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INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) consiste em uma

modalidade da Educação Básica. Tem por principio

oportunizar a elevação de escolaridade a uma clientela

que, pelos mais variados motivos, teve que descontinuar

sua trajetória escolar. Seu papel não implica em

proporcionar uma educação compensatória devido ao

tempo de escolaridade perdido, mas, de também, fornecer

condições para que esse público possa ter acesso a

conhecimentos que o leve a se libertar das amarras que,

de certa forma, o impede de desenvolver uma leitura de

mundo e da sociedade em que está inserido e de atuar

nesta de forma critica, constituindo-se como sujeitos do

seu processo educacional.

Visa-se, então, atender alunos do Curso Técnico em

Enfermagem Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de

Educação de Jovens e Adultos, no que tange ao seu

desenvolvimento como leitores proficientes, contribuindo

para com a aquisição do hábito de ler e

consequentemente para com uma maior autonomia dos

discentes nas diversas áreas do conhecimento

educacional e do mundo social.

OBJETIVO

Objetivamos, nesta pesquisa, a exploração e a

identificação de atividades de leituras integradoras que

possibilitem um grau efetivo de desenvolvimento da

capacidade de compreensão leitora dos discentes da EJA

de forma interdisciplinar, envolvendo as disciplinas: Arte I;

Educação Física, Saúde, Lazer e Trabalho I; Língua

Portuguesa III; Trabalho e Políticas Públicas em Saúde.

Abrindo, ainda, a possibilidade para que outras áreas do

conhecimento possam, também, fazer parte desse
trabalho.

METODOLOGIA

A metodologia cientifica, que norteou esta pesquisa, está

pautada na abordagem qualitativa que enfoca, segundo

Minayo (1993, p. 240): “o social como um mundo de

significados passível de investigação e a linguagem

comum (destaque da autora) ou a “fala” como matéria-

prima desta abordagem.” Este fato, porém, não nos

impediu de utilizarmos um instrumento de cunho

quantitativo quando e se fez necessário a mensuração

sistemática dos dados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

. As práticas iniciais nos permitiram perceber que a 

utilização de textos significativos na sala de aula amplia o 

nível de motivação do educando, mas que, só esta 

prática, não consegue fazer com que um grupo de alunos 

se sinta capaz de ultrapassar suas limitações para ir além 

do que se denomina estágio de ledor que se contrapõe 

ao leitor. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando a experiência pedagógica consideramos

que, para alcançar nosso objetivo de diminuir os números

de ledores e colaborarmos na formação de leitores

efetivos precisamos pensar com mais acuidade nas

necessidades e interesses dos educandos. Observamos

que buscar textos cativantes, motivadores e significativos

traz resultados consideráveis. Porém, a elaboração das

tarefas antes, durante e posterior a leitura também

necessita de uma análise aprofundada, de modo que

requeiram muito além de informações obvias, sem,

contudo tornar estressante o processo de construção de

sentidos dos alunos, que oportunizem a confrontação e

refutação de hipóteses, que instiguem o questionamento e

a reflexão. Dessa forma, através da escolha de

procedimentos pedagógicos mais adequados, podemos

apresentar conhecimentos mais significativos, que

possam ampliar a capacidade de percepção de mundo

dos educandos e, concomitantemente, proporcionar meios

para que possam adquirir e (re)construir saberes.

Buscamos a exploração e a identificação de

atividades de leituras integradoras que possibilitem um

grau efetivo de desenvolvimento da capacidade de

compreensão leitora dos discentes da EJA de forma

interdisciplinar, trabalhando o desenvolvimento de

estratégias de leitura.


