade de saber 

ler e escrever evidencia o poder de apropriar-se das diversas competências 

relacionadas à cultura norteada pela palavra escrita, para, dessa forma, atuar 

dinamicamente na cultura e, consequentemente, na sociedade como um todo. O 

letramento independente da sua representação conceitual e seja como estado ou 

condição de uma pessoa ou de uma comunidade, quanto como concepção, é 

estabelecido num processo em permanente construção e redirecionamentos. 

 

Ler e escrever não são apenas habilidades estabelecidas em torno 
da decodificação; muito mais do que isso, saber ler e escrever 
significa apropriar-se das diversas competências relacionadas à 
cultura orientada pela palavra escrita, para, dessa forma, atuar nessa 
cultura e, por decorrência, na sociedade como um todo. (SCHOLZE; 
RÖSING, 2007, p.09). 

 

 Quando se permite que as pessoas desenvolvam e estimulem os hábitos de 

leitura e escrita respondendo satisfatoriamente aos apelos da cultura grafocêntrica, 

ou seja, a cultura que dá primazia à escrita, colocando-a no centro de suas ações, 

podendo inserir-se criticamente na sociedade, a aprendizagem da língua escrita 

deixa de ser uma questão estritamente educacional para alçar-se à esfera política. 

Soares (1998) observa que: 

 

Cabe à escola alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e a escrever 

no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que 

o indivíduo aprenda, ao mesmo tempo, o domínio do código escrito 
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(alfabetização) e os usos sociais da escrita (letramento). Dessa 

forma, o processo de alfabetização coloca como pano de fundo o 

letramento escolar: inserir, em um contexto específico, diferentes 

práticas cotidianas de leitura e de escrita (apud DI NUCCI, 2003, 

p.130). 

 

 É num ambiente dinâmico de muitos significados e de muitas maneiras de 

expressão desses, que a escrita vive e faz parte de nossas vidas. Tanto a escrita 

quanto a linguagem escrita são expressões da constituição da cultura letrada. Para 

que sejamos reconhecidos socialmente e politicamente precisamos conhecer os dois 

conhecimentos como necessários para a inclusão no mundo da escrita.  

 

 Diante desta perspectiva, compreendemos que esses conhecimentos 

precisam ser trabalhados escola como um todo, pois os alunos possuem condições 

ricas e complexas de aprendizagem. Para tanto, é preciso que a escola esteja 

voltada para a vida, para o sentido político e social do conhecimento, para dar 

maiores condições de aumentar de forma significativa suas condições de 

pertencimento ao mundo. Percebemos a sala de aula como um espaço de trabalho e 

formação, em que se encontram diversificadas linguagens.  

 

1.3 A importância do letramento  

 

 Temos presenciado ultimamente algumas reflexões que discutem sobre a 

necessidade do letramento ir substituindo gradativamente o analfabetismo funcional, 

como estimulador da leitura e da capacidade de interpretação, funcionando como 

facilitador do exercício da cidadania. 

 

 O letramento é de suma importância para que os alunos possam participar de 

forma mais ativa, social e profissionalmente, haja vista, os indivíduos com 

capacidade de interpretação mais acentuada que ocupam cargos de liderança, 

enquanto os que se abstêm da leitura e tem dificuldade de interpretação, pouco 

interferem e muitas vezes não são ouvidos e nem procuram expressar suas 

opiniões, ficando ausentes nas discussões que dizem respeito a todos deixando que 

poucos decidam o destino de muitos. 
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 A alfabetização vai além da leitura de textos simples, ela oportuniza a 

contextualização do processo de aprendizagem do educando, pois, o sistema 

escolar precisa responder as novas exigências da sociedade, viabilizando a 

educação do indivíduo como sujeito social. Para Freire (2001) o indivíduo deve ser 

sujeito de sua própria alfabetização e não apenas objeto dela. Freire (1990, p.15) 

reforça esse pensamento salientando que: 

 

 O ato de aprender a ler e escrever deve começar a partir de uma 

compreensão muito abrangente do ato de ler o mundo, coisa que os 

seres humanos fazem antes de ler a palavra. Até mesmo 

historicamente, os seres humanos primeiro mudaram o mundo, 

depois revelaram o mundo e a seguir escreveram as palavras... ler a 

palavra, de modo que alguém possa lê-la depois, são precedidos do 

aprender como escrever o mundo , isto é a experiência de mudar o 

mundo e de estar em contato com o mundo. 

 

 Mas a sociedade humana, na sua permanente instabilidade, tão sujeita a 

fatores dos mais diversos, vive sob o influxo de constante renovação, necessitando 

de uma educação estável e descortinada. Uma das qualidades mais criativas da 

criatura humana é o espírito de investigação, graças a essa qualidade criadora, a 

experiência humana vai sendo enriquecida com novos conhecimentos em todos os 

ramos de sua atividade. 

 

Devemos observar ainda que o processo de ensino aprendizagem da 
palavra escrita na escola, e porque não dizer, para muitos dos 
pesquisadores, tem um caráter mais avaliativo, pois prende-se á 
reprodução de práticas discursivas valorizadas socialmente... O 
acesso à escrita fora da escola principalmente para comunidades 
que não pertencem à cultura dominante tem caráter comunicativo, 
pois baseia-se predominantemente em aspectos funcionais das 
práticas discursivas para a comunidade. (MATENCIO, 1994, p.43). 

 

 

 O que outrora era suficiente para se viver com relativo conforto, ou seja, 

apenas assinando o nome, a pouca leitura e a falta de interpretação, atualmente se 

revela insipiente, a necessidade preeminente de políticas promotoras de leitura a 

partir dos primeiros anos de vida, que vai lhe formando a mentalidade que terá em 

adulto, haja vista não se poder subestimar a poderosa influencia da leitura na 
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formação do caráter, e essa influencia se reflete precisamente nas multidões, que 

vão tendo o desenvolvimento seguro, no critério próprio, para assimilar idéias 

propagadas, principalmente, pela mídia com discernimento. 

 

 Em cada estagio de sua experiência, o homem julga haver encontrado o meio 

de alcançar uma condição de vida mais satisfatória, sem os temores que o 

atormentam, mas a busca por esta vida satisfatória fica cada dia mais difícil devido a 

fatores dos mais diversos, o que o leva a buscar esta satisfação através do 

conhecimento da ciência e da tecnologia.  

 

(...) alicerçadas na diversidade de situações de vida e na pluralidade 
de circunstâncias comunicativas, em mais de um tipo de demanda e 
em mais de um espaço social, a leitura e a escrita deixam de se 
associar à mera habilidade de reconhecimento e de manipulação das 
letras do alfabeto. São instrumentos para se inserir na realidade, 
para compreendê-la e, também, para alterá-la, como ferramentas do 
entendimento. (SCHOLZE e RÖSING, 2007, p.09).  

 

  Referimo-nos ao letramento exatamente por retratar esta necessidade e por 

se tratar de uma palavra recentemente incorporada ao vocabulário das ciências 

lingüísticas. A ausência do letramento exclui, oprime, ofusca a visão de um mundo 

melhor afasta dos indivíduos o direito se expressarem e exercitarem a cidadania. 

Como observamos o fato do indivíduo alfabetizar-se, ou seja, aprender a ler e 

escrever não o qualifica para o pleno exercício da cidadania. Não o torna apto para 

emancipar-se social e politicamente. 

  

 Talvez o maior problema dos que tem dificuldades com o letramento seja 

exatamente se expressar através da escrita, é quase unânime a dificuldade com as 

redações desde as mais simples, como uma mais elaborada que é exigida num 

concurso. Talvez tais dificuldades surjam em decorrência da falta de leitura, que é a 

matéria-prima da escrita e sua ausência, a leitura, causa tantos constrangimentos. 

 

 Nessa perspectiva, segundo Mey (2001, p. 149): 

 

Pessoas não alfabetizadas estão conscientes do fato de que sua 
língua é o obstáculo número um no caminho rumo ao sucesso 
(conseguir um emprego melhor). O que está em questão não é, 
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claramente, a ideia de uma língua “melhor” em si mesma, mas de 
uma língua que é essencial à melhoria das condições de vida de 
alguém e, por isso, “melhor”, não somente como um “bilhete de 
admissão” para o clube “das pessoas de bem”, mas como um 
instrumento de poder, uma arma na luta pelo progresso individual 
[...]. O acesso a uma vida melhor é mediado pela linguagem, mas 
não diretamente fornecido por ela: a linguagem não “carrega”, a 
menos que ela seja “carregada” 

  

 

 Deve ser enfatizada a importância do letramento no dia-a-dia das pessoas 

das atuais e futuras gerações, como maneira de se inserir no contexto já que a 

incapacidade ou dificuldade de interpretar, formar opiniões próprias, discutir, 

procurar impor seus pontos de vista de forma democrática e equilibrada é adquirida 

através da leitura de livros, jornais, revistas e é de suma importância para o pleno 

exercício da cidadania. 

  

 De acordo com Kleiman e Moraes (1999, p. 90,91): 

 

É função de a escola formar sujeitos letrados ( no sentido pleno da 
palavra),não apenas sujeitos alfabetizados.A escola está cada vez 
mais encurralada entre o contexto opressivo da violência, do 
desemprego, dos desmandos da administração pública;seu campo 
de manobra tem sido bastante  diminuído por tais pressões.A leitura  
é uma das maneiras que a escola tem de contribuir para a diminuição 
da injustiça social desde que ela forneça a todos as oportunidades o 
acesso ao saber acumulado pela sociedade. 

 
 

 É importante lembrar que, no Brasil muitas crianças e jovens das camadas 

populares permanecem anos na escola sem se tornarem leitores, sem adquirirem 

familiaridade com os processos de escrita, ou mesmo sem aprender a resolver 

problemas simples de Matemática. Muitos são os estudos sobre o chamado fracasso 

escolar no Brasil que apontam a inadequação da escola: professores e equipes com 

frequência não sabem como lidar com diferentes culturas, valores, classes sociais, 

práticas, hábitos e linguagens, tendo enormes dificuldades de ensinar crianças que 

provém das famílias pobres. Esses conflitos pedagógicos, os baixos salários e as 

condições precárias de trabalho historicamente vêm contribuindo para gerar o 

fracasso escolar e suas consequências sociais e educacionais. 
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As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e escrever, mas não 
necessariamente incorporam a prática da leitura e da escrita, não 
adquirem capacidade para usar a leitura e a escrita, para envolver-se 
com as práticas sociais não lêem livros, jornais, revistas, não sabem 
redigir um ofício, um requerimento, uma declaração, não sabem 
preencher um formulário, sentem dificuldade para encontrar 
informações num catálogo telefônico, numa bula de remédio 
(SOARES, 2005, p.45-46). 

 

 Em todas as camadas sociais observa-se a dificuldade de expressão pela 

escrita por não serem estimuladas a leitura nos primeiros anos de vida dos alunos 

desde a educação infantil. A maioria das pessoas é avessa a tal prática, daí a 

dificuldade na escrita já que a leitura é sua matéria prima, ou, seja sem leitura temos 

dificultada a fala e até a dicção. Diante desse contexto , Rojo (2004, p. 1) afirma 

que: “A escolarização, no caso da sociedade brasileira, não leva à formação de 

leitores e produtores de textos proficientes e eficazes e, às vezes, chega mesmo a 

impedi-la. Ler continua sendo coisa das elites, nesse novo milênio”. 

 

  

 O letramento envolve muito mais do que meramente ler e escrever. Como 

Kirsch e Jungeblut (1990) afirmam letramento não é simplesmente um conjunto de 

habilidades de leitura e escrita, mas, muito mais que isso, é o uso dessas 

habilidades para atender ás suas exigências sociais. Acreditando no poder do 

letramento para conduzir ao progresso social e individual, os autores definem-no 

como “O uso de informação impressa e manuscrita para funcionar na sociedade, 

para atingir seus objetivos e desenvolver seus conhecimentos e potencialidades.” 

(p.1-8) 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO. 
 

 

 

 O homem é, por natureza, um ser social e sente necessidade de se 

manifestar, de se comunicar e exteriorizar suas ideias e sentimentos. Esta 

comunicação é a linguagem, que pode ser feita através de sons orais, através de 

gestos, através da escrita de sinais, etc. 

 

Letramento é o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas 
sociais de leitura e de escrita. É o estado ou a condição que adquire 
um grupo social, ou um indivíduo, como conseqüência de ter se 
apropriado da escrita e de suas práticas sociais. Apropriar-se da 
escrita é torná-la própria, ou seja, assumi-la como propriedade. Um 
indivíduo alfabetizado, não é necessariamente um indivíduo letrado, 
pois ser letrado implica em usar socialmente a leitura e a escritura e 
responder às demandas sociais de leitura e de escrita. (SOARES, 
2003, p.02) 

 

 Mas apesar do letramento estar sempre associado ao alfabetismo é difícil, à 

primeira vista, imaginar um indivíduo letrado e analfabeto, mas a experiência nos 

prova o contrário. Não raro nos deparamos com pessoas dotadas de profunda 

sabedoria apesar desconhecerem completamente o alfabeto. 

 

Alguns autores colocam que o letramento está intrinsecamente ligado 
à maneira como a leitura e a escritura são concebidas e praticadas 
em determinado contexto social. O autor Paulo Freire foi pioneiro na 
idéia revolucionária de letramento ao afirmar que ao se tornar 
alfabetizado, o sujeito teria um meio para tomar consciência da sua 
realidade e de transformá-la. Para Freire, letramento tanto poderia 
ser um meio para a libertação, como para a sua domesticação, 
dependendo do contexto ideológico em que ocorre. (SOARES, 
2003,p.04) 
 

 

 Estas pessoas adquiriram seus conhecimentos de forma empírica através da 

oralidade e muitas vezes transmitem seus conhecimentos a seus descendentes 

dessa mesma forma. Como acontece há milênios em diversas civilizações. Em 
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circunstâncias diversas observamos a dissociação entre letramento o alfabetismo, 

pode o individuo se letrado e analfabeto. 

 

 Ao longo de muitos anos a alfabetização fora concebida como mera 

sistematização de vagais e consoantes “C + A = CA”, ou seja, como a aquisição de 

um código alfabético criado na relação entre fonemas e grafemas. Em uma 

sociedade formada em sua maioria populacional por cidadãos analfabetos e 

caracterizada por reduzidas práticas de leitura e escrita, a simples consciência 

fonológica que permitia aos sujeitos associar sons e letras para produzir e interpretar 

palavras (ou frases curtas) parecia ser suficiente para diferenciar o alfabetizado do 

analfabeto. (CLAGLIARI,1999). 

 

 Em contrapartida, Kleiman, apoiada nos estudos de Scribner e Cole, define o 

letramento como:  

... um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto 
sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos. 
As práticas específicas da escola, que forneciam o parâmetro de  
prática social segundo a qual o letramento era definido, e segundo a 
qual os sujeitos eram classificados ao longo da dicotomia 
alfabetizado ou não-alfabetizado, passam a ser, em função dessa 
definição, apenas um tipo de prática – de fato, dominante – que 
desenvolve alguns tipos de habilidades, mas não outros, e que 
determina uma forma de utilizar o conhecimento sobre a escrita. 
(1995, p. 19) 

 

 De alguma maneira, o letramento, tanto como estado ou condição de um 

indivíduo ou de um grupo, quanto como conceito, estabelece-se num processo sem 

fim, num caminho com pontos provisórios de chegada, de partida, de 

redirecionamentos. 

 

 
Alfabetização e letramento, gradativamente, estão sendo entendidos 
como dois processos interdependentes, complementares, cada qual 
com especificidade própria. A mudança na compreensão do 
processo de alfabetização colocou, portanto, os usos sociais da 
escrita, materializados em textos, no centro das atividades de ensino. 
O desafio que se coloca hoje para a prática alfabetizadora é 
alfabetizar letrando. Para Soares (2003, p. 90), ao mesmo tempo em 
que o aluno deverá se apropriar do sistema de escrita alfabético e 
ortográfico, ou seja, da “tecnologia” da escrita, deverá conquistar 
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habilidades e atitudes de uso dessa tecnologia em práticas sociais 
que envolvem a língua escrita. O primeiro processo chama-se 
“alfabetização”; o segundo, “letramento”. Ambos devem ocorrer 
simultaneamente. (CARDOSO, 2007, p.38) 

 

 

 Neste contexto compreende-se que os processos de alfabetização e de 

letramento escolares envolvem, fundamentalmente, a apropriação e o uso 

competente da leitura e da escrita de textos variados, com significado e relevância 

social.  

 
 

2.2 Letramento escolar: possibilidades  
 

 

 É pela dinâmica educativa, na sala de aula ou em outros contextos 

formativos, além do escolar, que são possibilitados a aquisição e a utilização crítica 

da leitura e da escrita. Ademais a ação reconstrutora e transformadora do 

letramento, tanto do sujeito quanto da sociedade a qual ele pertence, é, acima de 

tudo, um processo em constante evolução.  

 

 Vejamos o a reflexão de Scholze e Rösing (2007): 

 

A educação, no que diz respeito a esse ato de inclusão, que é letrar 
– mais do que alfabetizar –, tem uma função. Apresentação 
mediadora. É pela ação educativa, na sala de aula ou em outros 
contextos, além do escolar, que se promovem a aquisição e a 
utilização crítica da leitura e da escrita. E essa ação transformadora, 
tanto do indivíduo quanto da sociedade da qual ele faz parte, é, 
acima de tudo, um processo em constante avaliação. Em uma de 
suas facetas, esse processo se coordena articulado ao mundo, numa 
prática que habilita os sujeitos a dialogarem com as complexidades 
do texto escrito; em outra, de forma contínua, reorganiza-se 
politicamente, viabilizando aos sujeitos envolvidos, pela leitura e pela 
escrita, a reflexão e a atuação no que tange às dinâmicas sociais; em 
outra, ainda, esse processo examina repetidamente os próprios 
métodos e conceitos, à medida que tanto os indivíduos quanto o 
mundo se transformam. (p.10) 

 

 Compreende-se que ao considerar os princípios em que se alfabetiza 

letrando, precisamos admitir que o processo de aquisição da língua escrita está 

intimamente ligado a uma nova condição cognitiva e cultural.  
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 Segundo Silva e Colello (2003): 

 

Tradicionalmente, a didatização das atividades para o ensino da 
leitura e escrita na escola cristalizou-se como uma linguagem 
estranha aos alunos, falantes nativos da língua portuguesa que nem 
sempre percebiam as práticas pedagógicas como extensão ou 
possibilidade efetiva do seu dizer. Longe de atender as necessidades 
do indivíduo, de desenvolver e ampliar os seus modos de expressão 
e interação, ou ainda, de alimentar o desejo de aprender, ensinava-
se uma língua que, de fato, não era a dele; impunha-se uma relação 
como as letras incompatível com o seu mundo, e, portanto, a revelia 
do próprio sujeito (p. 7). 

 

 A escola precisa usar a leitura e escrita como ferramentas que contribuirão 

com o crescimento da imaginação criadora, desenvolvendo alunos questionadores e 

críticos dos padrões da sociedade que ainda excluem grande parcela da população, 

vítima de práticas elitistas e desrespeitadoras. Temos hoje um grande desafio na 

escola como prática social: alfabetizar letrando. Neste sentido para Soares (2003, p. 

90): 

[...] ao mesmo tempo em que o aluno deverá se apropriar do sistema 

de escrita alfabético e ortográfico, ou seja, da “tecnologia” da escrita, 

deverá conquistar habilidades e atitudes de uso dessa tecnologia em 

práticas sociais que envolvem a língua escrita. O primeiro processo 

chama-se “alfabetização”; o segundo, “letramento”. Ambos devem 

ocorrer simultaneamente. 

 

 Letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades 

individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os 

indivíduos se envolvem em seu contexto social (SOARES, 1998, p. 72). Os tropeços 

causados pela dificuldade de interpretação são barreiras intransponíveis obrigando o 

indivíduo a se distanciar das coisas mais simples que exijam um raciocínio mais 

elaborado fazendo que na maioria das vezes tais atitudes deixem sequelas 

profundas até nos seus descendentes. 
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CAPÍTULO III 

 
 

3  LETRAMENTO VIRTUAL 
 

 

 Uma análise histórica do processo evolutivo da linguagem torna perceptível 

que ao longo do tempo esta passou e sofreu mudanças significativas relacionadas a 

comunicação humana. Ao fazermos uma retrospectiva poderemos perceber que em 

outrora, o homem buscava na dança, rituais, desenhos das cavernas, músicas e 

demais expressões artísticas, externar suas ideias, trocas de experiências e 

socialização dos conhecimentos.  

 

 Após o surgimento do alfabeto e números as formas e manifestações da 

linguagem foram tomando novo formato, onde atualmente a leitura e escrita 

tornaram-se os principais elementos da linguagem. Em contra partida, temos notado 

nos últimos anos mudanças estruturantes nas formas da comunicação humana, a 

qual provoca alterações e redimensionamento do processo formativo dos alunos, 

através do letramento virtual. 

 

 O letramento virtual ainda não é uma realidade presente em todas a escolas 

brasileiras, por exemplo, antes desse progresso acontecer, é preciso a criação e 

execução de políticas públicas  que contribuam com a formação do alunos, em 

especial do que estão em fase de letramento. Dessa forma, é importante o 

investimento em todas as escolas, através da  disponibilização de estrutura física, 

técnica e pessoal para que assim  o letramento virtual se torne uma realidade menos 

excludente.  

 

 Podemos conceber o letramento virtual como uma prática formativa aonde 

são usadas as tecnologias, principalmente a internet e softwares, para aperfeiçoar a 

aquisição da leitura e escrita. 

 

No quadro desse conceito de letramento, o momento atual oferece 
uma oportunidade extremamente favorável para refiná-lo e torná-lo 
mais claro e preciso. É que estamos vivendo, hoje, a introdução, na 
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sociedade, de novas e incipientes modalidades de práticas sociais de 
leitura e de escrita, propiciadas pelas recentes tecnologias de 
comunicação eletrônica – o computador, a rede (a web), a Internet 
(SOARES, 2002, p.146) 
 
 

 Exige-se do professor e do educando a capacidade de manuseio e 

compreensão dos códigos e ferramentas existentes no meio virtual, dessa forma 

compreende-se que as dificuldades detectadas no processo de letramento 

comumente usado nas escolas, não serão as mesmas nesta nova forma de letrar. 

 

O novo texto tem, antes de mais nada, características técnicas que 
convém precisar, a cuja analise esta ligada, como veremos, a uma 
dialética do possível e do real.   Certamente ele pode anotar nas 
margens, fotocopiar, recortar, colar, proceder a montagens, mas o 
texto inicial está lá, preto no branco, já realizado integralmente. Na 
leitura em tela, essa presença extensiva e preliminar á leitura 
desaparece. O suporte digital (disquete, disco rígido, disco ótico)não 
contém um texto legível por humanos mas uma serie de códigos  
informáticos que serão eventualmente traduzidos por um computador 
em sinais alfabéticos para um dispositivo de apresentação. A tela 
apresenta-se então como uma pequena  janela a partir da qual o 
leitor explora uma reserva potencial. Potencial e não virtual, pois a 
entalhe digital e o programa de leitura predeterminam um conjunto de 
possíveis que, mesmo podendo ser imenso, ainda assim é 
numericamente finito e logicamente fechado. (LÉVY,1996, p.39) 
 
 

 Ao refletir sobre as discussões que abordam a temática do letramento 

virtual, percebe-se que o que sustenta a  ampliação de seu conceito  é a visão de 

que em todo processo exige-se interação, ou melhor, a ação de interagir e não 

somente o ato de interpretar, mas também, de criar e maximizar o contato com uma 

rede de conhecimentos diversificados.  

 
A tela informática é uma nova “máquina de ler”, o lugar onde uma 
reserva de informação possível vem se realizar por seleção, aqui e 
agora, para um leitor particular. Toda leitura em computador é uma 
edição, uma montagem singular. Pode-se dizer que um ato de leitura 
é uma atualização das significações de um texto, atualização e não 
realização, já que a interpretação comporta uma parte não eliminável 
de criação. O texto é transformado em problemática textual. Porém 
mais uma vez,só há problemática se considerarmos acoplamentos 
humanos-máquinas e não processos informáticos apenas. O leitor 
estabelece uma ralação mais intensa com um programa de leitura e 
de navegação que com uma tela. (LÉVY,1996, p.39) 
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 O suporte digital permite novos tipos de leituras (e de escritas) coletivas. Um 

contínuo e um variado se estende assim entre a leitura individual de um texto 

preciso e a navegação em vastas redes digitais no interior das quais grande número 

de pessoas anota, aumenta, conecta os textos uns aos outros por meio de ligações 

hipertextuais.  

 

 Um pensamento se atualiza num texto é um texto numa leitura (numa 

interpretação). Ao remontar essa encosta da atualização, a passagem ao hipertexto 

é uma virtualização. Com isso, a hipertextualização multiplica as ocasiões de 

produção de sentido e permite enriquecer consideravelmente a leitura. 

 

A leitura intromete – se nos discursos da oralidade, recupera a 
vitalidade da escrita e concretiza o propósito da linguagem, ao 
absorver e confirmar a informação. Ela-a leitura-invade modos de 
comunicação públicas e privadas,tais como,de um lado, 
jornais,outdoors e anúncios e ,de outro,cartas e confissões.(LAJOLO 
e ZILBERMAN, 2009, p.21).  

 

 O letramento possibilita o uso diversificado da leitura e escrita em diferentes 

contextos sociais e culturais nesta concepção também se relaciona o letramento 

virtual o qual requer dos sujeitos o desenvolvimento de habilidades e competências 

variadas muitas delas com certo grau de complexidade no que se refere a leitura e 

escrita dentro do contexto amplo da cibercultura1. Lajolo e Zilberman (2009) afirmam 

que: 

 

O acesso à realidade virtual depende do domínio da leitura e, assim 
esta não sofre ameaça nem concorrência. Pelo contrário,sai 
fortalecida,por por dispor de mais um espaço para sua 
difusão.Quanto mais se expandir o uso da escrita por intermédio do 
meio digital, tanto mais a leitura será chamada a contribuir para a 
consolidação do instrumento,a competência de seus usuários e o 
aumento de seu público.(ibidem, p.31) 
 
 

 Diante dessa constatação, identifica-se que em nenhum outro momento da 

história cultural e formativa da humanidade, obras e informações organizadas e 

                                                           
1 Segundo Lévy (1999, p. 17), cibercultura designa “o conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais),de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 
juntamente com o crescimento do ciberespaço”. Segundo o mesmo autor, ciberespaço é “o novo 
meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores”. 
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confiadas a escrita estiveram tão próximas de seus consumidores, acessível e de 

modo tão barato, facultando-a a socialização do conhecimento. Neste sentido, 

variadas ferramentas tecnológicas oram criadas para serem utilizadas no processo 

formativo das pessoas e no letramento digital. 

 
Entende-se que a formação de leitores críticos exige que crianças e 
adolescentes convivam com os diversos suportes, desde o 
retroprojetor, o projetor de slides, o mural, o cartaz, o poster, a fita de 
áudio, a fotografia, o livro impresso, entre outros, até os suportes e 
tecnologias mais recentes, como o projetor multimídia, a fita de 
vídeo, o CD-ROM, o CD de áudio, o DVD e a internet. Do mesmo 
modo, é essencial que esse público tenha acesso às diferentes 
linguagens que circulam na sociedade, como a pictórica, a musical e 
a dramática, além da linguagem verbal. Compreender as 
especificidades das linguagens e os discursos que são veiculados 
por meio delas é pré-requisito indispensável para que se possa 
processar a crítica da realidade e, conseqüentemente, da sociedade 
atual. (TEIXEIRA, 2007, p.83).  

 

 Destarte, a escola como um dos espaços formativos propício para a interação 

do conhecimento precisa ter o objetivo de favorecer aos alunos muito mais que a 

decodificação, o domínio das letras e dos conteúdos, pautando‐se em encaminhar 

os educandos para a busca de alternativas na resolução de problemas do dia a dia, 

desenvolvendo uma visão crítica e participativa destes na produção do 

conhecimento.  

 

 Uma das principais causas que desencadearam o surgimento do letramento 

virtual foi a necessidade que as pessoas tiveram de estabelecer redes de 

comunicação e interação através da internet dando novos redirecionamentos para a 

linguagem oral e escrita. Almeida (2005) pontua sobre a necessidade importância do 

avanço da inclusão digital para o letramento digital denominado este como fluência 

tecnológica: 

 

A fluência tecnológica se aproxima do conceito de letramento como 
prática social, e nãocomo simplesmente aprendizagem de um código 
ou tecnologia; implica a atribuição designificados à informações 
provenientes de textos construídos com palavras, gráficos, sons e 
imagens dispostos em um mesmo plano, bem como localizar, 
selecionar e avaliar criticamente a informação, dominando as regras 
que regem a prática social da comunicação e empregando‐as na 
leitura do mundo, na escrita da palavra usada na produção e 
representação de conhecimentos. ( p.174) 
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 No letramento virtual as pessoas tem uma variedade muito grande de 

ferramentas que estarão contribuindo com aproximação via rede entre outras 

pessoas, culturas etc. Através das mensagens, e-mails, conferencias, 

videoconferências, sites de relacionamento (Facebook, Orkut, Whats App, Instagram 

e etc), imagens, músicas, a troca de conhecimento e o desenvolvimento de 

habilidades vão sendo fortalecidas.  

 

 É imprescindível que a escola reveja suas práticas pedagógicas a fim de 

possibilitar um letramento crítico, estruturante em uma perspectiva que possibilite 

uma formação de maior qualidade e garantia de inclusão no mundo virtual através 

dessas formas inovadoras da linguagem. 

 
 As variadas possibilidades de comunicação que são encontradas hoje na 

sociedade através das tecnologias e mídias permitem-nos repensar nosso processo 

de ensino e aprendizagem na escola. Se em outrora, o letramento estava 

condicionado para as tecnologias tipográficas, atualmente as tecnologias digitais são 

uma realidade, e permitem a construção de novas modalidades de leitura, escrita e 

interpretação, possibilitando práticas diferenciadas e eventos de letramento.  
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CAPÍTULO IV 

 

4 METODOLOGIA 
 

 Neste capítulo faremos uma breve descrição sobre os procedimentos 

metodológicos adotados para realização da pesquisa. Na compreensão de Gressler 

(1989) A pesquisa é um estudo detalhado que busca articular a realidade de forma 

que nos permite desenvolver a capacidade de pensamento crítico e aperfeiçoamento 

do saber. Pesquisa é o inquérito ou exame cuidadoso para descobrir novas 

informações ou relações, ampliar e verificar o conhecimento existente relacionado a 

determinado tema. Ressalta-se, pois que comumente a pesquisa qualitativa é um 

dos parâmetros metodológicos mais utilizados no campo educacional. 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 
 

 Por se tratar, de um trabalho que trata das questões subjetivas, bem como, 

das contribuições do letramento na formação dos alunos da EJA, optamos pela 

pesquisa qualitativa a qual é muito usada ultimamente nas pesquisas educacionais, 

e é caracterizada por buscar entender, a partir do contato direto com os sujeitos do 

nosso estudo, nossas dúvidas e inquietações. Assim, optamos por essa metodologia 

por entender que ela busca reunir procedimentos capazes de suprir os limites da 

análise meramente quantitativa e por aproximar mais o pesquisado do pesquisador. 

De acordo com Lüdke e Menga (1986): 

 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 
dados e o pesquisador como seu principal instrumento. A pesquisa 
qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o 
ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra através do 
trabalho intenso de campo. (p. 11). 

 

 Nesse sentido, este tipo de pesquisa é interessante, pois permite a análise 

dos dados de forma diferenciada, considerando o contexto do sujeito a ser 

pesquisado, reconhecendo a complexidade das relações humanas e desvendando 

aspectos que contribuem para entendermos a realidade educacional principalmente 

as reflexões cujo foco seja o letramento na formação dos alunos. 
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4.2 LÓCUS E SUJEITOS 
 

 O lócus escolhido para o desenvolvimento de nossa pesquisa foi a Escola 

Municipal Armando Xavier de Oliveira, no município de Jacobina.  Esta instituição 

escolar tem uma estrutura física com 19 salas, sala de informática ( com 10 

computadores), biblioteca e etc. Quanto a sua organização funcional a escola está 

assim estruturada: 26 docentes, 01 diretor, 01 coordenador, 01 vice-diretora, 01 

secretária e auxiliares de serviços gerais. 

 

 A escola atende a um grupo bastante diversificado de alunos da Educação 

Infantil ao Ensino Fundamental II. Vale salientar que o funcionamento escolar 

acontece nos três turnos e que no noturno são matriculados 49 alunos da EJA dos 

quais 10 fizeram parte dessa pesquisa. 

 

4.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
  

 Na perspectiva de adquirir informações para a conclusão da nossa pesquisa 

de forma que atendêssemos o objetivo proposto de identificar e analisar as 

contribuições do letramento na formação dos alunos optamos pelo questionário, por 

conceber que esse instrumento possibilita analisar com mais exatidão o que se 

deseja. Segundo Rodrigues (2006) o questionário é um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma lista de questões relacionadas ao problema da pesquisa 

e deve ser aplicado a um número específico de pessoas. 

 

 Na visão de Gressler (1989) um questionário deve ser simples, direto e rápido 

de responder, devendo assegurar aos utilizadores que os dados recolhidos serão 

preservados e não serão cedidos a terceiros. Para Andrade (1999): “perguntas 

fechadas são aquelas que indicam três ou quatro opções de resposta ou se limitam 

à resposta afirmativa ou negativa e já trazem espaços destinados à marcação da 

escolha” (p.131). 
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4.4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 

 Objetivando identificar e analisar as contribuições do letramento na formação 

dos alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA, apresentamos a seguir os 

resultados da nossa investigação, obtidos a partir da análise dos instrumentos de 

coletas de dados: questionário fechado e aberto. Vale ressaltar que tal realidade nos 

foi proporcionada a partir das respostas apresentas pelos sujeitos, os quais nos 

possibilitaram os resultados da pesquisa aqui expostos. Inicialmente faremos 

análises traçando o perfil dos sujeitos e em seguida serão analisadas as 

concepções. 

 
  Ao analisar o item relacionado ao gênero pudemos identificar que 50% dos 

sujeitos pertencem ao gênero feminino e masculino respectivamente. Diante desse 

contexto, compreendemos que as mulheres estão cada vez mais presentes nos 

espaços sociais inclusive nas escolas, o que representa também uma conquista da 

classe que historicamente sofreu com os paradigmas de uma sociedade machista 

que priorizava para os homens todas as formas de conhecimento, inclusive domínio 

da leitura. 

 

  Levando em consideração que os alunos jovens e adultos em sua maioria 

exercem atividades laborais durante o dia e disponibilizam o horário noturno para 

sua formação, julgamos pertinente que os professores busquem dar subsídios para 

que estes possam a partir da teoria tentar formas contextualizadas de letramento. 

 

 Tem sido cada vez mais comum a busca pela formação escolar, por homens 

e mulheres que sentem a necessidade de inclusão social, principalmente os jovens e 

adultos que sofrem as trágicas consequências que o não letramento tem provocado 

em suas vidas inclusive na formação profissional. Ser letrado em nossa sociedade é 

sinônimo também, de qualidade de vida. Principalmente no que se refere ao acesso 

e aos diversos tipos de informação. 

 

 Conforme gráfico abaixo percebemos que 70% dos sujeitos possuem faixa 

etária entre 18 e 29 anos de idade. Pelo que se pode identificar nos dados expostos 
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no gráfico, é notório que a maior parte dos alunos pesquisados são ainda jovens, 

que não conseguiram na idade considerada regular, concluir o Ensino Fundamental 

II e por necessidade social, bem como profissional, voltam à escola em busca de 

maior qualificação no ensino 

 

Gráfico 1: Faixa Etária dos entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 .  

  

  

 Para Freire (1987), a educação de adultos pode ser entendida como ato 

político e prática de liberdade. Segundo ele, professor e alunos são atores do 

processo de ensino e aprendizagem, com capacidade de transformar as situações 

de vida pessoal e profissional. É, sem dúvida, por essa razão que insiste em seus 

escritos sobre a importância do diálogo e da problematização dos saberes dos 

educandos no cotidiano escolar. 

 Fazendo referencia à educação escolar, Libâneo (1994) salienta que: “Pela 

educação escolar democratizam-se os conhecimentos, [...] adquirindo 

conhecimentos científicos e formando a capacidade de pensar criticamente os 

problemas e desafios postos pela realidade social”. (p. 24) 

  A seguir apresentaremos o resultado em percentual das respostas dos alunos 

em relação aos questionamentos propostos. Para Lajolo (2002) o ato de ler é um 

processo de aprendizagem que se adquire com as experiências cotidianas, não está 

condicionada ao ambiente escolar, ou seja, muitas leituras não dependem do 

aprendizado formal, mas se processam na interação destas experiências com o 

mundo. “Lê-se para entender o mundo, para viver melhor. Em nossa cultura, quanto 

mais abrangente a concepção de mundo e de vida, mais intensamente se lê, numa 



33 
 

 
 

espiral quase sem fim que pode e deve começar na escola, mas não pode (nem 

deve) encerrar-se nela” (p.7). 

 

 A análise do gráfico permite-nos identificar que 80% dos sujeitos 

responderam que gostam de ler. 

 

Gráfico 2: Gosto pela leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Cabe ao professor como um modelo de adulto leitor e através de práticas 

leitoras ativas, despertar e incentivar o gosto pela leitura, promovendo o 

desenvolvimento efetivo do aluno leitor. Posto isso, fica mais visível o 

reconhecimento da escola na formação de leitores, o que despertará possíveis 

mudanças nas práticas em sala de aula, com o objetivo de impulsionar o desejo e o 

gosto pela leitura. Partindo do pressuposto de que 80% dos alunos gostam de ler é 

preciso otimizar ações que aproveitem essa pré-disposição dos alunos para o gosto 

da leitura, fazendo uso contínuo de metodologias na prática educativa que 

favoreçam o hábito de ler 

 

 Sendo assim, percebe-se que as práticas leitoras desenvolvidas em sala de 

aula interferem diretamente na formação de um leitor crítico, competente e 

proficiente. Cumpre lembrar, ainda, a relevância do educando ser exposto a variadas 

oportunidades de leitura, tornando-se assim, a prática da leitura algo muito 

prazeroso que levará para fora do ambiente escolar.  
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 Nesse sentido, entende-se que a leitura dos diversos gêneros textuais no 

espaço escolar é primordial no processo de formação de leitores, com isso as 

práticas leitoras dos professores deve proporcionar a diversidade de textos para 

seus alunos, com objetivos que vão além da aquisição de habilidades mecânicas de 

decodificação da escrita. Dentro desse pensamento, Kleiman (2004) afirma: 

 

Se o aluno é capaz de decodificar a texto escrito, se ele é capaz de utilizar a 
informação sintática do texto na leitura, e se, ademais, ele já completou a 
aquisição da língua materna, as dificuldades que ele revela na 
compreensão do texto escrito são decorrentes de estratégias inadequadas 
de leitura. (p. 56) 

 

 É justamente essa reflexão que necessita ser feita pelos professores com 

relação ao desenvolvimento de suas práticas leitoras em sala de aula, já que o 

sentido maior da leitura é despertar no aluno a compreensão de mundo e a 

formação do cidadão. 

 

Gráfico 3 – Finalidade da leitura 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

No momento atual, muito tem se debatido a respeito do que é leitura, sobre o 

seu verdadeiro papel e suas implicações na sociedade moderna. A leitura é um ato 

imprescindível no ambiente escolar que anseia para seus educandos uma 

aprendizagem com significado para a vida.  

 

 Dessa forma, cabe frisar a necessidade de muita leitura na vida dos sujeitos, 

pois proporciona a obtenção de diversas informações, contextos e áreas do 

conhecimento, porque “ler é um processo desafiador, exige do leitor mais do que 
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apenas decodificação de signos, somente a necessidade, seja qual for ela, será 

capaz de garantir a adesão do sujeito a esse mundo” (YUNES, 1995; p. 187). 

 

 Por isso, é importante o reconhecimento do aluno enquanto sujeito leitor e do 

professor enquanto modelo desse leitor, pois é notório o poder transformador da 

leitura. Sendo assim, é essencial que o professor compreenda a leitura como uma 

prática fundamental a todas as áreas do currículo e principalmente na vida do ser 

humano.  Como confirma Solé (1998) quando diz: 

 

Um dos múltiplos desafios a ser enfrentado pela escola é o de fazer com 
que os alunos aprendam a ler corretamente. Isto é lógico, pois a aquisição 
da leitura é imprescindível para agir com autonomia nas sociedades 
letradas, e ela provoca uma desvantagem profunda nas pessoas que não 
conseguiram realizar essa aprendizagem. (p.32) 

 

 Sabemos que existe uma diversidade muito grande de gêneros e tipos 

textuais de forma que podem atender aos variados gostos dos alunos. A maioria das 

pessoas identifica-se com tipos específicos de textos. Nesse sentido é 

imprescindível que seja unido o prazer à necessidade de leitura. As respostas dos 

alunos variaram bastante, sendo que observamos que 20% lêem com mais 

frequência livros didáticos e bíblias. Essa constatação confirma a compreensão que 

temos em relação à importância de ser feita uma aprendizagem contextualizada com 

a realidade do aluno, para que este possa em sua rotina diária fazer uso contínuo 

dos conhecimentos adquiridos na escola. 

 

  Por isso, a maioria dos alunos afirmou ler com mais frequência a bíblia, já 

que a leitura desta é considera uma prática cotidiana em suas vidas. Com os dados 

apresentados foi possível verificar que o livro didático ainda constitui-se como 

instrumento de valor no processo de letramento nas escolas, até porque está mais 

próximo dos alunos e tradicionalmente é um dos meios textuais mais acessíveis ao 

longo da formação escolar. 

 

 Conforme informações abaixo: 
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Gráfico 4:  Frequência de Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 Ao pensar em formação de leitores competentes, ressaltamos a leitura de 

diferentes tipologias textuais, de modo a conduzir o indivíduo a variadas leituras de 

mundo. Mediante isso, verificamos a necessidade de práticas leitoras eficazes, no 

sentido de despertar o interesse e a motivação no educando pelo hábito da leitura, 

sendo este um meio de torná-lo um sujeito ativo, responsável pela sua 

aprendizagem e capaz de modificar a realidade que o cerca. 

 

Se o objetivo é formar cidadãos capazes de compreender os diferentes 
textos com os quais se defrontam, é preciso organizar o trabalho educativo 
para que experimentem e aprendam isso na escola. Principalmente quando 
os alunos não têm contato sistemático com bons materiais de leitura e com 
adultos leitores, quando não participam de práticas onde ler é indispensável, 
a escola deve oferecer materiais de qualidade, modelos de leitores 
proficientes e práticas de leitura eficazes. (BRASIL, 1997, p.55) 

 

 Assim sendo, faz-se necessário oferecer aos educandos uma amplitude de 

textos, não se restringindo apenas ao uso do livro didático, pois somente com uma 

prática leitora que valorize a diversidade textual formaremos bons leitores e não 

apenas ensinaremos a ler. Com isso, evidenciamos a importância de 

desenvolvermos em sala de aula práticas leitoras que vão além da decodificação e 

do uso de cartilhas ou livros, mas que as práticas de leitura desenvolvidas em sala 

de aula visem à formação de um leitor eficiente e crítico.  
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  A respeito da frequência de leitura, depreende-se do gráfico abaixo que 50% 

dos alunos afirmaram fazer leituras diárias, sendo que 10% dizem ler apenas uma 

vez por mês e 20% leem quinzenalmente e semanalmente respectivamente. 

 

Gráfico 5: Intensidade de Frequência de Leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esses 

dados permitem-nos refletir que embora sejam alunos que durante o dia 

desenvolvam outras atividades que não estão diretamente ligadas à escola, 

esforçam-se em dedicar um período do dia para a leitura. Sob esse ponto de vista 

Silva (1986) relata: “Estou plenamente convencido de que a leitura é um instrumento 

para a libertação do povo brasileiro para o processo de reconstrução de nossa 

sociedade” (p. 11). Assim então, é papel da instituição formal responsável pela 

construção do conhecimento sistematizado, a escola, promover práticas de leitura 

que despertem nos educandos o desejo de lutar por mudança e justiça social, pois 

através da leitura adquirimos criticidade e autonomia para reconstruir um mundo 

melhor. Feita essa colocação, Silva (1986) afirma: 

 
É, pois, principalmente no âmbito da escola que as expressões “aprender a 
ler” e “ler para aprender” ganham o seu significado primeiro, apontando, 
inclusive, os efeitos que devem ser conseguidos pelo trabalho pedagógico 
na área de formação e preparo de leitores. Eu ate iria mais longe, afirmando 
que um dos objetivos básicos da escola é o de formar o leitor critico da 
cultura.  (p.91) 

 

 Com essa reflexão, nota-se que é papel da escola desenvolver nos 

educandos o hábito da leitura através da promoção de práticas leitoras que 

possibilitem uma visão de mundo e ferramentas que proporcionem a inserção do 

indivíduo na sociedade que é tão excludente e cruel. 
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 Para Lerner (2002):  

 

(...) ler é adentrar outros mundos possíveis. É questionar a realidade 
para compreendê-la melhor, é distanciar-se do texto e assumir uma 
postura crítica frente ao que de fato se diz ao que se quer dizer, é 
assumir a cidadania no mundo da cultura escrita (p.1).  

 

 Partindo dessa premissa, concebemos que a leitura precisa ter sentido para 

quem está lendo, não sendo uma mera decodificação de símbolos. É necessário que 

a leitura vá além do que se lê, possibilitando ao leitor fazer um intercâmbio com o 

que está escrito e as suas vivências para que possa fazer uso das informações 

adquiridas. 

 

A leitura vai, portanto além do texto (seja ele qual for) e começa antes do 
contato com ele. O leitor assume um papel atuante, deixa de ser um mero 
decodificador ou receptor passivo. E o contexto geral em que ele atua, as 
pessoas com quem convivem passam a ter influência apreciável em seu 
desempenho na leitura. Isso por que o “dar sentido a um texto” implica 
sempre levar em conta a situação deste texto e de seu leitor (MARTINS, 
2004; p. 32). 

 

 Nessa perspectiva, é perceptível a importância da aprendizagem da leitura na 

integração do indivíduo no mundo. A leitura abre portas e novas perspectivas de 

vida a partir do momento que o leitor consegue estabelecer uma relação entre o 

texto e que está ao seu redor. O ato de ler possibilita-lhe posicionar-se criticamente 

diante da sociedade e não mais se submeter ao poder dos dominantes. 

  

  Quando questionamos se os alunos costumam frequentar a biblioteca para 

ler, surpreendemo-nos com o resultado, pois 70% afirmaram não frequentarem a 

biblioteca da escola. Esse dado causou inquietação, pois a biblioteca é considerada 

um espaço propício à leitura, a qual geralmente dispõe de um número e variedade 

textual, que comumente não temos em nossas casas ou trabalhos. 

 

Gráfico 6 : Frequência na Biblioteca. 
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Como bem diz Freire (2003) “A leitura do mundo precede a leitura da palavra” 

(p.11). E justamente por compreendermos que a leitura de mundo antecede o ato de 

ler é que acreditamos que as práticas de leitura possam explorar ao máximo esse 

período que antecede a leitura, pois é nesse momento inicial onde ocorrem as 

atribuições de sentido. 

Após observações e conversas informais com a gestão da escola, lócus de 

nossa pesquisa, fomos informados que nesta instituição, apesar de ter uma 

biblioteca, não dispõe de um funcionário que possa fazer os atendimentos e 

acompanhamentos dos alunos durante possíveis visitas. 

 

 É relevante frisar uma compreensão de leitura revelada por Yunes (2002), 

quando ressalta: “Ler é realizar a experiência de se pensar pensando o mundo” 

(p.25). Através da leitura passamos a conhecer e fazer uma leitura da realidade, 

tornando-os cidadãos capazes de transformar o mundo e não mais se submeter ao 

poder dos dominantes. 

 

 Sobre este olhar, Cagliari (1999) afirma: “A leitura é uma herança maior do 

que qualquer diploma”. Ao pensar sobre o mundo de possibilidades e caminhos que 

podemos trilhar a partir da leitura Abramovich (1997) nos diz: “Ser leitor é ter um 

caminho absolutamente infinito de descobertas e compreensão de mundo”. 

 

Convém lembrar que a leitura tem um poder conscientizador, que possibilita 
ao homem descobrir as suas representações do mundo. 
Consequentemente, este processo faz com que o homem, dialeticamente, 
direcione-se para determinados fatos e relações contidos na realidade 
circundante e tome distância desses, a fim de refletir sobre eles, questioná-
los e transformá-los, quando necessário. (BETENCOURT, 2000, p.24) 
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 Sendo assim, a leitura proporciona ao homem o convívio com o seu 

semelhante, promovendo uma interação com a sociedade em que vive e com o 

mundo. Para Almeida (2005) “Ler é criar uma trama própria de relações, relações 

essas que vão deferindo de indivíduo para indivíduo à medida que esses vão 

percebendo possibilidades, preenchendo lacunas, tomando partido, interagindo, 

desafiando e dando outros significados” (p.143). 

 

 A partir desse olhar sobre a leitura estaremos formando cidadãos capazes de 

questionar e lutar pelos seus direitos, podendo significar uma advertência para 

determinados conceitos e valores da sociedade. Eis algumas afirmações que 

consideramos relevantes para o objetivo de identificar as práticas dos professores 

do Ensino Fundamental, etapa da escolarização que entendemos ser primordial para 

despertarmos o gosto e o prazer pela leitura. 

 

 

  Com os avanços das tecnologias, bem como, expansão e popularização da 

internet percebemos maior número de pessoas que acessam diariamente a internet 

a qual tem sido considerada como ferramenta no processo de ensino aprendizagem, 

e do letramento.   

 

Gráfico 7: Acesso à Internet 
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  Ao serem questionados, 60% dos alunos afirmaram ter acesso à internet, 

30% não acessam e 10% acessam às vezes. Tomando como base esses dados, 

percebemos que apesar da popularização da internet e da existência de uma política 

de inclusão digital promulgada nos municípios e escolas, órgãos estaduais e 

federais, ainda é necessário implementação de ações que garantam maior nível de 

acesso buscando uma verdadeira  inclusão digital dos alunos. 

   

         Conforme gráfico que segue, dos alunos que fazem uso da internet 40% 

acessam em casa, 10% na escola e em lan hause, 10% no trabalho e em casa e 

20% não colocaram respostas.  
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Gráfico 8:  Locais de Acesso à Internet. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sabemos o quão é importante a utilização da internet no processo formativo 

dos alunos, pois em virtude das exigência diárias da sociedade tecnológica, tem 

crescido os estudos em torno do letramento virtual. Atualmente é muito comum 

termos alunos e professores que acessam textos virtuais e fazem usos desses em 

suas rotinas diárias. 

 

 A sociedade moderna está cada vez mais caracterizada pelo uso das 

tecnologias. Tal realidade não está aquém da educação, pelo contrário, a cada dia 

que passa nota-se maior contato e criação de redes no meio educacional através do 

uso contínuo das tecnologias e seus aparatos. Nesse sentido, tem-se percebido 

ultimamente a influência que a era digital exerce na vida dos cidadãos em especial 

da comunidade escolar que tem percebido a necessidade de adequar-se às formas 

de aprendizagem principalmente do letramento virtual. 

 

Virtualizante, a escrita dessincroniza e deslocaliza. Ela fez surgir um 
dispositivo de comunicação  no qual as mensagens muito 
frequentemente estão separadas no tempo e espaço de sua fonte de 
emissão, e portanto recebidas  fora de contexto. Do lado da leitura, 
foi portanto necessário refinar as praticas interpretativas. Do lado da 
redação, teve-se que imaginar sistemas de enunciados auto-
suficientes, independentes do contexto, que favoreceram as 
mensagens que respondem a um critério  de universalidades, 
cientifica ou religiosa.Com a escrita, e mais ainda com alfabeto e a 
imprensa, os teóricos e hermenêuticos passaram por tanto a 
prevalecer os saberes narrativos e rituais das sociedades orais.( 
LÉVY,1996, p.38). 
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 No espaço virtual da Internet, a leitura tradicional fluiu para a “navegação”, 

que deslancha sobre o hipertexto sendo propiciada por “um processo de 

escrita/leitura eletrônica multilinearizada, multissequencial e de indeterminado (...)” 

(FREITAS, 2005, p. 95). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Com a execução dessa pesquisa que teve como objetivo Identificar e analisar 

as contribuições do letramento na formação dos alunos, pudemos perceber a 

importância e necessidade das práticas do letramento na formação dos alunos da 

EJA. Em contrapartida, identificamos a existência de uma realidade educacional que 

ainda desfavorece a formação de alunos letrados, uma vez que estes têm sido 

vítima de um processo de exclusão social que ocorre também, pela falta de uma 

educação de qualidade. 

 

 Diante do relato dos gestores da escola, os quais informaram que a biblioteca 

não é utilizada, por falta de funcionários, pudemos compreender com maior clareza, 

o motivo que impede os alunos de estarem frequentando a biblioteca. Justifica-se 

assim, o percentual de 70% que não frequentam a biblioteca. Este agravante 

demonstra que as escolas públicas brasileiras, principalmente as do semiárido 

baiano, estão aquém do ideal que almejamos e da qualidade de ensino que 

buscamos. É necessário investimento na estrutura física e funcional das instituições 

de ensino dos municípios para que a verba pública seja melhor utilizada. Não basta 

ter apenas uma ferramenta, é preciso ter condições de usá-las. 

 

 Diante desse contexto paradoxal, ao que observamos nas propagandas 

midiáticas em relação à educação, outros fatores tornaram-se preocupantes em 

relação à temática abordada. Embora exista todo um discurso e projetos que versam 

sobre a inclusão digital, e apesar de existir sala de informática na escola que 

pesquisamos, um índice expressivo de 30% dos alunos afirmaram não fazer uso da 

internet. Tal evidência leva-nos  a refletir sobre a necessidade de maior investimento 

no processo de letramento virtual dos alunos e das práticas leitoras como um todo. 
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