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RESUMO: 
Este trabalho foi desenvolvido a partir da elaboração de um Projeto de Intervenção 
sobre leitura e escrita para uma turma de 2ª série da Educação de Jovens e Adultos na 
escola municipal da cidade de Goiânia-GO.  O projeto é parte integrante do estágio 
obrigatório do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás, e teve como tema 
“Variedade Linguística”. Seu objetivo principal foi trabalhar a linguagem e suas 
variações a partir da leitura e da escrita vinculadas aos seguintes temas: linguagem 
formal e informal; palavras e expressões regionais; preconceito linguístico (enfatizando 
o preconceito relacionado ao preconceito étnico-social) e gêneros textuais. A 
metodologia constitui-se baseada na observação da realidade e especificidades dos 
alunos, procurando ajudar na superação de dificuldades apresentadas relacionadas à 
constituição da língua (escrita e falada) a partir de estratégias pedagógicas que levam 
em consideração os conhecimentos adquiridos pelos educandos ao longo de suas vidas, 
ou seja, pela valorização de suas experiências.  Para isso foi realizada uma pesquisa 
diagnóstica da escola campo, para conhecimento do ambiente escolar e os alunos que ali 
se encontram, e uma pesquisa bibliográfica relacionada à EJA e ao tema proposto, os 
autores buscados foram Freire (1987), Antunes (2009), Bagno (2005), e Karwoski, 
Gaydeczka e Brito (2011). A proposta de avaliação foi desenvolvida de forma 
processual e contínua no decorrer do projeto, observando a participação e interesse dos 
alunos, buscando sempre atendê-los em suas necessidades.  
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