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RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma investigação que visa saber quais concepções de leitura e
de formação do leitor orientam diretrizes e propostas curriculares da Educação de Jovens e
Adultos no Brasil. Assim, os objetivos que o norteiam são: verificar o conceito de leitura,
leitor e formação do leitor nos documentos norteadores e no exame nacional de avaliação da
EJA;  fazer  uma análise  desses  conceitos  e  como eles  estão  presentes  nos  documentos;  e
problematizar o papel desses documentos no que diz respeito à formação de leitores jovens e
adultos trabalhadores. Para tanto, parte-se de orientações da pesquisa qualitativa, bibliográfica
e de análise de conteúdo, para analisar alguns documentos e uma prova nacional da EJA: o
Parecer  11/2000,  sobre  as  Diretrizes  Nacionais  para  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  a
Proposta Curricular de 2º segmento, volume 1 e volume 2 e as provas de 2017 de Ensino
Fundamental e Médio do Exame Nacional de Certificação de Competências da Educação de
Jovens e Adultos – ENCCEJA.  Como principais resultados  destaca-se que há um discurso
sobre leitura que permeia todos os dcumentos e a avaliação analisados, no entanto, não existe
uma preocupação consistente com a formação de leitores críticos, já que eles baseiam-se no
desenvolvimento  de  habilidades  e  competências,  dando  à  leitura  um  caráter  funcional  e
colocando-a a serviço das exigências feitas pelo mundo do trabalho. 

Palavras-chave: Leitura. Formação de leitores críticos. Educação de Jovens e Adultos.



ABSTRACT 

This  work presents an investigation that  aims to know which conceptions of reading and
formation orientate guidelines and curricular proposals of the Adult Education in Brazil. Thus,
the objectives that guide it are: to verify the concept of reading, reader and training of the
reader in the guiding documents and in the national evaluation examination of the AE; make
an analysis of these concepts and how they appear in the documents; and to problematize the
role of these documents with regard to the training of young readers and working adults. To
achieve it, qualitative, bibliographic and content analysis guidelines are used to analyze some
documents and a national AE test: Parecer 11/2000, on the national guidelines for youth and
adult education, the Proposta curricular de segundo segmento, volume 1 and volume 2, and
the 2017 tests of Exame Nacional de Certificação de Competências da Educação de Jovens e
Adultos – ENCCEJA. As main results it is highlighted that there is a discourse about reading
that  shows  in  every  analyzed  documents  and  evaluation,  however,  there  is  no  consistent
concern with the formation of critical readers, since they are based on the development of
skills and competences, giving the reading a functional character and placing it at the service
of the demands made by the world of work.

Keywords: Reading. Formation of critical readers. Adult education.
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1 INTRODUÇÃO 

O  presente  trabalho  constitui-se  como  exigência  para  a  conclusão  do  curso  de

Especialização em Teoria e Prática da Formação do Leitor, desenvolvido pela Universidade

Estadual do Rio Grande do Sul. Em seu currículo, constam disciplinas que  problematizam

concepções de leitura, leitores e do ato de ler, desenvolvendo a reflexão crítica e teórica sobre

produção,  mediação  e  recepção  da  leitura,  além de  refletir  sobre  o  papel  da  leitura  nos

processos educacionais e no contexto cultural de múltiplas linguagens, dentre outros, ligados

aos conceitos de leitura e formação do leitor. Dessa forma, enquanto especializandos, fomos

instigados  sempre  a  pensarmos  o  nosso  contexto  enquanto  educadores,  bibliotecários  ou

mesmo cidadãos imersos em um mundo de leitura para que propuséssemos atividades práticas

em consonância com as teorias estudadas. 

Como efeito desse processo, a pesquisa realizada e apresentada nesta monografia faz

relação com  aprendizagens obtidas durante a especialização e também em minha formação

enquanto licenciada em Letras, que me impulsionam a compreender o propósito das aulas de

Língua Portuguesa para além do ensino de gramática,  visando ao aprendizado da leitura e à

formação de leitores críticos. 

Meu trabalho de conclusão do percurso da graduação teve como objeto o meu estágio

em Educação de Jovens e Adultos e a formação de leitores críticos nesta modalidade. Naquele

momento,  enfrentei  algumas  dificuldades  no  estudo  da  questão  e senti  a  necessidade  de

estudar mais a fundo a leitura e a formação de leitores. Durante a especialização, meu foco

também foi voltado à Educação de Jovens e Adultos, pois, agora, além de ser uma modalidade

que julgo central para compreendermos as relações entre o modo de produção capitalista e a

educação, é a modalidade na qual atuo como educadora, trabalhando a Língua Portuguesa e a

Literatura para os ano equivalentes ao ensino médio regular.

Como professora na modalidade, percebo que muitos professores não conhecem as

diretrizes ou propostas curriculares para a Educação de Jovens e Adultos, o que aponta para a

necessidade de uma formação mais abrangente dos profissionais que atuam nesta modalidade.

Ao  mesmo tempo,  em certa  medida,  a  Lei  n°  9394/96  (BRASIL,  1996),  que  institui  as

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), apresenta os exames supletivos como

possibilidade  de  conclusão  dos  estudos  para  aqueles  que  não obtiverem possibilidade  de

concluírem o ensino  fundamental  ou  médio  na  escola,  o  que  embasa a  oferta  do Exame

Nacional de Certificação de Competências da Educação de Jovens e Adultos (ENCCEJA).
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Diante  destas  possibilidades  e  da  minha  trajetória  acadêmica  e  profissional,  fui

provocada a saber e aprofundar estudos envolvendo concepções de leitura e formação do

leitor  nos  documentos  das  diretrizes  e  também  no  Exame  Nacional  de  Certificação  de

Competências da Educação de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Nesta  perspectiva,  o  trabalho  que  aqui  apresentamos  visa  a  investigar  quais

concepções de leitura e de formação do leitor orientam as diretrizes e propostas curriculares

da Educação de Jovens e Adultos no Brasil e também o Exame Nacional (ENCCEJA). Assim,

os objetivos que norteiam esta pesquisa são: verificar o conceito de leitura, leitor e formação

do leitor nos documentos norteadores e no ENCCEJA; fazer uma análise desses conceitos e

como eles estão presentes nos documentos e no Exame; e problematizar o papel deles no que

diz respeito à formação de leitores jovens e adultos trabalhadores. 

A leitura é essencial para convivermos e circularmos no mundo atual, pois muito do

nosso dia a dia é pautado pela escrita. Além disso, o ato de ler, em uma concepção mais

abrangente de leitura pode envolver interações entre o leitor, o autor, as palavras e o contexto,

demandando do leitor fazer conexões e, assim, trazer para sua leitura de mundo a leitura da

palavra e vice-versa. 

A  Educação  de  Jovens  e  Adultos  é  uma  modalidade  que  visa  a  dar  acesso  à

escolarização para aqueles aos quais foi negado o direito de finalizar alguma etapa no ensino

regular.  De um modo geral,  estudantes  que frequentam a modalidade são trabalhadores  e

jovens que, ao terem seu acesso ou sua permanência na escola negados por diversos fatores,

retomam  os  estudos  movidos  por  diferentes  expectativas,  trazendo  diversas  bagagens  de

experiência escolar e de vida. Muito embora a EJA seja tão diversa em seus indivíduos, ela é

única em seu contexto: é a educação da classe trabalhadora. São trabalhadores e filhos de

trabalhadores que buscam a EJA e trazem consigo, muitas vezes, dificuldades  originadas em

suas experiências prévias de escolarização e, muito embora imersos em contextos nos quais a

escrita  é  a  base  para  a  comunicação,  apresentam  grandes  dificuldades  de  adequação

linguística de escrita e resistências à leitura.

Além disso, é importante destacar que a  EJA, em sua trajetória histórica, sempre foi

conduzida por políticas públicas descontínuas e programas com tempos de início e fim. É

somente com a atual LDBEN 9394/96 (BRASIL, 1996) que ela passa a constituir-se como

uma modalidade de ensino da Educação Básica, como política pública permanente. Por esse

motivo,  como  educação  regular,  busca  obter  status  e  receber  orientações  relativas  à

escolarização, da qual passa a fazer parte.

 Assim, torna-se relevante um estudo que vise a analisar  o Parecer 11/2000 sobre as
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Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA (BRASIL, 2000), a Proposta curricular para o 2º

segmento,  volumes  1  e  2  (BRASIL,  2002a;  BRASIL,  2002b),  e  o  exame  nacional,  o

ENCCEJA, que certifica estudantes jovens e adultos no ensino fundamental e médio,  a fim de

que  se  possa  perceber  como  a  EJA está  sendo  configurada  e,  nessa  perspectiva,  que

concepções de leitura e de formação de leitor se fazem presentes nestes documentos. Trata-se

de um universo rico e singular a ser explorado. 

Uma das hipóteses  formuladas nesta pesquisa,  é de que a leitura seja abordada de

forma  bastante  superficial  nesses  documentos,  como  forma  de  ascensão  social,  ligada  a

alguma necessidade ou exigência do mundo do trabalho ou atrelada à ideia de que deve haver

algum ganho pessoal imediato com a leitura, distante de uma atividade de prazer ou lazer.

Além  disso,  levantamos  a  hipótese  de  que  a  leitura  também  seja  mencionada  com  uma

finalidade  para o  exercício de cidadania,  ou seja, do poder de voto, não aprofundando na

formação de leitores críticos.

Logo, para que possamos apresentar os estudos realizados e promover a discussão

sobre os  resultados  encontrados, à  luz  da  bibliografia  selecionada,  esta  monografia  está

organizada  em  subtítulos  que  visam  a  abranger  os  processos  de  estudos  realizados,  a

organização da proposta de pesquisa desenvolvida, bem como as análises e reflexões sobre os

resultados. 

Assim, depois desta introdução  são  apresentados os referenciais  teóricos nos quais

apoiamos os conceitos de leitura, leitor, formação do leitor para que possamos perceber que a

relação  autor-texto-leitor  passou  por  transformações  ao  longo  dos  anos.  Isso  aconteceu,

também, com o acesso à leitura e os conceitos que permeiam o que hoje conhecemos como

Educação de Jovens e Adultos, o que também é apresentado no capítulo 2, em subseções.

Em seguida, na seção 3, apresentaremos a metodologia utilizada para desenvolver o

este estudo. Nessa seção, iremos apresentar de forma mais aprofundada como conduzimos a

pesquisa, de cunho qualitativo e embasada na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011), bem

como as categorias nas quais organizamos os resultados obtidos para melhor estudá-los e

demonstrá-los.

A seção 4,  na qual apresentamos a análise dos resultados,  está dividida em quatro

subseções,  uma  para  cada  documento  analisado,  quais  sejam:  Parecer  11/2000,  sobre  as

Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (BRASIL,  2000),  a

Proposta curricular para o 2º segmento, volume 1 (BRASIL, 2002a), a Proposta curricular

para o 2º segmento,  volume 2 (BRASIL, 2002b) e o Exame Nacional  de Certificação de

Competências de Jovens e Adultos. Nessa sequência, apresentaremos os conceitos de leitura,
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leitor  e  formação  do  leitor  que  aparecem  nos  documentos,  bem  como buscaremos

problematizar  seu  papel no  que  diz  respeito  à  formação  de  leitores  jovens  e  adultos

trabalhadores. 

Ao  final,  iremos  apresentar  nossas  considerações  finais  sobre  a  pesquisa,  sua

relevância para os estudos da área e para a pesquisadora, bem como demonstrar os resultados

mais relevantes encontrados, além de apontar para estudos futuros que possam contribuir com

a temática da leitura voltada à Educação de Jovens e Adultos.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para compreendermos a importância da leitura na Educação de Jovens e Adultos é

necessário que enxerguemos alguns aspectos da história  desta  modalidade no Brasil,  bem

como  a  história  da  leitura  e  como  ambas  estão  –  ou  não  –  vinculadas.  Além  disso,

apresentaremos os conceitos de leitura e formação de leitores que norteiam este estudo.

2.1 LEITURA:  ENTRE  A  EXCLUSÃO  HISTÓRICA  E  A  POSSIBILIDADE  DE
INCLUSÃO

Podemos considerar que a história da leitura tenha iniciado quando os sumérios, por

volta  de  2500  a.p.1,  passaram  a  escrever  utilizando  elementos  mais  arbitrários  do  que

pictogramas  para  descrever  ações,  números  e  animais.  A leitura,  naquele  momento  da

História,  no entanto, estava muito mais ligada à oralidade, pois existia para ser oralizada,

enquanto a escrita existia muito mais para memorização e para evitar a perda de informações.

Além disso, o suporte da escrita ainda não facilitava a leitura, já que, segundo Fisher (2006,

p.17):

[..] com exceção de raras edições literárias que cabiam na palma da mão com textos
em  miniatura,  a  tabuleta  de  argila  era  um  objeto  grande  e  pesado,  um  tanto
desconfortável para uma leitura como atividade de lazer. Com base nesse fracasso
quase generalizado dos escribas da Mesopotâmia em elaborar uma literatura mais
convidativa,  poderíamos  deduzir  que  a  leitura  estava  relacionada  sobretudo  ao
trabalho.

Além disso, nas sociedades antigas, saber ler e escrever era um privilégio para poucos

e "é possível que a capacidade de ler e escrever, já no terceiro milênio a.C., tenha sido uma

das qualidades destacadas da aristocracia" (FISCHER, 2006, p.19), isso, ainda mais, porque a

escrita e a leitura estavam diretamente ligadas a leis, decretos e questões governamentais.

Indo da Antiguidade para o século XV, podemos citar como passo importante para a

leitura a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, já que um dos grandes impeditivos

para o acesso ao texto escrito era sua reprodução pouco expandida. A invenção do alemão

modificou  totalmente  a  noção  de  leitura  e  conhecimento,  dando  a  oportunidade  para  as

obraschegarem a mais  pessoas,  barateando custos  e  aumentando a  velocidade  com que a

1 Opta-se pela notação “antes do presente”, que faz referência ao tempo científico, a exemplo de registros de 
estudos arqueológicos, geográficos, antropológicos. Manter-se-á a.C, somente em situação de citação literal.
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informação era colocada na palavra escrita. Além disso, ao inserir o livro em um processo

industrial, não mais artesanal, a história da leitura entra definitivamente em uma cadeia de

produção e, segundo Lajolo e Zilberman (1999, p.60):

[..]  esse acontecimento teve consequências decisivas para o que hoje se chama de
literatura,  porque  o  continente  do  texto  escrito  deixou de  ser  matéria  de  feitura
artesanal e passou, sobretudo depois do século XVIII, a ser fabricado em grande
quantidade, até ser alvo da atual produção maciça.  O livro,  suporte físico de um
saber, mas também objeto industrializado submetido à compra e venda, vale dizer,
mercadoria, é parte integrante, até essencial dos mecanismos econômicos próprios
ao capitalismo.

Mesmo com o avanço tecnológico grandioso que significou a imprensa, a leitura ainda

não era acessível a todos. A leitura da palavra escrita como prática socialmente valorizada tem

sua formação histórica bastante atrelada à formação da sociedade burguesa, pós-Revolução

Francesa. Isso porque é necessário que haja mais do que processos rápidos de impressão e

suportes que facilitem a leitura, há que se ter uma necessidade social para que ela se constitua

como algo valoroso. Assim, é somente com ascensão de uma burguesia proprietária dos meios

de produção que a leitura passa a ter valor, tanto no sentido cultural quanto monetário e,

talvez, principalmente este, ajudando a diferenciar socialmente uma classe proprietária dos

despossuídos. Sobre esse contexto histórico, assim se manifestam as autoras:

A história  do  leitor  principiou  na  Europa,  aproximadamente,  no  século  XVIII,
quando  convergiam  fatores  que  vinham  tendo  desdobramento  autônomo.  Nessa
época,  a  impressão de obras  escritas deixou de ser  um trabalho quase artesanal,
exercido  por  hábeis  tipógrafos  gerenciados  pelo  Estado  (...)  Tornou-se  atividade
empresarial, executada em moldes capitalistas, dirigida para o lucro e dependente de
uma tecnologia que custava cada vez menos e rendia cada vez mais. (LAJOLO &
ZILBERMAN, 1999, p.14)

Desta forma,  é somente anos depois da invenção da imprensa que o livro e a leitura

passam a abrir caminho no mar da oralidade.  No entanto,  a possibilidade de expansão da

leitura esbarrou nos interesses de classe em manter parte da população ainda distante do livro,

utilizando  a  leitura,  muitas  vezes,  somente  como  forma  de  demonstração  de  poderio

econômico, como Luís XIV, na França, que "como proprietário de livros, jamais havia sido

aclamado como erudito, pensador ou bibliófilo, e seu contato com a palavra escrita fora, no

máximo de caráter utilitário." (FISCHER, 2006, p.232).

No Brasil, a leitura e sua valorização, bem como a do livro, demonstra ter um caminho

tortuoso e de poucos incentivos. Data de 1720 um alvará português que impede a instalação

de manufaturas – inclusive de livros – na colônia, e é somente em 1808, com a vinda da
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família real para o Brasil e a necessidade de publicação de atos oficiais, que a Impressão

Régia é instalada, ainda que como monopólio do governo (LAJOLO & ZILBERMAN, 1999).

Além disso, em fins do século XIX, às vésperas do Brasil deixar de ser um Império e tornar-se

uma República, nosso país não tinha perspectivas educacionais tão animadoras em números –

mas que satisfazia as elites – e era um país bastante atrasado em relação à Europa, sendo que

"a permanência da escravidão negra, fator de violenta clivagem social entre os poucos brancos

educados e o grande número de pretos  analfabetos,  era a  marca mais ostensiva do atraso

cultural,  emblema  de  uma  economia  que  a  modernização  escandalizava"  (LAJOLO  &

ZILBERMAN, 1999, p.64). No censo do ano de 1872, divulgado em 1876, a população total

do país, entre pessoas livres e escravizadas, era de mais de 9 milhões. Destes, 8,4 milhões

eram livres e pouco mais de um milhão dentre eles, sabia ler (LAJOLO, 2016).

Dessa  forma,  podemos  depreender  que  o acesso  ao  livro  no Brasil  nessa  época  é

bastante restrito a quem tinha acesso à educação, o que, no período, representava uma parte

bastante pequena e específica da população:

A  educação  era  classista,  restrita  às  elites  e  com  viés  religioso  (jesuítico  e
escolástico).  Oferecia  uma  pequena  iniciação  às  primeiras  letras  aos  filhos  dos
colonos brancos (somente aos filhos homens), porém, com a finalidade de garantir
sua evangelização (HOLANDA, 2001 apud SILVA & MAZZUCO, 2005, p.2)

Se  o  livro,  principalmente  o  didático,  circulava  majoritariamente  em  ambientes

escolares e educacionais e as pessoas com acesso à educação eram poucas, a venda de livros

era pífia. Na verdade, não muito diferente dos tempos atuais, como veremos mais à frente, o

livro  mais  comercializado  já  era  o  didático  e  com o  financiamento  do  Estado  que,  para

conseguir  manter  funcionando  sua  própria  impressão  e  suprir  uma  demanda  das  escolas

superiores,  recorreu  a  esta  publicação  em maior  escala  do  que  a  impressão  de  livros  de

literatura. Encontramos aqui nada muito diferente do que encontramos hoje em dia, em que:

As duas  imagens  –  uma,  vinculando  imprensa  e  livro  didático  em em vista  da
produção  em  massa  deste,  reforçando  sua  parceria  com  o  capitalismo;  outra,
fazendo-a dependente do apadrinhamento do Estado, que,  conforme o caso, atua
como mecenas, padrasto ou pai – balizam as contradições entre as quais oscilam
leituras e leitores. (LAJOLO & ZILBERMAN, 1999, p.128)

No início do século XX, mesmo já na República, a situação da educação no Brasil

ainda não era das melhores e a grande maioria não frequentava a escola, o que dificultava

pensarmos em um país preocupado com a formação de leitores. Segundo Lajolo & Zilberman

(1999), "a precariedade, o improviso, a arbitrariedade e a monotonia de uma escola, na mão



18

de professores despreparados e desassistidos, não eram de molde a construir leitores" (p.162),

ou seja, a impressão em larga escala somente de livros didáticos - em detrimento dos livros de

literatura - não era o problema, mas fazia parte dele já que, além do pouco incentivo para a

circulação  do  livro,  a  nação  contava  com  total  despreparo  de  professores  e  políticas

educacionais que tiravam na União seu dever com relação à educação, dando acesso a poucos.

É somente a partir dos anos 30 do século XX, mesmo durante o governo ditatorial de

Getúlio Vargas, que há uma política diretamente preocupada com a questão do livro e da

leitura.  Em  1937,  ao  instituir  a  criação  do  Instituto  Nacional  do  Livro,  o  Ministro  da

Educação, Gustavo Capanema, tinha como objetivos:

[...]  organizar  e  publicar  a  Enciclopédia  Brasileira  e  o  Dicionário  da  Língua
Nacional, editar obras de interesse para a cultura nacional, criar bibliotecas públicas
e  estimular  o  mercado  editorial  mediante  promoção  de  medidas  para  aumentar,
melhorar  e  baratear  a  edição  de  livros  no  país  (OLIVEIRA  apud  ROSA  &
ODONNE, 2006, p.186)

Embora em parte o projeto tenha sido interessante, pois pela primeira vez houve um

olhar para as práticas de leitura e a formação de leitores em nosso país, sua aplicação serviu

muito mais para aumentar os lucros da participação da iniciativa privada na cultura, além de

que a oferta  de mais livros no mercado a uma população que ainda contava com muitos

analfabetos não surtiria muitos efeitos no sentido de formar leitores. Ao longo do século XX,

com o país passando por ditaduras e cerceamento da liberdade de expressão, o que podemos

observar  é  que tanto  as  políticas  educacionais  quanto  as  ligadas  ao  livro  e  à  leitura  não

conseguiram ter uma continuidade. E isso não é por acaso.

Além de políticas descontínuas,  as políticas voltadas ao livro e à  leitura no Brasil

também foram marcadas pelo forte  autoritarismo dos períodos que o nosso país viveu ao

longo do século XX e, segundo Biff e Menti (2018, p.459): 

[...] É a partir da década de 80, com a transição democrática, na qual novamente um
presidente é eleito, ainda que de forma indireta, que há uma mudança na atuação do
Estado, principalmente após a elaboração da Constituição de 1988, em que consta,
no Art.1º dos “princípios fundamentais”, a busca a integração econômica, política,
social e cultural da população. 

Entretanto, essa aparente abertura democrática política não serviu para democratizar

totalmente o acesso à  leitura,  que continuou sendo tratado com políticas pontuais,  sendo,

somente em 2003, alçado ao posto de direito perante a lei, com a Política Nacional do Livro

(Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003) (BIFF; MENTI, 2018, p.461). 

Ter, no entanto, o direito assegurado pela legislação, não garante que ele seja colocado
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em prática e "Por mais que se tenham leis que se proponham a democratizar o acesso e o

fomento à leitura, e a consequente melhoria da qualidade da educação, os dados nos mostram

a falta de efetividade das políticas públicas para com o tema." (BIFF; MENTI, 2018, p.464).

Segundo Ezequiel Theodoro da Silva, há um interesse bastante claro na negação do direito ao

acesso aos bens culturais, dentre eles a leitura, para a classe trabalhadora, já que: 

[..]  a união/unidade do povo na derrubada do poder autoritário e opressor exige o
domínio de instrumentos  ou meios para  a  aprendizagem da cultura  já  produzida
(mesmo com todos os seus resquícios burgueses) bem como para a crítica dessa
cultura e  para a  produção/disseminação de uma outra cultura que concretamente
represente a vida social. logicamente em bases democráticas e privilegiando outros
valores. (SILVA, 1988, p.35)

Assim, podemos perceber que, dependendendo muito de políticas do próprio Estado

para dar acesso igual à leitura, sua história está intrinsecamente ligada ao fortalecimento do

sistema  capitalista,  por  meio  da  comercialização  do  livro,  à  formação  da  burguesia  e  à

manutenção de seu status, por meio da diferenciação de parte da população que tem acesso

aos livros da que não os tem, servindo como evidência de uma das tantas desigualdades.

Dessa forma, ainda hoje, na sociedade dividida em classes no Brasil, a desigualdade no acesso

a esse bem cultural se manifesta e, mesmo que tenhamos vivido momentos de expansão no

direito à escola, há um bloqueio no acesso da classe trabalhadora à leitura por prazer. Para os

trabalhadores que têm acesso, a leitura tomou forma de algo utilitário, que pode trazer um

ganho pessoal financeiro ou profissional ou que encontra-se em ambientes religiosos (vide

que os gêneros mais lidos no Brasil hoje são os Religiosos2). Segundo Soares (1998, p.24-25):

Mitifica-se o livro, portanto, a leitura: livro, objeto cultural de que se apropriam as
classes dominantes; ler, direito exclusivo dessas classes.
(...)
Em síntese: as condições sociais de acesso à leitura, em nossa sociedade capitalista,
são  diferenciadas:  discriminam-se  as  camadas  populares  pelo  reforço  de  sua
concepção  pragmática  da  leitura,  a  que  se  atribui  apenas  um  "valor  de
produtividade",  enquanto,  para  as  classes  dominantes,  ler  é  proposta  de  lazer  e
prazer, de enriquecimento cultural  e ampliação de horizontes.  (...) na verdade, as
relações de produção, de distribuição e de consumo da leitura como bem cultural
repetem as condições discriminativas de produção, distribuição e consumo dos bens
materiais.

Essa diferença no acesso e consumo da leitura expressa-se em números de livros lidos,

bem como nas escolhas dos leitores brasileiros. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no

Brasil do ano de 2008 (AMORIM, 2008), declararam-se leitores (que, para os parâmetros da

2 FAILLA (2016), Retratos da Leitura no Brasil 4, p.215. 
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pesquisa,  é quem leu ao menos um livro inteiro ou em parte  nos três meses anteriores à

entrevista) 55% dos entrevistados. Destes, 7% leram a Bíblia e 50% são estudantes que estão

lendo o que a escola obriga (inclusive didáticos). 

Na pesquisa realizada no ano de 2016 (FAILLA, 2016), o quadro não parece ter se

modificado de forma expressiva, já que somente 56% são considerados leitores. Destes, 42%

citaram a Bíblia como livro lido no período dos três meses anteriores à entrevista e, entre

leitores  e  não  leitores,  a  média  de  livros  lidos  por  brasileiro  em  um  ano  fica  em  4,96

(considerando livros inteiros ou em partes) e somente 2,43 inteiros. Ainda de acordo com a

pesquisa, a motivação da leitura ser o prazer representa somente 10 e 12% dos entrevistados

das classes D e C, respectivamente, enquanto representa 18 e 21% das classes B e A.

Para tentar compreender o porquê disso, é preciso que entendamos a realidade em uma

perspectiva histórica e como a leitura está inclusa nisso. As políticas educacionais, bem como

as de acesso à cultura em geral, estão diretamente ligadas às políticas sociais e ideais de classe

que predominam naquele momento histórico. Segundo Zilberman (1984, p.14):

Uma  história  social  da  leitura  não  pode  evitar  a  revelação  dos  aspectos
contraditórios que revestem, não a prática de ler enquanto tal, mas a política que
patrocina sua expansão. (...) E mesmo os ideais vinculados à emancipação, a que a
leitura oferece entrada, passam a ser utilizados contra a camada burguesa, quando
esta, soberana na sociedade, quer negar conquistas a que outros estratos se julgam
aptos. 

Corroborando com esse pensamento, Marisa Lajolo também provoca a relação entre

acesso à cultura e divisão da sociedade em classes, problematizando o papel da escola nesse

contexto. A esse respeito, a autora se manifesta:

Numa sociedade como a nossa, em que a divisão de bens, de rendas e de lucros é tão
desigual, não se estranha que desigualdade similar presida também a distribuição de
bens culturais, já que a participação em boa parte destes últimos é mediada pela
leitura, habilidade que não está ao alcance de todos, nem mesmo de todos aqueles
que foram à escola. (LAJOLO, 1993, p.106)

A partir  dessas  problematizações,  percebemos que há interesses sociais  em manter

parte  da sociedade afastada da leitura e,  ainda mais,  da leitura literária.  Isso porque se a

formação de leitores passa pela criticidade,  a Literatura abre muitas possibilidades para o

leitor refletir sobre sua vida, sua realidade, seus arredores e relações sociais já que “(…) sua

estrutura [da Literatura], marcada pelos vazios e pelo inacabamento das situações e figuras

propostas, reclama a intervenção de um leitor, o qual preenche essas lacunas, dando vida ao

mundo formulado pelo escritor.” (ZILBERMAN, 1984, p.19) 

Porém, embora tenhamos tido avanços no campo educacional e  na abrangência de



21

programas de incentivo à educação e à leitura, ainda há uma barreira de classe que define

quem tem ou não acesso aos bens culturais, e a leitura está entre eles. 

2.2  LEITURA  COMO  INCLUSÃO  DO  LEITOR:  RELAÇÃO  TEXTO-LEITOR  E
FORMAÇÃO DO LEITOR

Foram muitos  percursos  até  que chegássemos à  concepção atual  da relação texto-

leitor-autor. Em um primeiro momento, a leitura era tida muito mais com foco no autor, e

disso decorria um entendimento de língua como um produto lógico do autor, cabendo ao leitor

somente a captação das ideias dele, “sem levar em conta as experiências e os conhecimentos

do  leitor,  interação  autor-texto-leitor  com  propósitos  constituídos  sociocognitivo-

interacionalmente” (KOCH & ELIAS, 2017, p.10). 

A leitura com o enfoque no texto e, decorrente dessa concepção, a língua como código

e o texto como “produto da codificação de um emissor a ser decodificado pelo leitor/ouvinte”

(KOCH & ELIAS, 2017, p10), trata a leitura como a simples depreensão do que está no texto,

já que nada foge dele e todos os sentidos possíveis estão nas palavras. O leitor, como na

concepção anterior, ocupa um lugar passivo diante do texto: na primeira, de captar o que o

autor quis dizer, na segunda, de entender e reconhecer o sentido das palavras. Em termos de

ensino, podemos dizer que ainda é essa concepção que rege muito do trabalho com leitura em

sala de aula, como sendo aquela que:

[...] tende a privilegiar o texto no ato da leitura, associada a uma visão estruturalista
da  linguagem  e  do  texto,  que  se  concretiza  em  práticas  de  leitura  mecânicas,
instauradoras da univocidade de sentidos que resultam na formação de um leitor
passivo,  incapacitado  para  uma  leitura  crítica,  porquanto  mero  recuperador  de
informações, que aceita o texto escrito como portador de verdades. (ALMEIDA &
ALMEIDA, 2015, p.72)

Na atualidade, podemos perceber uma mudança no entendimento do que é o ato de ler.

Mais do que isso, as teorias mais atuais percebem o leitor como ativo e questionador do texto,

em  um  movimento  de  atribuição  de  sentidos  que  vai  muito  além  da  decodificação  das

palavras: é necessário colocar em interação com a historicidade do próprio texto também sua

própria historicidade, experiências e visão de mundo. Dessa forma, a interpretação passa a

não ser entendida como a retirada de informações do texto, pressuposto na escrita do autor, já

que ele só ganha vida por meio dos olhos do leitor. Assim, o sentido do texto só é constituído,

segundo Koch & Elias (2017, p.11):
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[...] na interação texto-sujeitos e não algo que preexista a essa interação. A leitura é,
pois, uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se
realiza evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na superfície
textual  e  na  sua  forma  de  organização,  mas  requer  a  mobilização  de  um vasto
conjunto de saberes no interior do evento comunicativo. 

Assim, quando falamos em leitura, é importante dizer que estamos cercados por ela.

No seu sentido mais amplo, poderíamos até dizer que tudo é leitura, ou seja, tudo ao nosso

redor passa por um processo de interação entre os nossos conhecimentos prévios e aquele

objeto  –  e  os  sujeitos  e  sua  historicidade  ali  inseridos  –  com  o  qual  nos  deparamos

(ORLANDI, 1988). No que diz respeito à leitura da palavra, podemos citar, principalmente, a

de palavra falada e a de palavra escrita. Freire (1989) inclui mais uma leitura que implica e é

implicada pela leitura da palavra: a leitura de mundo, que, segundo o autor:

[...] 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. (FREIRE, 1989, p. 9)

A formação do leitor passa, assim, por uma criticidade em relação à própria leitura.

Uma leitura  crítica  que  passa  pela  leitura  da  realidade  e  das  palavras,  aproximando-as  e

afastando-as em um movimento dialético para a criação do posicionamento e de um novo

texto, que surge dessa leitura. Segundo Silva (2009, p.28):

[...]  dessa  forma,  pela  leitura  crítica,  o  sujeito  abala  o  mundo  das  certezas
(principalmente  as  da  classe  dominante),  elabora  e  dinamiza  conflitos,  organiza
novas  sínteses;  enfim,  combate  assiduamente  qualquer  tipo  de  conformismo,
qualquer tipo de escravização às ideias referidas pelos textos. 

É importante colocar que dentre a leitura  “da palavra” na acepção de Freire (1989),

encontra-se em lugar privilegiado a leitura literária. Privilegiado pois negado, historicamente,

às classes populares, mas também porque o texto literário faz uso de diferentes linguagens e

estratégias, cria e destrói mundos, aproxima e afasta o leitor de diversas realidades, “traz da

realidade  os  conteúdos  que  dizem  respeito  ao  homem,  ao  mesmo  tempo  em  que  os

transforma, potencialmente” (LOIS, 2010, p.41), ou seja, humaniza (CANDIDO, 2011). Não

é à toa ele foi negado aos trabalhadores que, mesmo tendo acesso à escolarização, viram o

direito  ao  prazer  da  leitura  ser  exercido  somente  pelas  classes  dominantes,  enquanto  a

Literatura trabalhada nas escolas ganhava outro caráter, mais pedagogizante, em que se usava
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o texto como pretexto para chegar a um item gramatical ou a textos canônicos a serem lidos.

Assim, o ato de ler tornava-se algo mecânico, com interpretações já preestabelecidas.

Segundo Candido (2011), a Literatura deveria figurar dentre os direitos básicos, os mais

fundamentais  para  a  sociedade  (mesmo a  dividida  em classes  sociais  que  têm interesses

antagônicos), já que: 

negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. (...) a literatura pode ser
um instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações
de  restrições  de  direitos,  ou  de  negação  deles,  como  a  miséria,  a  servidão,  a
mutilação espiritual. (CANDIDO, 2011, p.186) 

Nesta perspectiva, a formação do leitor passa pela leitura do mundo e da palavra e,

também, pelas conexões feitas entre o mundo do leitor e aquele apresentado pela escrita. Ser

leitor é enxergar, não é somente juntar letras com letras e palavras com palavras, assim como

também não é somente reconhecer um gênero textual em sua forma, mas é saber o papel

social  daquele  gênero  textual,  compreender  o  que  está  escrito  nele  e  conseguir  fazer  as

conexões  necessárias  a  fim  de, realmente, interagir  com  ele  e  interpretá-lo.  Ser  leitor  é

procurar a leitura em contextos alheios à sala de aula e em momentos em que ela não seja

obrigatória, é ser capaz de selecionar texto, colocar o (seu) mundo em contradição. O leitor

formado – por falta de expressão melhor – é aquele que consegue, quando perante um texto,

compreender o dito e o não dito e se posicionar perante eles, pois, ao se posicionar, o leitor

coloca em interação a sua bagagem de leitura de mundo e de palavra com o que acabou de ser

lido.  A formação  do leitor  é,  assim,  contínua,  acontece  ao  longo  da  vida  e  em diversos

espaços.  No entanto,  é  inegável  que,  em um país  em que o  acesso  aos  bens  culturais  é

reduzido, a escola passe a ser o local mais propício para que se formem leitores. Em resumo, a

leitura levada em consideração em sua face e importância social é: 

[...] (1) uma habilidade humana que permite o acesso do povo aos bens culturais já
produzidos e registrados pela escrita e, portanto, como um meio de conhecimento e
crítica  dos  fatos  históricos,  científicos,  literários,  etc.  e  (2)  um dos  meios  mais
práticos, ao lado da palavra oral, de que o povo pode lançar mão a fim de comunicar
e fazer valer as suas ideias, interesses e aspirações. (SILVA, 1988, p.36)

É desta importância que advém a relevância do debate sobre a formação de leitores no

Brasil, a qual está também relacionada a um debate maior, sobre a educação em nosso país.

2.3  EDUCAÇÃO  DE  JOVENS  E  ADULTOS  NO  BRASIL:  ALGUNS  MARCOS
POLÍTICO-HISTÓRICOS
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Alguns autores consideram que a educação de adultos no Brasil tem como marco a

alfabetização  dos  indígenas  pelos  portugueses,  mesmo  que  ela  tenha  sido  extremamente

violenta e utilizada como forma de submeter os indígenas à cultura do homem branco. No

entanto, para fins deste trabalho, não iremos muito longe, nos atentando para os fatos a partir

da década de 1940 e procuraremos chegar até as políticas e documentos mais relevantes nos

dias de hoje e que norteiam a Educação de Jovens e Adultos. Além disso, é relevante, sempre

que possível, fazer uma menção ao momento político e econômico pelo qual o país passa

naquele período descrito, já que sendo “pressuposto que a produção capitalista é produção e

reprodução das relações capitalistas de produção, é imperativo buscar no sistema produtivo a

compreensão de como o capital educa o trabalhador” (KUENZER, 1985, p.32).

Nos anos 1940, com a expansão da industrialização nacional, é quando a educação de

pessoas  jovens  e  adultas  ganha  um  enfoque  profissionalizante  e  totalmente  ligado  à

qualificação da força de trabalho a serviço do capital. É, inclusive, na mesma época que há a

criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) (FRIEDRICH et al, 2010,

p.393).  Essa  ligação  entre  mundo  do  trabalho  e  educação  é  essencial  para  pensarmos  o

percurso da EJA, já que, mesmo com o acesso à educação para uma parcela da população que

antes não tinha, há ainda a permanência e o aprofundamento da separação entre níveis de

conhecimento,  na qual somente alguns acessam a produção de conhecimento intelectual e

outros  permanecem  no trabalho considerado  como  braçal ou  manual e,  mesmo  que  os

trabalhadores é que tenham o conhecimento da produção, não lhes é permitida que sejam

autores e pensadores dela. Segundo Kuenzer (1985, p.48):

Para os destinados às funções de planejamento e controle, o ensino do trabalho se
faz por meio da apreensão sistematizada do conteúdo científico do trabalho,  em
níveis médios e superiores de escolaridade, porém desvinculado da prática cotidiana
do  exercício  profissional.  Contudo,  é  a  aquisição  deste  saber  sistematizado  e
elaborado cientificamente que permite ao profissional de níveis mais altos o domínio
do  trabalhador  em  favor  do  capital,  pela  compreensão  de  sua  prática  e  do
planejamento e controle externo à sua própria ação. 

Já na década de 1960, emergiam movimentos de educação de adultos que procuravam

compreender  o contexto do aluno jovem e adulto trabalhador  e  fortalecer  os  movimentos

populares em torno da educação, liderados por Paulo Freire. Segundo Friedrich et al (2010, p.

397), no entanto, esses movimentos foram extintos pelo golpe civil-militar, dando espaço para

a Cruzada Ação Básica Cristã - em 1965 - e para o Movimento Brasileiro de Alfabetização

(Mobral), em 1967, criados com “o fim básico de controle político da população, através da

centralização  das  ações  e  orientações,  supervisão  pedagógica  e  produção  de  materiais
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didáticos.”  É  ainda  no  período  da  ditadura  civil-militar  que  cunha-se  o  termo  “ensino

supletivo”, por meio da Lei 5692/ 1971 (BRASIL, 1971), buscando alfabetizar em massa a

população  a  fim de  formar  a  força  de  trabalho  que os  governos julgavam necessária  ao

desenvolvimento econômico do país.

Com a redemocratização, em 1985, o Mobral é extinto e dá espaço para a Fundação

Educar  e,  com  sua  extinção  em  1990  por  não  receber  a  verba  necessária  para  a  sua

manutenção,  é  iniciada  a  descentralização  das  políticas  para  a  escolarização  de  jovens  e

adultos, passando os municípios e estados a terem a responsabilidade direta por essa oferta.

Segundo Haddad e Di Pierro (2000, p.121) apud Friedrich et al (2012, p.398), “Desde então, a

União  já  não  participa  diretamente  da  prestação  de  serviços  educativos,  enquanto  a

participação relativa dos municípios na matrícula do ensino básico de jovens e adultos tendeu

ao crescimento contínuo”.

A escolarização de jovens e adultos no Brasil é entendida, a partir de 1996, com a Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), como uma modalidade da educação,

ou seja, não mais como “ensino”, mas carrega em si a força da palavra “educação”. Segundo

Ventura (2008), muitas foram as disputas em torno dos conceitos norteadores da EJA para que

se chegasse ao texto da lei como o conhecemos hoje. Os estudos mostram que perdemos parte

importante no que diz respeito às reivindicações dos movimentos de educação, já que, na

proposta inicial, o nome do capítulo que dizia respeito à EJA era “Da educação básica de

Jovens e  Adultos  Trabalhadores”  (VENTURA, 2008,  p.  112).  Não somente  a  retirada  da

palavra “trabalhadores” do texto da lei, mas também a redação do artigo 383, a qual mantém a

EJA baseada  em  cursos  e  exames  supletivos,  representam  muito  bem  o  apagamento  de

propostas que viabilizassem uma educação pensada e centrada no estudante-trabalhador, não

nos  interesses  do  capital  e,  além disso,  demonstra  a  priorização  da  “(...)  valorização  de

medidas que alteram os indicadores estatísticos de baixa escolaridade da população, sem que

se verifique efetivo compromisso com a oferta de educação de qualidade para a maioria da

classe trabalhadora.” (RUMMERT, 2007, p.64 apud VENTURA, 2008, p.116)

É somente no Parecer CNE 11 (BRASIL, 2000) que passa a ser problematizada na lei

a questão supletiva da EJA. O documento, que tem como relator Carlos Roberto Jamil Cury,

apresenta três funções principais da EJA: a reparadora, a equalizadora e a qualificadora, que

servirão de norte para as políticas na modalidade, a partir de então. A primeira diz respeito à

reparação histórica que deve ser feita àqueles excluídos da escola, por compreender a situação

3“Art. 38: Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional 
comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.” (BRASIL, 1996) 
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de exclusão como tendo uma raiz histórica e procurando a restauração de um direito negado.

A segunda coloca que, por ter uma função reparadora, é preciso que agora a educação seja

equalizadora, abrindo vagas para os alunos que não puderam estudar em algum momento da

vida, ou seja, “é a forma pela qual se distribuem os bens sociais de modo a garantir uma

redistribuição e alocação em vista de mais igualdade (...)” (BRASIL, 2000, p.10). A última

delas, a qualificadora, diz respeito ao conceito de educação permanente, ou seja, que propicie

sempre a atualização de conhecimentos ao longo da vida e é aquela que mais aparece nas

políticas públicas para a EJA nos próximos tempos, conforme acompanharemos a seguir.

Há  ainda,  nesse  meio  tempo,  a  desqualificação  da  EJA por  meio  da  retirada  da

modalidade do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e

Valorização  do  Magistério).  Ela  não  apenas  foi  deixada  de  fora,  mas  foi  vetada  pelo

presidente Fernando Henrique Cardoso, o que “significou o desestímulo à criação ou mesmo à

ampliação de vagas na educação de jovens e adultos nos Estados e Municípios” (VENTURA,

2008, p. 116), sendo reintegrada ao FUNDEB, em 2017, porém contabilizando matrículas em

valor menor que dos demais estudantes da educação básica.

Em 2006, por meio do Decreto 5480/2006 (BRASIL, 2006), é lançado o Porgrama

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), com objetivos de oferecer educação profissional e

técnica aliadas à modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos. O projeto, no entanto,

segundo Rummert (2008) acaba não tendo grande divulgação, o que fez com que, no ano da

pesquisa da autora, ele contasse com somente oito mil alunos em todo o país. Atualmente, o

PROEJA acontece como oferta dos Institutos Federais de Educação Superior  e Tecnológica –

IFES. Segundo a pesquisadora, este se constituiu, também, em um exemplo da fragmentação

das  políticas  para a Educação de Jovens e  Adultos  trabalhadores,  bem como o  Programa

Nacional  de  Inclusão  de  Jovens  (PROJOVEM),  instituído  em  2007. Conforme  Rummert

(2008), este não era ligado somente ao Ministério da Educação, mas ao de Desenvolvimento

Social  e  Combate  à  Fome  e  ao  do  Trabalho  e  Emprego,  o  que  reforça  um  caráter

assistencialista, já que nega, mais uma vez aos trabalhadores, a educação como emancipação

humana, mostrando-a muito mais como um instrumento de ascensão social. Ainda segundo

ela, esses dois exemplos demonstram que a EJA “se organiza de modo a atender, de formas

distintas, a diferentes frações da classe trabalhadora, segundo os requerimentos do sistema

produtivo e as necessidades de controle social” (RUMMERT, 2008, p. 186). Além disso, o

PROJOVEM concorria com as ofertas de escolarização, em vários municípios, pois muitos

estudantes matriculados e que frequentavam a modalidade de EJA a abandonavam por conta
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do auxílio financeiro oferecido pelo Programa.

Em 2002, por meio da Portaria 2270/ 2002 (BRASIL, MEC, 2002), do Ministério da

Educação, é criado o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos

(ENCCEJA),  com  os  objetivos  principais  de  “oferecer  uma  avaliação  para  fins  de

classificação  na  correção  do  fluxo  escolar”,  “construir  uma  referência  nacional  de  auto-

avaliação para  jovens e  adultos  por  meio  de  avaliação de  competências  e  habilidades” e

“construir  um  indicador  qualitativo  que  possa  ser  incorporado  à  avaliação  de  políticas

públicas de Educação de Jovens e Adultos” (BRASIL, MEC, 2002, p.1). No entanto, depois

de ser realizado o piloto em 2002, o exame foi  suspenso por dois anos (sendo retomado

somente em 2004) e de 2002 a 2009 foi realizado somente no exterior. Foi apenas a partir de

2013 que ele passou a ser aplicado constantemente no Brasil (CATELLI JR; GISI; SERRAO,

2013), o que demonstra, mais uma vez, o quanto as políticas implementadas para a Educação

de Jovens e Adultos no Brasil, seguem a interesses políticos, e econômicos diversos.

Destes contextos destacamos que a Educação de Jovens e Adultos  em  nosso país é

campo de disputas ideológicas e políticas que envolvem questões pedagógicas, mas também

visões de sociedade, trabalho e igualdade. É importante frisar que neste trabalho iremos nos

referir ao público da EJA como classe trabalhadora, entendendo a centralidade do trabalho e

da divisão da sociedade em classes para a compreensão de aspectos sociais que envolvem não

somente a educação, mas a transformação da realidade. 

A EJA, na forma como é concebida no Brasil, tem como sujeito jovens e adultos,

pertencentes à classe trabalhadora, excluídos da e na escola, ou seja, é o resultado do caráter

excludente da escola e da sociedade ao longo dos anos4. Segundo o Parecer CNE 11/2000:

 

“a EJA representa uma dívida social  não reparada para com os que não tiveram
acesso a e nem o domínio da escrita e da leitura como bens sociais, na escola ou fora
dela, e tenham sido a força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na
elevação de obras públicas.” (BRASIL, 2000, p.5)

Esta última parte  define bem que o sujeito  da EJA envolve a  classe trabalhadora,

evidenciando o antagonismo de classe presente em nossa sociedade. Marx e Engels (2010,

p.9) definem claramente as duas classes, burguesia e proletariado, e demonstram como elas

têm interesses opostos por apresentarem uma relação diferente com o trabalho, qual seja:

[...]burguesia significa a classe dos capitalistas modernos, que possuem meios da

4 Em alguns países da Europa é considerada como formação continuada, pensada mediante políticas públicas de 
estado, como qualificação e Educação ao longo da vida.
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produção social e empregados assalariados. Proletariado, a classe dos trabalhadores
assalariados modernos que, por não ter meios de produção próprios, são reduzidos a
vender a própria força de trabalho para poder viver.

Portanto, entendemos que demarcar que a EJA possui uma classe social bem clara e

definida,  nos ajuda a compreender os propósitos de projetos e leis  que versam sobre ela,

fragilizando-a  continuamente, bem como desvelam algumas  contradições  que  parecem já

sedimentadas  e  são  tratadas  quase  com naturalidade.  O processo  neoliberal  que  fala  nas

políticas  públicas  educacionais  torna-se  ainda  mais  evidente  no  âmbito  das  políticas  de

formação  e  de  qualificação  aligeiradas,  que  têm sido  pensadas  para  os  jovens  e  adultos

brasileiros. Ventura (2008, p.9) nos chama a atenção de que:

[...]  é  necessário  observar  o  processo  de  configuração  da  EJA como  parte  do
contexto de reformas da educação, no quadro mais amplo das reformas institucionais
de matriz neoliberal do Estado brasileiro, que, por sua vez, é marcado por profundas
relações  com  o  contexto  político  internacional,  nos  marcos  da  nova  ordem
econômica.

Essa demarcação é importante também não somente para definirmos os sujeitos da

EJA,  como também para  compreendermos  melhor  a  relação  entre  a  distribuição  de  bens

culturais na sociedade dividida em classes, entre eles a educação e a leitura, por exemplo,

como foi colocado anteriormente.  Esta última será mais  especificamente objeto de estudo

deste trabalho.
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3 METODOLOGIA

Este  trabalho  abrange  uma  pesquisa  qualitativa,  cujos dados  que  compreendem

excertos de documentos e do ENCCEJA passarão por análise e interpretação, levando em

consideração sua relevância frente aos objetivos desta pesquisa. Segundo Coronel et al (2013,

p.41) a pesquisa qualitativa:

[...]  ao  invés  de  focar  na  quantificação,  está  centrada  na  interpretação  que  os
participantes  possuem  quanto  à  situação  investigada;  enfatiza  a  subjetividade,  a
flexibilidade no processo de condução da pesquisa, assim como se orienta para o
processo e não para o resultado. 

Assim,  a pesquisa  qualitativa  possibilita,  também, no  processo  analítico, a

categorização dos resultados obtidos e, segundo Gibbs (2009, p.60):

A aplicação de nomes a passagens de texto não é arbitrária, envolvendo um processo
deliberado e refletido de categorização do conteúdo do texto.  Codificar significa
reconhecer  que  não  há  apenas  exemplos  de  coisas  diferentes  no  texto,  mas  há
diferentes tipos de coisas às quais se faz referência.

A fim de melhor elucidar esse processo que envolverá, a partir de seu conteúdo, a

busca dos excertos a serem agrupados, categorizados e analisados, buscaremos na Análise de

Conteúdo,  a fim de perceber, por meio da leitura dos documentos e verificação do contexto

em que surgiram os escritos dos documentos e do ENCCEJA, os conceitos subjacentes a eles. 

Segundo  Cavalcante,  Calixto  e  Pinheiro  (2014,  p.14),  a  Análise  de  Conteúdo

“compreende  técnicas  de  pesquisa  que  permitem,  de  forma  sistemática,  a  descrição  das

mensagens e das atitudes atreladas ao contexto da enunciação, bem como as inferências sobre

os  dados  coletados”. Ainda  segundo  os  autores,  essa  metodologia  se  justifica  “pela

necessidade de desvelar as relações que se estabelecem além das falas propriamente ditas”, o

que vem ao encontro dos objetivos desta pesquisa. 

Gil (1989) aponta que a Análise de Conteúdo pressupõe três fases: 

a)  pré-análise,  que  engloba  o  primeiro  contato  com  os  textos,  a  formulação  de
hipóteses e a seleção dos textos; b) exploração do material, que diz respeito à leitura
mais apurada dos documentos,  a fim de fazer o recorte deles,  a enumeração e a
classificação (em categorias); e c) tratamento dos dados, inferência e interpretação,
que é a parte de análise propriamente dita dos dados coletados, utilizando “quadros,
diagramas e figuras que sintetizam e põem em relevo as informações obtidas” (GIL,
1989, p.164).
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Os documentos aqui analisados foram escolhidos segundo um critério de relevância

para  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  no  Brasil,  ou  seja,  compreende-se  que  o  relatório

emitido  por  Jamil  Cury  acerca  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  (BRASIL,  2000)

modifica  o panorama da EJA no Brasil,  após  a  LDBEN. Da mesma forma,  as  Propostas

Curriculares  aqui  analisadas  (BRASIL,  2002a;  2002b)  foram documentos  criados  após  o

relatório citado anteriormente e se propõem a organizar, ou sugerir uma organização, para a

EJA no país, naquele momento. 

A prova do ENCCEJA foi escolhida por possibilitar  perceber, na prática, como estão

se manifestando,  em  um  exame  nacional, os  discursos  presentes  nos  documentos

anteriormente citados. A fim de garantir a atualidade, o Exame Nacional de Certificação de

Competências da EJA a ser analisado será o aplicado em 2017.

Buscando detalhar melhor os procedimentos adotados para a coleta dos excertos para a

análise  de  seu  conteúdo,  destacamos  que  o  documento  intitulado Diretrizes  Curriculares

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2000), com a relatoria de Jamil

Cury,  foi  lido  na  íntegra  e,  na  leitura,  procurou-se  assinalar  os  trechos  em  que  foram

abordados a leitura e o letramento em geral. Em seguida, buscou-se separar esses trechos em

três categorias: conceito de leitura, conceito de leitor e finalidade/ importância da leitura para

aqueles sujeitos. Estas mesmas categorias serviram como chave de leitura para analisar os

documentos seguintes.

Na Proposta Curricular de 2º. segmento (vol.1 e vol.2), foram feitas pesquisas pelas

palavras-chave: ler, leitura, leitor, leitores, formação do leitor, formação de leitores e buscou-

se selecionar os trechos em que houvesse uma abordagem significativa dos termos, ou seja,

foram descartados os trechos em que eles foram usados de forma genérica.  Esses trechos

foram, então, designados dentro das categorias anteriormente apresentadas.

Já o Exame Nacional de Certificação Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA)

foi lido em sua íntegra, tanto a prova de Ensino Fundamental quanto a de Ensino Médio.

Procurou-se  separar  as  questões  que  envolvessem  diretamente  a  interpretação  de  textos,

focando na área de linguagens e buscando verificar a abordagem da leitura naquelas questões,

o que pode ser inferido com relação ao papel do leitor e se é possível perceber a preocupação

com a formação de leitores. 

Os  dados  coletados  nas  Diretrizes  Curriculares  e  nas  Propostas  Curriculares  serão

expostos  em uma tabela  que evidencia  as  categorias  eleitas  para  os  trechos retirados  dos

documentos,  a  fim  de  facilitar  a  análise  e  a  interpretação  sobre  eles.  Já  as  questões  do

ENCCEJA relevantes para os objetivos da pesquisa serão reproduzidas na íntegra, seguidas de
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sua análise e interpretação, à luz do referencial teórico exposto.

Neste capítulo buscamos expor os processos metodológicos que foram utilizados nesta

pesquisa,  a  fim de  buscarmos  os  objetivos  estabelecidos  para  ela.  No próximo  subtítulo,

iremos demonstrar os resultados encontrados e analisá-los.
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4 ANÁLISE DE DADOS

Retomando  os  objetivos  de  verificar  o  conceito  de  leitura  nos  documentos  nas

Diretrizes  curriculares  da  EJA,  analisar  diretrizes  e  parâmetros  nacionais  para  a  EJA,

procurando  perceber  os  conceitos  de  leitura  e  formação  do  leitor  que  permeiam  esses

documentos e problematizar o papel desses documentos no que diz respeito à formação de

leitores jovens e adultos, apresentamos, a seguir, quatro subseções. Procuraremos seguir certa

ordem cronológica, apresentando primeiramente o Parecer CNE 11/2000 (BRASIL, 2000),

depois  a Proposta  Curricular  para 2º  segmento (BRASIL, 2002a;  BRASIL,  2002b) e,  por

último, o ENCCEJA. Sobre este último é importante ressaltar  que,  embora ele tenha sido

apresentado em decreto do ano de 2002 (BRASIL, MEC, 2002c), foi somente a partir de 2013

que ele ganhou edições recorrentes no Brasil. Além disso, é importante reiterar que a prova a

ser analisada será a de 2017, seguindo, portanto a cronologia proposta. 

De início nos caberá uma apreciação sobre o Parecer 11/2000 (BRASIL, 2000), já

destacando que é inegável a sua importância no âmbito da legislação geral sobre a EJA e,

mesmo reconhecendo que seu relator, membro do Conselho Nacional da Educação com larga

experiência nesse setor, buscava a defesa da EJA como modalidade da Educação Básica, nos

cabe uma reflexão sobre alguns argumentos por ele propostos, frente às acepções de leitura

presentes no texto.

4.1 LEITOR, LEITURA E FORMAÇÃO DO LEITOR NO PARECER CNE 11/2000 

O Parecer do Conselho Nacional de Educação número 11, do ano de 2000, que tem

como relator Carlos Roberto Jamil Cury,  foi  produzido mediante uma série de audiências

públicas em diferentes regiões do país, e, visando justificar a necessidade da modalidade EJA,

apresenta  três  funções no  âmbito  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos:  a  reparadora,  a

equalizadora e a qualificadora, anteriormente apresentadas.

Ainda  que  o  Parecer  11/2000  tenha  avançado  em  questões  teóricas,  apresenta

limitações  na  compreensão  social  da  educação  de  jovens  e  adultos  trabalhadores,  já  que

permanece  inscrito  nos  limites  neoliberais  da  legislação  proposta  pelo  Estado  brasileiro.

Exemplo disso é a função equalizadora que, ao compreender que a legislação basta para que

haja igualdade real entre os indivíduos, cai em uma armadilha meritocrática  que, segundo

Ventura (2008, p. 110):
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[...]  ao oferecer oportunidades equânimes (o mesmo ponto de partida, mesmo que
tardiamente)  para  que  todos  possam competir  na  sociedade,  o  mérito  individual
(esforço, empenho etc.) continuaria justificando a desigual posição ocupada pelas
pessoas  na  sociedade,  escamoteando  as  relações  de  produção  que  ocorrem  na
sociedade capitalista.

Em  relação  ao  conceito  de  leitura,  notamos  que  esta  encontra-se  articulada  à

centralidade do acesso à escrita e à leitura, bastante vinculado à função reparadora expressa

no documento, ou seja, reconhecendo que a distribuição de bens culturais se deu de forma

desigual  até  então,  busca-se,  assim, reparar  esse  atraso  na  atualidade,  como  podemos

observar no trecho a seguir, extraído da página 6 do referido documento: 

De todo o modo,  o  não estar  em pé de igualdade no interior  de uma sociedade
predominantemente grafocêntrica, onde o código escrito ocupa posição privilegiada
revela-se  como  problemática  a  ser  enfrentada.  Sendo  leitura  e  escrita  bens
relevantes, de valor prático e simbólico, o não acesso a graus elevados de letramento
é particularmente danoso para a conquista de uma cidadania plena.

Notamos que neste  excerto,  a preocupação com o acesso à  leitura e à escrita  está

diretamente  relacionada ao  conceito  de  “cidadania  plena”.  Faz-se relevante  assinalar  que,

embora haja a falta de uma conceituação de “cidadania” para a qual o acesso à leitura e à

escrita se volta, é colocado que ambas são “bens relevantes de valor prático e simbólico”. A

partir desta afirmação, mesmo compreendendo que a posição do relator é a de defesa da EJA

como educação básica e não somente alfabetização ou supletivo, como historicamente vinha

sendo  conduzida,  podemos  compreender  que,  na justificativa  proposta  por  ele,  leitura  é

entendida  em seu  valor  prático  relacionado à cidadania  e,  portanto,  aos  direitos  políticos

estabelecidos e aos números de alfabetizados, importantes para os governos. Quanto ao seu

valor  simbólico,  este não  fica  claramente  explicitado no  texto,  porém,  em um  exercício

interpretativo, poderíamos relacioná-lo à  função reparadora da EJA no que diz  respeito  à

compreensão das desigualdades sociais dentro da sociedade. A leitura, assim compreendida

neste  trecho,  não  passa  pela  criticidade,  pelo  desvelamento  de  contradições  ou  pela

constituição de indivíduos questionadores,  mas observa-se em seu aspecto mais  prático e

agradável à manutenção do estado de coisas. 

O conceito de leitura no documento relaciona-se, também, ao de letramento e,  no

trecho  a  seguir, localizado  na  página  7  do  documento, encontraremos  novamente  a

preocupação de que a privação do acesso à leitura é prejudicial à sociedade e, além disso, a

linguagem aparece como instrumento de poder: 
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A incorporação dos códigos relativos à leitura e à escrita por parte dos alfabetizados
e letrados, tornando-os quase que “naturais”, e o caráter comum da linguagem oral,
obscurece o quanto o acesso a estes  bens representa  um meio e instrumento de
poder. Quem se vê privado deles ou assume este ponto de vista pode aquilatar a
perda que deles advém e as consequências materiais e simbólicas decorrentes da
negação deste direito fundamental face, inclusive, a novas formas de estratificação
social. 

A primeira coisa que podemos notar no trecho destacado é que há uma diferenciação

entre alfabetizados e letrados sem que haja, no entanto, uma conceituação dessas categorias.

Contudo,  podemos pensar  que  há  uma relação hierárquica  entre  os  conceitos,  como se  a

alfabetização e letramento fossem estágios de um mesmo processo, mas em que o segundo

fosse mais avançado do que o primeiro. É problemática essa falta de definição de termos tão

cruciais  para  a  compreensão da  questão  da  leitura,  já  que,  por  exemplo,  segundo Soares

(2014), não temos um único conceito de letramento, mas as suas diversas definições podem

ser compreendidas em duas dimensões: individual e social. Segundo a autora: 

Quando  o  foco  é  posto  na  dimensão  individual,  o  letramento  é  visto  como um
atributo pessoal, parecendo referir-se, como afirma Wagner (1983, p.5), “à simples
posse individual das tecnologias mentais complementares de ler e escrever”. Quando
o foco se desloca para a dimensão social, o letramento é visto como um fenômeno
cultural,  um conjunto  de  atividades  sociais  que  envolvem a  língua escrita,  e  de
exigências sociais de uso da língua escrita. (SOARES, 2014, p.66)

Não  iremos  nos  estender  muito  no  conceito  de  letramento5,  mas  consideramos

importante fazermos uma diferenciação entre leitura e letramento, já que, enquanto o segundo

termo diz respeito mais diretamente à escrita, o primeiro é mais abrangente, compreendendo

textos não verbais e verbais, mas também, a leitura de mundo e as conexões entre elas. Essa

diferenciação é importante para que possamos compreender melhor o que o excerto quer dizer

quando coloca que “o acesso a estes bens [leitura e escrita] representa um meio e instrumento

de poder”, relacionando-os ao conceito de letramento, ou seja, o simples acesso ao mundo da

escrita, na escola, já garantiria uma equiparação de poderes na sociedade. No trecho também é

possível notar que é novamente retomada a questão de escrita e leitura serem bens materiais

(práticos) e simbólicos, e novamente a questão material fica muito melhor explicitada, a qual

será também retomada no trecho que segue:

5 A fim de procurar compreender como o conceito de letramento pode estar sendo entendido pelo documento,
foi  procurado  outro  documento  federal  do  período.  Foi  encontrada  a  seguinte  definição  de  letramento  nos
Parâmetros Curriculares Nacionais - Língua Portuguesa (BRASIL, 1997, p.23): “produto da participação em
práticas sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam
da escrita para torná-las significativas, ainda que, às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou
escrever. Dessa concepção decorre o entendimento de que, nas sociedades urbanas modernas, não existe grau
zero de letramento, pois nelas é impossível não participar, de alguma forma, de algumas dessas práticas.” 
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A barreira posta pela falta de alcance à leitura e à escrita prejudica sobremaneira a
qualidade de vida de jovens e de adultos, estes últimos incluindo também os idosos,
exatamente no momento em que o acesso ou não ao saber e aos meios de obtê-lo
representam uma divisão cada vez mais significativa entre as pessoas. No século que
se  avizinha,  e  que  está  sendo chamado “século  do  conhecimento”,  mais  e  mais
saberes aliados a competências tornar-se-ão indispensáveis para a vida cidadã e para
o mundo do trabalho. (BRASIL, 2000, p.8)

A cidadania é mais uma vez conectada ao acesso à leitura e, dessa vez, é nítida a

ligação que se busca entre o incentivo à leitura e as necessidades do mundo do trabalho, já

que  o  “século  do  conhecimento”  exigiria  saberes  e  competências  conseguidos  através  da

leitura, com a finalidade de que os indivíduos conseguissem uma boa posição no mundo do

trabalho.  A partir  desta  constatação  viria  também  a  de  que  o  desemprego  e  a  falta  de

oportunidades advêm da falta de leitura, e não do próprio sistema capitalista e seu mecanismo

de exército de reserva6, por exemplo. Esse discurso que reforça o ideal meritocrático de que

cada um é responsável pela sua ascensão social  está também presente no seguinte trecho,

extraído da página 9 do referido parecer:

Se as  múltiplas  modalidades do trabalho informal,  o subemprego,  o  desemprego
estrutural, as mudanças no processo de produção e o aumento do setor de serviços
geram uma grande instabilidade e insegurança para todos o que estão na vida ativa e
quanto mais para os que se veem desprovidos de bens tão básicos como a escrita e a
leitura. 

Encontramos neste trecho, mais uma vez, a finalidade da leitura como uma forma de

evitar  o  desemprego.  Essa  ligação,  além de  representar  um limite  imposto  para  a  classe

trabalhadora com relação à leitura, induz pensarmos que há uma divisão na sociedade, já que

para alguns, a leitura pode significar lazer, fruição, mas para outros, ela possui uma finalidade

prática, imediata e, ainda assim, negada historicamente.

A formação de leitores, no documento analisado, não fica explicitamente colocada e,

como foi possível notar, muitas das questões sobre leitura envolvem uma relação intrínseca

com o conceito de cidadania, o qual não fica bem claro sobre o que se trata. Observa-se uma

preocupação muito maior no incentivo à leitura, pois entende-se que ela é um bem negado

historicamente aos sujeitos da EJA, como o é a própria educação, do que a formação do leitor

propriamente dita. 

6 Não iremos aprofundar aqui esse debate, mas Marx (2017, p. 808) coloca que "(...) a constante geração de uma
superpopulação relativa mantém a lei  da oferta e da demanda de trabalho e,  portanto, o salário,  nos trilhos
convenientes às necessidades de valorização do capital; a coerção muda exercida pelas relações econôicas sela o
domínio  capitalista  sobre  o  trabalhador".  Também  utilizamos  como  referencial  teórico  para  o  termo
CARCANHOLO & AMARAL (2008). 
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O  trecho  que  apresenta  mais  explicitamente  a  formação  do  leitor  no  documento

(BRASIL, 2000, p.9-10) é o seguinte: “A EJA busca formar e incentivar o leitor de livros e

das múltiplas linguagens visuais juntamente com as dimensões do trabalho e da cidadania.”

Nota-se neste trecho mais uma simplificação: o leitor de livros. O documento, entretanto, não

preocupa-se  em  especificar,  nem  em  notas  de  rodapé,  amplamente  utilizadas  no  texto,

informando que  livros  seriam  estes,  se  seriam  comprados  ou  se  o  acesso  se  daria  em

bibliotecas ou espaços comunitários e como esse leitor seria formado, além de reforçar as

categorias de cidadania e trabalho relacionados à leitura. 

Compreende-se que o documento, embora sirva de base para provocar a estruturação

da reflexão curricular da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, não preocupa-se em – e

talvez não tenha nem o intuito de – aprofundar muitas questões. No entanto, fica claro que a

leitura,  embora  tratada  de  forma  superficial,  possui  um  papel  fundamental  no  ideal  de

sociedade apresentado pelo documento,  o qual,  embora proponha-se libertador,  amarra-se,

talvez como estratégia argumentativa, na meritocracia e nos ideais neoliberais. Da mesma

forma,  decorre  da  ligação  intrínseca  entre  leitura,  cidadania  e  trabalho  proposta  pelo

documento um leitor que buscaria a leitura como ascensão social, não como uma forma de

lazer e fruição.  Além disso, a formação do leitor não é tratada de modo sólido.

Na próxima subseção iremos analisar a Proposta Curricular Nacional de 2º segmento,

v.1, a fim de perceber seu tratamento frente às categorias aqui analisadas.

4.2 LEITOR, LEITURA E FORMAÇÃO DO LEITOR NA PROPOSTA CURRICULAR DE

2º SEGMENTO, VOLUME 1

O documento a partir de agora analisado, a Proposta Curricular para a Educação de

Jovens e Adultos, data do ano de 2002 e, em seu volume 1, apresenta textos de temas diversos

e que propõem análises e discussões a serem feitas pelas equipes escolares,  “pois trazem

fundamentos comuns às diversas áreas para a reflexão curricular7”. É importante notar que foi

lançado, no ano de 2001, um documento com a proposta curricular de 1º segmento e, embora

ele  não seja  objeto  deste  estudo  por  se  tratar  dos  anos  iniciais  do  ensino  fundamental  e

demandar um debate maior sobre alfabetização e formação de leitores, julgamos importante

que ele seja mencionado. Salienta-se que, diferentemente da proposta para o 2º segmento, que

surge baseada nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a de 1º segmento surge como demanda

7 Retirado de <http://portal.mec.gov.br/pnld/apresentacao/194-secretarias-112877938/secad-educacao-
continuada-223369541/13534-material-da-proposta-curricular-do-2o-segmento> 
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para  um programa específico,  ligado ainda  ao  ensino  supletivo,  o  programa Recomeço  -

Supletivo de Qualidade8. 

A Proposta Curricular para 2º segmento, que corresponde aos anos finais do Ensino

Fundamental, divide-se em três volumes: o primeiro deles apresenta questões mais teóricas

sobre a EJA e propõe debates sobre ela; o segundo e terceiro já apresentam cada disciplina

mais  especificamente  e  propõem debates  dentro  das  áreas  específicas  do  ensino.  Nesse

primeiro momento,  iremos analisar os conceitos de leitura,  leitor e formação do leitor  no

volume 1 e, posteriormente, no volume 2, que apresentam a disciplina de Língua Portuguesa. 

Por se tratar de um volume mais teórico, o documento (vol.1) traz alguns dados sobre

o comportamento de alunos e professores da EJA, respondidos em questionários aplicados

pelo próprio MEC junto às escolas. Por meio desses dados, temos acesso a informações que

nos ajudam a ter uma ideia de como a leitura é entendida no meio escolar de EJA. 

Segundo a pesquisa, em todas as regiões do país a leitura é a atividade mais frequente

dos professores para as horas de folga (BRASIL, 2002a, p.44) e, na disciplina de Geografia,

segundo as respostas dos professores,  a estratégia pedagógica mais utilizada é a leitura e

interpretação  de  textos,  com  52%  das  respostas.  Especificamente  na  área  de  Língua

Portuguesa,  boa parte dos professores respondeu que trabalha a partir dos livros didáticos

disponíveis (47,82%), o que é apontado pelo documento como um problema em potencial, já

que “a maioria dos livros didáticos adotados se destina ao Ensino Fundamental, que tem como

leitor virtual o adolescente de 11 a 15 anos, enquanto os alunos de EJA têm uma experiência

acumulada muito diferente” (BRASIL, 2002a, p.70).

Fica claro no documento que há uma preocupação quanto ao trabalho com a língua nas

aulas de Português, já que a maioria dos professores (86,3%) respondeu corrigir a fala de seus

alunos, o que apontaria para o trabalho com a gramática de uma forma normativa. Contudo,

segundo o documento, a aula de Língua Portuguesa na EJA “(...) deve privilegiar questões

mais pertinentes ou essenciais da linguagem, fundamentais para o bom desempenho do aluno

principalmente nas práticas de leitura e produção de textos” (BRASIL, 2002a, p.68).

Esses e outros dados apontados pelo documento dão conta da presença do texto na sala

de aula e na vida escolar da EJA, no entanto fica sugerido que o trabalho com ele não é feito

no  sentido  de  formar  leitores.  Tanto  é  assim  e  esta  demonstra  ser  uma  preocupação

(lembrando  que  esse  volume  é  para  a  formação  das  equipes  escolares)  que  o  próprio

documento apresenta um subtítulo chamado “Leitura e escrita: uma responsabilidade a ser

8 BRASIL (2002d, p.10). 
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compartilhada”  (BRASIL,  2002a,  p.131).  Nele,  encontramos  mais  especificamente  o

entendimento do papel da leitura e da escrita em sala de aula da Educação de Jovens e Adultos

defendido pelo documento, além da visão sobre o leitor que está adjacente às ações propostas.

Assim, este documento propõe:

Definir  estratégias  e  procedimentos que envolvam leitura e escrita para fazer  do
aluno um leitor competente e autônomo, capaz de reconhecer e utilizar textos de
diferentes  gêneros,  e  fazer  com que ele  desenvolva  a  capacidade  de  expor  seus
pensamentos  na  forma  escrita  são  tarefas  em  que  devem  estar  empenhados  os
professores  de  todas  as  áreas,  não  apenas  os  de  Língua  Portuguesa.  (BRASIL,
2002a, p.131)

Percebe-se  que,  para  a  Proposta,  assim como no Parecer  analisado  anteriormente,

formação do leitor e letramento se confundem, tornando-se quase sinônimos, já que utiliza-se

o termo “competente”, no que se refere ao leitor, ou seja, competente para a realização de

tarefas que exijam a leitura, não almejando que a leitura possa realizar-se, simplesmente pelo

prazer do ato de ler. No seguinte trecho, temos mais explicitamente quais seriam essas tarefas

ligadas à língua escrita: 

O  domínio  da  escrita  traz  inúmeros  benefícios:  ajuda  a  articular  e  organizar  o
pensamento; a aperfeiçoar o conteúdo e a forma do discurso; a dar desenvoltura para
operar questões da vida cotidiana; a abrir novas possibilidades de acesso a lazer,
bens culturais e formas mais efetivas de participação social e política.  Em suma,
ajuda a conviver, em condições de igualdade social, com pessoas que possuem essas
capacidades. (BRASIL, 2002a, p.131)

Neste  recorte, percebe-se que, além das tarefas cotidianas (exigidas principalmente

pelo mundo do trabalho, se pensarmos em termos de Educação de Jovens e Adultos), mesmo

que brevemente, temos a escrita ligada à uma possibilidade de lazer.  Além disso, ela está

ligada também à possibilidade de participação social e política, o que poderia apontar para a

leitura crítica da palavra e do mundo. 

No entanto,  nota-se que a última frase retoma como questão de fundo algo que o

Parecer 11/2000 também trouxe, que é a leitura como possibilidade de ascensão social, ou

uma certa ilusão de equiparação social. Quando o documento diz que o domínio da escrita

“ajuda  a  conviver,  em  condições  de  igualdade  social,  com  pessoas  que  possuem  essas

capacidades”, reconhece que existe uma classe privilegiada no aspecto cultural,  contudo é

perceptível  que  esse  privilégio  se  dá  pelo  caráter  economicamente  desigual  da  nossa

sociedade.  Assim, o documento repassa para o acesso ao mundo da escrita e da leitura a

responsabilidade da resolução de um problema muito mais profundo. 

É importante ressaltar que esse discurso diferencia-se pouco daquele empregado pelo



39

Parecer 11/2000 no que diz respeito à função equalizadora da EJA, já que lá defende-se que a

educação é  um direito  que foi  negado a uma parcela  da população,  mas escondem-se os

mecanismos dessa exclusão e assume-se que os próprios indivíduos, agora que lhes está sendo

dada a oportunidade, são os únicos responsáveis pelo seu sucesso escolar. 

Conforme  mencionado  anteriormente,  este  volume  da  Proposta  Curricular  de  2º

segmento tem como objetivo fomentar o debate e a formação de trabalhadores da educação

em contato com a Educação de Jovens e Adultos. Seguindo a análise anteriormente proposta,

a seguir iremos tratar do volume 2 da Proposta.

4.3 LEITOR, LEITURA E FORMAÇÃO DO LEITOR NA PROPOSTA CURRICULAR DE

2º SEGMENTO, VOLUME 2

Conforme explicitado anteriormente, a Proposta Curricular de 2º segmento é dividida

em dois volumes: o primeiro, mais teórico, buscando o debate e a formação dos trabalhadores

da educação em contato com a EJA; o segundo, apresentando também teoria, mas voltado à

prática de cada disciplina. Iremos analisar agora o segundo volume desse documento, mais

especificamente, a parte que cabe à Língua Portuguesa, a fim de percebermos os conceitos de

leitura, leitor e formação do leitor presentes. 

Primeiramente, é necessário colocar que, para o documento, há uma diferenciação bem

clara entre texto escrito e texto oral, sendo que somente o primeiro deles é apresentado como

passível de leitura e, quando há a referência ao segundo, fala-se em “escuta”. Muito embora

haja essa diferenciação de nomenclatura, percebe-se que, no decorrer do texto, compreende-se

que o texto oral também pode ser “lido”, no sentido de demandar uma atitude do leitor, já que

encontramos  no  subtítulo  “Prática  de  escuta  de  textos  orais  e  leitura  de  textos  escritos”,

quando  referenciado  o  trabalho  com o  texto  oral,  a  seguinte  sugestão:  “Identificação  de

marcas discursivas para o reconhecimento de intenções, valores e preconceitos veiculados no

discurso” (BRASIL, 2002b, p.26).

Com relação ao conceito de leitor, o texto é contraditório, pois em dado momento, o

ele é caracterizado como um decifrador, demonstrando a compreensão de que tudo está no

texto, somente esperando para ser captado pelo leitor, como observamos nos trechos a seguir: 

O  leitor  que  interpreta  deve  saber  cumprir  a  tarefa  de  decifrar,  compreender,
escolher, traduzir, interagindo com o texto. Quando o leitor compreende e interpreta
a expressão escrita, se torna um mediador que decifra uma mensagem, faz uma co-
enunciação resultante da possibilidade simbólica do evento do texto. 
[...]
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Texto  verbais  (...)  e  textos  não  verbais  (...)  aguardam  os  olhos  atentos  de  um
decifrador, sempre disposto a perceber possibilidades intrínsecas que fazem parte
da trama, da tecedura, da forma como estão apresentados. (BRASIL, 2002b, p.14,
grifos do original)

É importante lembrarmos que o conceito de leitor como decifrador impera pensarmos

em todo um outro conceito de leitura, já que se a mensagem está toda no texto e o leitor

somente precisa decifrá-la, não há interação entre a historicidade do sujeito e a historicidade

do texto, como enuncia Orlandi (1988). Assim, não são abertas possibilidades para as diversas

interpretações que um mesmo texto pode ter e caímos na concepção de leitura ainda muito

utilizada nas escolas. Retomando Almeida & Almeida (2015, p.72), a leitura assim entendida

é: 

[...]  aquela que tende a privilegiar o texto no ato da leitura, associada a uma visão
estruturalista  da  linguagem e  do  texto,  que  se  concretiza  em práticas  de  leitura
mecânicas, instauradoras da univocidade de sentidos que resultam na formação de
um leitor passivo, incapacitado para uma leitura crítica, porquanto mero recuperador
de informações, que aceita o texto escrito como portador de verdades.

Enquanto  é  apresentada  essa  concepção  de  leitor  em  alguns  trechos,  é  também

apresentada uma outra visão do leitor, com indícios de criticidade e propondo uma interação

da historicidade do leitor em contato com a do texto, como em um dos objetivos das aulas de

Língua Portuguesa que preconiza ser “analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive

o próprio, desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos” (BRASIL, 2002b, p. 20).

Neste mesmo documento, localiza-se o trecho que segue:

Mas, ao longo desse trabalho de construção do sentido, o sujeito não se mantém
imparcial: analisa e avalia as proposições sustentadas no texto, infere as posições do
autor a partir das idéias que derivam da seleção de palavras empregadas, da inserção
de outros textos etc. Depara-se, então, com uma visão de mundo que pode coincidir
ou não com a sua. (BRASIL, 2002b, p. 20)

Demonstra-se,  assim,  uma  incoerência  entre  os  conceitos  de  leitor,  já  que

anteriormente  este foi colocado  como  um decifrador, ou seja, que tudo estaria no texto e o

papel do leitor seria somente retirar as informações dele, enquanto mais à frente, encontramos

uma concepção que se aproxima da compreensão crítica da leitura, que demanda do leitor

uma interação com o texto e um posicionamento perante  ele, levando ao desvelamento de

contradições sociais. 

É  interessante  notar  que  ao  mesmo  tempo  em  que  é  apresentado  esse  conceito

contraditório de leitor, o documento apresenta o mundo da leitura como: 
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[...]  composto de inúmeras possibilidades, já que são inúmeras as experiências que
os  textos  podem  oferecer  e  inúmeros  os  propósitos  com  que  as  pessoas  se
aproximam deles. Os jornais e os livros podem informar sobre fatos da realidade e
alimentar desejos e sonhos do que ainda parece impossível; pôr o leitor em contato
com experiências humanas que jamais viverá; traduzir sentimentos que o afligem
mas não sabe expressar com clareza; abrir as portas para o encontro com todos que
vieram antes e estabelecer contato com aqueles que partilham do mesmo tempo;
oferecer prazer estético e ajudar a encarar a vida, ou se proteger dela. (BRASIL,
2002b, p.14)

E, além disso, defende que ler é diferente de interpretar, como no trecho que segue: 

Todo  texto  envolve  um  enigma,  e  o  seu  entendimento  decorre  não  apenas  da
compreensão  de  seu  conteúdo  temático,  mas  também,  de  maneira  decisiva,  da
identificação  de  sua  intenção.  É  nesse  ponto  que  se  pode  diferenciar  aspectos
envolvidos no ato de ler e observar a diferença entre ler e interpretar. (BRASIL,
2002b, p.14)

Mais uma vez, pode-se observar, no excerto acima, que o leitor desnuda algo e, como

Sherlock Holmes, decifra um “enigma”, fazendo no texto a “identificação de sua intenção”. O

trecho, além disso, corrobora em parte com a ideia a seguir:

Compreender um texto é buscar as marcas do enunciador projetadas nesse texto, é
reconhecer a maneira singular de como constrói uma representação a respeito do
mundo e da história, é relacionar o texto a outros textos que traduzem outras vozes,
outros lugares. (BRASIL, 2002b, p.24)

No primeiro trecho, observa-se um conceito de leitura que se aproxima muito com o

defendido por Candido (2011) em seu   papel humanizador da leitura e da Literatura. Já no

segundo  trecho,  a  diferenciação  proposta  entre  ler  e  interpretar  não  fica  bem clara,  mas

observa-se que é retomada a centralidade do texto no conceito de leitura e, ao mesmo tempo,

fica sugerido que o ato de interpretar demandaria um aprofundamento maior da leitura, em

busca  das  intenções  por  trás  dele.  É  interessante  notar  que,  mesmo  na  proposta  de  um

aprofundamento do sentido da leitura, o foco ainda parece estar naquilo que está no texto, ou

seja, o papel do leitor é extrair dele o que ali estiver contido, o que nos leva, dentre outros

problemas, à questão da interpretação única e do enclausuramento dos sentido do texto.

Há  que  se  referenciar  que  existe  nessa  Proposta  Curricular,  diferentemente  dos

documentos anteriormente analisados, um excerto que aborda especificamente o texto literário

e,  mesmo que  modo  bastante  breve,  relaciona-o à  prática  da leitura,  como observamos a

seguir:

Isso é um privilégio, pois o texto literário instaura o Belo. Fazer com que o aluno se
familiarize com esse tipo de emoção é decisivo para que ele valorize e aprenda a
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amar o ato de ler. Cabe ao professor de Língua Portuguesa evidenciar a riqueza de
um texto literário. (BRASIL, 2002b, p.15) 

É de  se  saudar  que  haja  esta  menção  em um documento  especificamente  para  o

público da Educação de Jovens e Adultos, já que, conforme pudemos observar no decorrer das

discussões apresentadas até aqui, a leitura – e mais especificamente a leitura de Literatura –

foi negada à classe trabalhadora como um dos mecanismos de exclusão e de demonstração da

desigualdade social.  O documento também aponta um outro sentido para o aprendizado e

domínio da leitura, como observamos no recorte que segue:

No processo de ensino e aprendizagem, espera-se que o aluno amplie o domínio
ativo  do  discurso  nas  diversas  situações  comunicativas,  sobretudo nas  instâncias
públicas de uso da linguagem, de modo a possibilitar sua inserção efetiva no mundo
da escrita, ampliando suas possibilidades de aprendizagem dos conteúdos escolares
e,  principalmente,  suas  possibilidades  de  participação  social  no  exercício  da
cidadania. (BRASIL, 2002b, p. 18)

Observa-se a presença, novamente, da escrita e da leitura como portas para o exercício

da cidadania sem, no entanto, a apresentação do entendimento do que significaria a cidadania.

O que podemos depreender, como nos demais documentos, é que existe um lugar privilegiado

para o entendimento da leitura como algo necessário para a garantia dos direitos políticos de

votar  e  ser  votado.  No  trecho  observamos  também  a  menção  às  instâncias  públicas  da

linguagem, ou seja, há uma motivação imediata e pragmática para a leitura.

Mesmo  apresentando  um  percurso  tortuoso  nas  definições  de  leitura  e  leitor,  o

documento acerta quando trata da formação do leitor, ainda que ela seja pouco abordada e não

apareça  nos  objetivos  das  aulas  de Língua Portuguesa.  Há,  dentro  da  parte  específica do

componente de Língua Portuguesa, um quadro apresentado com a frase “A seguir, algumas

orientações que podem auxiliar o professor a formar leitores” (BRASIL, 2002b, p.42) e é a

única  menção  literal  ao  termo  “formação  do  leitor”  ou  derivados.  Dentro  desse  quadro,

encontram-se orientações para os professores, tais como a leitura constante, a leitura em voz

alta de contos e romances (o que aproxima-se de contação de histórias, mas tendo o texto

escrito como suporte), a procura por locais que favoreçam a leitura, como bibliotecas públicas

e programas governamentais de acesso à leitura e, por último, o seguinte: 

Convém  que  o  professor  não  seja  o  único  a  escolher  os  textos.  Os  leitores
selecionam o que desejam ler. É preciso educar para a liberdade de escolher o que
ler, porque se a leitura estiver sempre associada a compromissos escolares, assim
que o aluno deixar a escola, não lerá mais. (BRASIL, 2002b, p. 43)

A compreensão sobre formação do leitor presente nesta orientação vai muito além do
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debate  sobre  o  assunto  presente  no  documento,  pois  demonstra  uma preocupação  com a

leitura que vai além dos muros da escola, provoca e convoca à formação de um leitor que

tenha a possibilidade de escolher o que quer ler, o que demonstra um indício de criticidade ao

propor um posicionamento, mesmo que de forma ainda bastante incipiente, perante um texto.

É uma orientação importante, mas que acaba ficando isolada, já que a formação do leitor,

como  apresentamos  anteriormente,  não  está  dentro  dos  objetivos  das  aulas  de  Língua

Portuguesa.

O  segundo  volume  da  Proposta  Curricular  de  2º  segmento  demonstra  algumas

inconsistências e incoerências nos conceitos de leitura e de leitor, mas diferentemente dos

documentos anteriormente analisados, demonstra uma preocupação com a formação do leitor,

mesmo que de forma ainda bastante inicial.  A seguir,  iremos verificar  como os conceitos

analisados (leitura, leitor e formação do leitor) aparecem em provas do Exame Nacional de

Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

4.4  LEITURA,  LEITOR  E  FORMAÇÃO  DO  LEITOR  NO  EXAME  NACIONAL DE

CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA): COMO A

LEITURA É APRESENTADA NA PRÁTICA? 

Lançado por meio da Portaria nº 2270, de 14 de Agosto de 2002 (BRASIL, 2002c), o

Exame Nacional de Certificação de Competências é objeto deste estudo por se tratar de um

documento  que  apresentaria,  na  prática,  os  conceitos  desenvolvidos  nos  documentos

anteriormente analisados. No entanto, antes de iniciar a análise, é necessário que se faça um

apontamento relacionado à sua historicidade, já que a sua existência causou e ainda causa

divergências entre estudiosos, militantes e governos. 

Criado  com  os  objetivos  principais  de  “oferecer  uma  avaliação  para  fins  de

classificação  na  correção  do  fluxo  escolar”,  “construir  uma  referência  nacional  de

autoavaliação para jovens e adultos por meio de avaliação de competências e habilidades”,

“construir  um  indicador  qualitativo  que  possa  ser  incorporado  à  avaliação  de  políticas

públicas de Educação de Jovens e Adultos”, além de “reconhecer e validar” conhecimentos e

competências que o aluno já possua (BRASIL, 2002d, p.1; p.12), é realizado um piloto em

2002. O exame, no entanto, foi suspenso por dois anos (sendo retomado somente em 2004) e

de 2002 a 2009 foi realizado somente no exterior. Foi apenas a partir de 2013 que ele passou a

ser aplicado constantemente no Brasil (CATELLI JR; GISI; SERRAO, 2013).
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É  interessante  salientar  que  por  trás  do  discurso  de  inclusão  e  de  igualdade  de

oportunidades preconizado pelo exame, o ideal de certificação e o uso de conceitos como

competência e habilidade não é por acaso9. As discussões travadas quando do surgimento do

exame  demonstram que  estudiosos  e  professores  da  EJA já  alertavam para  as  manobras

governamentais  de  precarização  do  acesso  à  EJA por  trás  de  sua  implementação,  como

demonstra o texto sobre exames supletivos escrito pela professora Maria Aparecida Zanetti,

em ocasião das Audiências sobre a Reformulação da Resolução CNE/CBE 1/00 (ZANETTI,

2007). No documento, ela argumenta que

A criação  do  Encceja  se  deu  em  um  contexto  de  centralização  pelo  MEC  da
definição de políticas educacionais e de descentralização para estados, municípios e
escolas de sua execução.  Além disso, a  gestão do Ministro Paulo Renato Souza,
concebia a Educação de Jovens e Adultos como correção de fluxo, aligeiramento da
escolarização, possibilidade de redução de investimentos (“gastos”) com a educação
e como uma das formas de melhoria de dados estatísticos. (ZANETTI, 2007, p. 3)

Além disso, outras críticas davam conta de indicar que a oferta do Exame poderia

“significar a valorização da certificação que, orientada por uma visão da educação para o

mercado de  trabalho,  serviria  de incentivo  ao  abandono da  escola  por  jovens  e  adultos.”

(CATELLI JR; GISI; SERRAO, 2013, p. 731), o que vai ao encontro da compreensão de

alguns estudiosos com relação à passagem do ensino centrado nas disciplinas para o uso dos

conceitos de competência e habilidade. Segundo Ramos (2006, p. 221):

[...] em vez de se partir de um corpo de conteúdos disciplinares existentes, com base
no  qual  se  efetuam  escolhas  para  cobrir  os  conhecimentos  considerados  mais
importantes, parte-se das situações concretas, recorrendo-se às disciplinas na medida
das necessidades requeridas por essas situações. 

Isto posto, pode-se indagar de onde viriam essas demandas de resoluções de situações

concretas nas quais o ensino e a avaliação estariam baseadas e, tendo em vista o caráter da

sociedade dividida em classes, podemos depreender que a influência mais forte é a do capital

e que a legitimidade dessa teoria: 

[...] é obtida em função de múltiplos fatores que se estendem desde o fato de que a
Pedagogia das Competências se apresenta como substitutivo histórico aos modelos
hegemônicos  do  capital  no  contexto  de  crise  da  educação  e  da  necessidade  da
atualização da proposta educacional do capitalismo, como pelo fato de que a mesma
constitui  um arcabouço  abstrato,  vago  e  plástico,  mas  que  se  assenta  sobre  um
“consenso implícito” quanto aos sentidos de individualização e adaptabilidade dos

9  Há de se considerar que a LDBEN 9394 (BRASIL, 1996) abrange as competências e habilidades e também, 
o Sistema Nacional de Avaliação no qual o ENCCEJA também se insere.
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sujeitos da educação. (PEÇANHA, 2014, p.291)

Diante  do  exposto,  para  a  análise  aqui  proposta,  foram selecionadas  as  provas  de

Ensino Fundamental e Ensino Médio do ano anterior ao início da escrita deste trabalho, ou

seja, 2017. A prova do Ensino Fundamental analisada conta com língua portuguesa, língua

estrangeira moderna, artes, educação física e redação, enquanto a de Ensino Médio utiliza a

denominação  de  "Linguagens,  Códigos  e  suas  Tecnologias  e  Redação",  mas  conta  com

questões que cercam as mesmas áreas da prova de ensino fundamental. Excluindo as questões

de língua estrangeira moderna e a prova de redação (que poderão ser analisadas em um outro

momento), contamos com 26 questões para análise em cada prova.

Percebendo que alguns padrões de elaboração se repetiam nas questões, elas foram

agrupadas em alguns núcleos, que serão comentados em seguida. A seguir, podemos verificar

o gráfico com esses núcleos e o número de questões que apresentam esse padrão:

Fato que chama muita atenção é que em ambas as provas, de Ensino Fundamental e

Ensino Médio, possuem muitos textos. Todas as 26 questões de cada prova possuem um texto,

seja ele verbal, não verbal ou misto. No entanto, há que se registrar que o número de questões

que utilizam somente o texto verbal é maior na prova do Ensino Médio, enquanto na prova de

Ensino Fundamental, o número de questões que utilizam o texto misto é maior do que na de

ensino médio. Chama muita atenção, também, o número de questões que apresentam textos

literários e, mais ainda, que o número de questões envolvendo esse tipo de leitura seja maior

na prova de ensino fundamental. A seguir, exemplos de questões verbais e mistas de ambas as

provas analisadas:

Questões que contêm textos literários

Questões que utilizam somente texto verbal

Questões que utilizam texto verbal e não verbal

Questões sobre o gênero textual

Questões que contêm a interpretação do texto na pergunta

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Ensino fundamental

Ensino médio

Gráfico 1: Número de questões por núcleo verificado nas provas de Ensino Fundamental e Médio do 
ENCCEJA 2017.
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Percebe-se que, ao fazer a pergunta, ambas apontam o uso da linguagem verbal e da

não verbal, o que é uma chave de leitura preciosa para o aluno, já que está sendo colocado

que, para a interpretação daquele texto, não basta somente a leitura da palavra ou somente da

imagem, já que ambas estão se relacionando. Nota-se, entretanto, que entre as questões não há

grande diferenciação de nível  de compreensão do texto,  o que seria de se esperar por se

tratarem de  níveis  diversos  de  certificação,  já  que  nas  duas,  a  imagem é  utilizada  como

metáfora e serve para dar um outro significado ao texto escrito. Agora, observemos questões

que envolvem somente o texto escrito:

Figura 1: Questão com texto misto na prova de Ensino 
Fundamental do ENCCEJA 2017.

Figura 2: Questão com texto misto na prova de Ensino Médio do ENCCEJA 
2017.
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Estas duas questões demonstram um comportamento que se repete em outras ao longo

da prova e que vai ao encontro do discurso sobre leitura e leitor empregado nos documentos

anteriormente analisados: ao se defender o trabalho com a leitura e com o texto em sala de

Figura 3: Questão com texto verbal na prova de Ensino Fundamental do 
ENCCEJA 2017.

Figura 4: Questão com texto verbal na prova de Ensino Médio do ENCCEJA 
2017.
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aula e não haver uma preocupação efetiva com a formação de leitores críticos, acaba-se por

bombardear  o  aluno  com  textos  diversos  e  não  se  faz  um  trabalho  de  interpretação

aprofundado com eles. Na Figura 3, por exemplo, observamos que o texto é utilizado como

pretexto  para  se  chegar  ao  conteúdo  gramatical  da  frase,  sem  demandar  que  nenhuma

criticidade  frente  a  ele  seja  feita, por  parte  do  leitor. Este,  como  defendido  na  Proposta

Curricular de 2º segmento, volume 2 (analisada na subseção 4.4), é um decodificador, que

deve somente localizar informações no texto. 

Já  na  Figura  4  observa-se  o  trabalho  com o  gênero  textual  resenha,  o  qual  já  é

apresentado no próprio título do texto.  É importante  que notemos, no entanto,  que não é

necessária a leitura do texto para que a pergunta seja respondida, já que ela não versa sobre o

conteúdo daquela resenha apresentada, tampouco demanda que o aluno faça relações entre as

informações do texto e suas informações prévias ou conhecimento de mundo: o candidato só

precisa saber para que serve o gênero textual resenha. 

É notável que esse é um padrão que se repete nas provas e por isso foi colocado no

gráfico, anteriormente apresentado. A partir dele, podemos perceber que somente na prova de

Ensino  Médio  são  seis  questões  que  não  demandam a  leitura  do  texto  apresentado,  mas

somente que o aluno conheça o uso do gênero textual. Observamos que na prova de Ensino

Fundamental elas ocorrem em menor número, mas também aparecem. 

É igualmente notável o número de questões que trazem uma interpretação do texto

apresentado  já  na  pergunta,  limitando  a  compreensão  que  o  aluno  pode  vir  a  ter  dele.

Compreende-se que isso pode ser feito por se tratar de uma prova de questões objetivas, o que

por  si  só  já  limita  as  possibilidades  de  interpretação  de  um texto.  No  entanto,  algumas

perguntas não abrem espaço para a individualidade de cada aluno para pensar sobre o que

acabou de ler a avaliar as respostas possíveis, conforme podemos observar nas questões, a

seguir: 
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Em ambas as imagens observamos que são utilizados textos ricos em significado e que

proporcionam  ligações  e  relações  infinitas  do  leitor  com  eles.  Entretanto,  o  trabalho  de

interação com esses textos é limitado não somente pelo fato de a questão ser objetiva, mas

pela pergunta já apresentar uma interpretação para o que acabou de ser lido. Na Figura 5, por

exemplo, a pergunta já traz que há, no trecho, uma crítica às relações humanas, não há espaço

para que o candidato, a partir da leitura, de sua visão de mundo, de suas experiências e das

possibilidades  de  respostas  apresentadas  chegue  a  uma  conclusão.  A pergunta  quase já

apresenta uma resposta e o leitor, assim, chega próximo de ser subestimado. Comportamento

parecido é apresentado também na questão apresentada na Figura 6, em que parte importante

da interpretação do texto já é fornecida pela prova, ficando ao candidato a tarefa, tão somente,

de complementar o que já foi colocado.

A Figura 5 demonstra, também, o uso do texto literário, o qual, conforme apontamos

na  Tabela  1,  é  utilizado  pouco  nas  provas  e,  surpreendentemente,  na  prova  de  Ensino

Figura 5: Questão na prova de Ensino Fundamental do ENCCEJA 2017.

Figura 6: Questão na prova de Ensino Médio do ENCCEJA 2017.
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Fundamental temos o dobro de questões que demandam esse tipo de leitura, com seis ao todo.

Na prova de Ensino Médio há três questões se baseiam em textos literários. Observemos o

exemplo a seguir:

   

Em comparação com as  questões  mostradas  nas  Figuras  5 e  6,  percebemos que  a

pergunta coloca somente uma breve apresentação do texto e há um espaço maior para que as

relações sejam feitas pelo leitor. No entanto, é de se estranhar que haja um número tão baixo

de questões desse tipo e que apresentem texto literários em uma prova que certifique para o

Ensino Médio. A preferência por textos que utilizem mais a função referencial da linguagem

ou gêneros textuais mais presentes no dia a dia em ambas as provas diz muito do caráter da

própria prova e do conceito de leitura por trás dela. 

No geral, observa-se que as provas, ao apresentarem grande número de textos, mas

não aprofundarem suas interpretações acaba por utilizá-los como pretexto, ora para chegar ao

gênero textual pura e simplesmente, ora para tratar de algum conteúdo gramatical. Também se

mostrou comum que a interpretação dos textos fosse resumida em uma palavra, ou seja, sendo

exigido que o leitor apresente um grande poder se síntese.  Essas características ligadas a

gêneros textuais mais corriqueiros indica um entendimento de leitura mais pragmático: saber

ler  e  interpretar  para  uma  demanda  específica.  Como  já  debatemos  anteriormente  e

observamos  nos  documentos  analisados,  essa  demanda,  quando falamos  em Educação  de

Jovens e Adultos Trabalhadores, é ditada pelos interesses do capital.

 Neste  trabalho,  apresentamos  as  questões  que  mais  atendem  aos  objetivos  aqui

Figura 7: Questão com texto literário na prova de Ensino Médio do ENCCEJA de 
2017.
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elencados e que possuem alguns padrões que se repetem em outras, mas lembramos que as

provas são compostas por 26 questões, excluindo as de língua estrangeira. Então muitas outras

possibilidades de estudo estão abertas para que compreendamos melhor o papel do ENCCEJA

na formação de leitores na educação de jovens e adultos trabalhadores. 

4.5 SOBRE LEITURA, LEITOR E FORMAÇÃO DO LEITOR NOS DOCUMENTOS

A partir da análise dos documentos, passamos a sistematizar as concepções de leitura,

leitor e formação do leitor contidas em cada um deles. 

Sobre leitura no parecer 11/2000, em síntese, percebe-se que a leitura é relacionada à

função reparadora da Educação de Jovens e Adultos. Além disso, trabalha-se com o conceito

de leitura muito próximo ao de letramento e  ela é entendida em seu valor prático relacionado

à cidadania. 

Na  Proposta  Curricular  de  2º.  Segmento  conceito  de  leitura  e  de  letramento  se

confundem,  às  vezes  sendo  tratados  como sinônimos.  Leitura  também ligada  à  ascensão

social, mas aberta à possibilidade de ser uma atividade de prazer.

Em decorrência da compreensão do leitor como decifrador, na  Proposta Curricular de

2º. Segmento, v. 2, entende-se que leitura resume-se à retirada de informações do texto, que é

opaco e está ali somente à espera de que alguém o “decifre”. Também apresenta que ler é

diferente de interpretar, este último compreendido como o decifrar do “enigma” que é o texto.

Neste documento há a previsão da leitura literária.

No ENCCEJA é exigida a  leitura tanto de imagens quanto de texto. No entanto, a

abordagem das questões não pressupõe a leitura do texto, sendo possível respondê-las apenas

a partir do gênero textual aos qual ele pertence, por exemplo.

Sobre a concepção de leitor no parecer 11/00 o mesmo não apresenta um trecho claro

sobre o conceito de leitor, no entanto, dá indícios, já que propõe que seja um "leitor de livros".

Relacionando com o conceito de leitura apresentado, pode-se pensar que o  leitor buscaria a

leitura como ascensão social, não como uma forma de lazer e fruição.

Na  Proposta Curricular de 2º. Segmento, v. 1, o  leitor aparece como competente e

autônomo e na  Proposta Curricular de 2º. Segmento, v. 2 aparecem  dois conceitos que se

contradizem:  leitor como  decifrador,  mas  também  como  aquele  que  consegue  analisar

criticamente os diferentes discursos. No ENCCEJA, em algumas questões demandam que

haja  um posicionamento  do  leitor  perante  o  texto,  mas  em diversas  vezes,  o  subestima,

fazendo  perguntas  que  podem  ser  respondidas  sem  a  leitura  do  texto  ou  já  dando  uma
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interpretação na pergunta.

Sobre Formação do leitor a única menção no parecer é a que cita que deve-se formar e

incentivar o "leitor de livros", juntamente com as dimensões do trabalho e da cidadania. Fala-

se em “incentivo à leitura”. Na Proposta Curricular de 2º. Segmento, v. 1, não há menção ao

termo ou expressão semelhante e na Proposta de Segundo Segmento v.2, a formação do leitor

não é tratada dentro dos objetivos das aulas de Língua Portuguesa, no entanto, é apresentado

um quadro com orientações para formar leitores. No ENCCEJA, não há menção.

Assim, apresenta-se um quadro-síntese sobre os conceitos:

Quadro-síntese: conceitos de leitura, leitor e formação do leitor

Conceito Parecer 11/2000
(BRASIL, 2000)

Proposta
Curricular de

2º. Segmento, v.
1 (BRASIL,

2002a)

Proposta
Curricular de

2º. Segmento, v.
2 (BRASIL,

2002b)

ENCCEJA

Leitura -  Relacionada  à
função
reparadora  da
EJA;

-  Próxima  ao
conceito  de
letramento;

-  Relacionada  à
cidadania.

-  Relacionada ao
conceito  de
Letramento;

-  Ligada  à
ascensão social;

-  Aberta  à
possibilidade  de
ser uma atividade
de prazer.

-  Resume-se  à
retirada  de
informações  do
texto;
-  Diferente  de
interpretar;
-  Decifração  do
texto.

-  Articula
imagens a textos;

- Abordagem das
questões  não
pressupõe  a
leitura do texto;

-Ênfase  no
gênero textual.

Leitor -  Refere-se  ao
“leitor de livros”;

- Ser de ascensão
social.

-  Competente  e
autônomo. 

-  Decifrador,
 
-Analisa
criticamente  os
diferentes
discursos.

-  Aquele  que
interpreta  (às
vezes);
-  Não  precisa  se
posicionar  frente
ao texto porque a
resposta  está  na
pergunta.

Formação  do
leitor

-  Afirma  que
deve-se formar e
incentivar  o
"leitor de livros".

-  Não  há
menção.

-  É apresentado
um  quadro  com
orientações  para
formar leitores.

-  Não  se  aplica,
por  se  tratar  de
um  exame  de
competências.

Fonte: a autora

Com este  estudo, percebemos que há algumas incompatibilidades teóricas entre os
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conceitos de leitura, leitor e formação de leitor nos diferentes documentos apresentados e no

ENCCEJA. Ao leitor, em alguns momentos é oferecido o lugar ativo, que busca colocar seu

mundo em contato com o mundo apresentado pela leitura, em outros ele é um decodificador,

como no volume 2 da Proposta Curricular de 2º. segmento. A formação do leitor pouco é

mencionada e é defendido, no Parecer 11/2000, que pretende-se formar “leitores de livros”,

mas em nenhum outro momento naquele texto é apresentada uma preocupação efetiva na

formação de leitores, tampouco a definição de que livros seriam estes lidos. A menção mais

sólida à formação do leitor é feita no segundo volume da Proposta Curricular de 2º segmento,

na  qual  existe  até  mesmo um quadro destinado somente  à  descrever  práticas  que podem

contribuir para a formação de leitores.

No próximo capítulo, apresentaremos as considerações finais deste trabalho, buscando

fazer uma retomada do percurso descrito até aqui para, além disso, propor um seguimento nos

estudos da área.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegando  ao  final  deste  trabalho,  consideramos  importante  retomar  o  percurso

pretendido e o que conseguimos alcançar. Primeiramente, julgamos necessário um estudo que

visasse a compreender o entendimento de leitura, leitor e formação do leitor em documentos

importantes  para  a  Educação de  Jovens e  Adultos,  procurando colocá-los  no contexto  da

educação para a classe trabalhadora. Assim, a partir da metodologia de pesquisa qualitativa e

da Análise de Conteúdo, percebemos que algumas das hipóteses iniciais se confirmaram. Uma

delas foi a de que leitura é tratada de forma superficial ou com alguma finalidade específica

na EJA, seja ela regida por alguma demanda do mundo do trabalho ou ligada a uma ideia de

ascensão social. 

Além disso, percebemos que há a compreensão, permeada em todos os documentos

analisados, de que a leitura é um bem cultural historicamente negado ao público da Educação

de Jovens e  Adultos  trabalhadores,  no entanto, a  leitura literária  somente  é  defendida no

segundo volume das Propostas Curriculares e poucos são os textos literários apresentados no

ENCCEJA. Ainda com relação ao ENCCEJA, enfatizamos o grande número de questões com

texto misto, mas também, o fato de que tanto o Parecer quanto o primeiro volume da Proposta

Curricular não tratam da leitura de texto não-verbal, sendo que ele é pouco mencionado no

segundo volume da Proposta.

Essa  incompatibilidade  entre  os  conceitos  de  leitor  e  leitura  demonstradas pelos

documentos pode indicar que a última, enquanto bem cultural,  é compreendida como algo

muito  positivo  e  para  o  qual  deve  ser  garantido  o  acesso,  no  entanto,  a  preocupação

institucional fica somente no discurso, já que as  políticas públicas para o livro e a leitura e a

educação como um todo vêm, ano após ano,  sofrendo precarizações,  além de não serem

amplamente debatidas. O estudo aprofundado das questões que envolvem a leitura não é feito

e, assim, a superfície do discurso sobre leitura está presente nos documentos, no entanto, eles

apresentam inconsistências teóricas que indicam a não preocupação com a formação efetiva

de leitores, mas muito mais os números de leitura e certificações.

Com relação às práticas de leitura propostas pelo ENCCEJA, é importante colocar

que, ao avaliar competências e habilidades, a prova reforça o trabalho como texto pelo texto,

texto como pretexto, já que não está preocupada com o conceito de leitura ou de leitor que irá

ser  certificado,  muito  menos  com  a  formação  do  leitor,  mas  sim, com  o  domínio  de

competências  que permitam àquele aluno atender  às expectativas do capital  para a  classe

trabalhadora. Embora a prova seja cheia de textos, percebemos que em muitas questões não se
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procura fazer uma ponte entre leitura do mundo e da palavra do estudante, mas pergunta-se

algo que poderia ser respondido, até mesmo sem a leitura do texto,  como sobre o gênero

textual. 

Compreendemos que conhecer os gêneros textuais é algo importante para a leitura, no

entanto,  a  motivação  de  conhecê-lo  deveria  ser  para  melhor  compreender  o  texto,  não

simplesmente reconhecê-lo por sua estrutura ou função. Desse modo, acaba-se por fazer um

uso funcional da leitura, apresentando o texto como pretexto, dessa vez não para o ensino da

gramática, mas para o reconhecimento pura e simplesmente de gêneros textuais.

Ao trazer  com grande ênfase o desenvolvimento de competências e  habilidades,  a

leitura  e  a  formação do leitor  acabam por  ser  confundidas  com o letramento,  ou  seja,  é

mencionada a leitura, mas trata-se dela como se fosse letramento, já que toma formas mais

práticas e com finalidades estabelecidas sem, no entanto, indicar para a leitura como atividade

prazerosa, de lazer ou mesmo como fruição.

Por  fim,  nota-se  que  há  uma  ligação  entre  leitura  e  seu  desenvolvimento  para  o

exercício  da  cidadania,  defendida  principalmente  no  Parecer  11/2000.  Essa  ligação,  no

entanto, não fica explícita em nenhum texto,  mas aponta muito mais para a realização de

obrigações eleitorais, nunca para a formação de leitores críticos. Esse tópico, no entanto, pode

ser melhor explorado em futuros estudos.

Este  trabalho  mostra-se  importante  para  a  formação  da  autora  como  professora  e

indivíduo que procura atuar para a formação do leitor em todos os espaços de sua atuação,

mas também pode servir de instrumento de debates para os educadores da EJA, além de poder

embasar, frente ao exercício teórico e analítico efetivado,  projetos de formação do leitor e

incentivo à leitura. Salientamos, no entanto, que este estudo nunca teve a pretensão de esgotar

o assunto e que novos estudos, abordando documentos diferentes, ainda precisam ser feitos

para que possamos compreender  melhor  a  relação entre  a  Educação de Jovens e Adultos

trabalhadores, o mundo do trabalho e a leitura. 
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