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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo possibilitar aos alunos da educação de jovens e adultos 

(EJA) a compressão e reflexão sobre o processo de leitura e escrita e interpretação de textos. 

O projeto de ensino-aprendizagem foi produzido e desenvolvido a partir do estágio 

vivenciado e demandou pesquisa tanto bibliográfica quanto de campo, com coleta de dados 

por meio de questionários, observação das aulas durante um semestre, com registro, análises. 

Após a compressão da realidade da escola campo, quem são esses sujeitos e quais as 

temáticas de interesse que eles buscam na escola, a partir do diagnóstico, deu-se a elaboração 

e desenvolvimento do projeto de ensino-aprendizagem com pesquisa. As aulas foram 

realizadas nas turmas de 3ª, 4ª, 5ª e 6ª séries, uma vez que alunos de 5ª e 6ª apresentaram as 

mesmas dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos de 4ª e 5ª séries, em 

relação à leitura e escrita, e necessitaram de atendimento de reforço, sendo desenvolvido o 

mesmo projeto, diferenciando apenas o grau de dificuldade das atividades. Trabalhamos a 

produção espontânea de textos, interpretação e leitura, a partir do uso do jornal na sala de 

aula, foram realizadas atividades significativas, partindo da realidade dos educandos, 

valorizando os conhecimentos prévios e possibilitando a compreensão e relação conceitual à 

sua aplicação na vida. Assim, fundamentamo-nos em Alves (2008), Moysés (2007), Brasil 

(2006), Dulcinéia e Silva (2005), Leal e Morais (2010), Viana e Silva (1997), Vasconcellos 

(2006), entre outros. Consideramos que, não basta estimular e mediar em nossos alunos o 

gosto pela leitura, é necessário desenvolver as habilidades de interpretação do que leem; 

despertar o desejo dos alunos pela leitura e escrita e levá-los a terem intimidade com diversos 

gêneros textuais. Para tanto, fizemos uso do jornal, pois ele é um portador textual que 

possibilitou que os alunos conhecessem diversos gêneros textuais. Buscamos trazer essa 

realidade do educando com temáticas sobre o seu meio social, por compreendermos que 

quanto mais ele pensar sobre a realidade, sobre a sua situação sólida de forma crítica, mais 
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emerge a possibilidade de ser comprometido, consciente e preparado para interferir na 

realidade para transformá-la. Concluímos que foi possível notar um crescimento dos alunos 

em relação à supressão e modificação da estrutura segmental das palavras, a estrutura de 

textos, frases, leitura e a matemática com situações problemas. O trabalho no decorrer do 

estágio deu-se no sentido de contribuir para a construção da autonomia dos educandos na 

leitura, escrita e produção de textos, pois consideramos que o aluno adquire o conhecimento 

de acordo com o seu tempo, e cabe a cada professor fazer uma autoavaliação sobre a sua 

metodologia de trabalho, refletir como favorecer a aprendizagem desse conhecimento pelos 

educandos. 
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