
LEITURA E ESCRITA EM SALAS DE AULA DA EJA1  

 

Carina Nogueira da Silva 

carinanog@hotmail.com 

Ester Alves Lopes 

ester-alp@hotmail.com 

Gleice Gomes de Moraes 

gleicex@hotmail.com 

Tatiana Sasse Fabiano Ribeiro 

tsasse@hotmail.com 

Marilza Vanessa Rosa Suanno 

marilzasuanno@uol.com.br 

Pedagogia/FE/UFG 

 

Resumo 

A proposta do estágio do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UFG baseia-se 

fundamentalmente na relação ensino e pesquisa proposta por Cunha (1996). É uma tentativa 

de formar professores pesquisadores, reflexivos, que tenham a prática da pesquisa no lócus de 

trabalho docente e que traga para o exercício de docência os resultados dessa pesquisa, para 

ressignificar a prática pedagógica, a realidade escolar e produzir conhecimentos. Dessa forma, 

as estagiárias não só observam e ministram aulas na escola-campo, mas também fazem um 

diagnóstico da realidade escolar, buscando fundamentação teórica para estruturar um projeto 

de ensino com pesquisa. O presente trabalho é decorrente da experiência de estágio nos anos 

iniciais do ensino fundamental, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, em 

uma escola municipal de Goiânia, realizado no ano de 2010. Em um primeiro momento, 

fomos à escola a fim de fazermos um levantamento da realidade da instituição. Como fruto 

deste trabalho de observação e pesquisa, produzimos um documento com o diagnóstico da 

escola. Esta etapa foi fundamental para pensarmos um projeto de ensino com pesquisa que 

contemplasse as necessidades da turma observada, a saber, turma de 2ª série, período noturno, 

da Educação de Adolescentes Jovens e Adultos - EJA. Nesse sentido, propusemos um projeto 

cujo tema foi Leitura e escrita em salas de aula da EJA com alunos em processo de 

letramento, uma vez que, aprender a ler e escrever significa para os estudantes jovens e 

adultos, entre outras coisas, a possibilidade de se comunicar melhor, aumentar a auto-estima e 

ampliar as oportunidades de desenvolvimento profissional. O projeto de ensino foi 

fundamentado na perspectiva dialética, que entende o aluno na sua totalidade, leva em conta o 

seu contexto histórico cultural, o sensibiliza para o conhecimento e investe na aprendizagem 

de conhecimentos científicos de forma ativa e consciente. Por fim, pudemos analisar 

criticamente o trabalho que desenvolvemos por meio da reflexão teórico-prática realizada na 

produção do Relatório Final de Estágio. Concluímos que a experiência realizada nas 

disciplinas de Estágio nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I e II contribuíram 

significativamente para nossa formação profissional e para a construção de saberes e reflexões 

pedagógicas significativas. 
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1 Trabalho orientado pela Profa. Marilza Vanessa Rosa Suanno (FE/UFG). 
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