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RESUMO: 
Este trabalho foi desenvolvido a partir da elaboração e execução de um Projeto de Intervenção 
sobre o ensino de Leitura e Escrita para uma turma de 1ª série da EJA, da Escola Municipal 
João Paulo I em Goiânia/ GO no ano de 2013. Este trabalho é uma parte integrante do estágio 
obrigatório do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás. O seu principal 
objetivo foi desenvolver a Leitura e a Escrita dos educandos por meio de uma linguagem 
literária poética de Carlos Drummond, fazendo leituras de gêneros textuais ainda não 
utilizados em sala, como os poemas e poesias do autor, que estão relacionados com a vida 
pessoal de cada aluno, pois o autor trata de assuntos do nosso cotidiano e que faz parte da 
realidade dos alunos da EJA, visando assim que os alunos alcancem um conhecimento 
cognitivo e cultural, desenvolvendo suas habilidades linguísticas, tornando-se leitores críticos, 
e construindo sua própria autonomia por meio da escrita com um novo gênero, utilizando a 
musicalidade. A metodologia utilizada esteve pautada na observação da realidade de cada 
aluno ao longo do ano letivo, e também na realidade social da escola, constatada mediante a 
elaboração da diagnose. Assim pudemos então considerar as dificuldades dos alunos, suas 
experiências educacionais e de vida, e propor um projeto de intervenção no qual criamos 
estratégias pedagógicas e alternativas para tentar suprir e sanar as defasagens de leitura e 
escrita dos alunos. Para elaboração de tal projeto, realizamos uma pesquisa bibliográfica para 
compreensão melhor dos sujeitos frequentadores da EJA e também para nos fundamentar a 
nossa prática pedagógica. Utilizamos o Projeto Político Pedagógico da escola, documentos 
relacionados a EJA como a Proposta Curricular para EJA/ MEC, e autores como FREIRE 
(2005), SOARES (1998), CARVALHO (2010), SEVERINO (2007) e BAKHTIN (2003) 
entre outros. Concluímos ao final do trabalho desenvolvido na escola, que houve um avanço e 
crescimento significativo na aprendizagem dos alunos em relação aos conteúdos ministrados 
em sala, através de suas participações e da realização das atividades propostas percebemos o 
desenvolvimento da leitura, escrita e oralidade de cada aluno.  
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