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1. TÍTULO: Ledores versus Leitores: em uma perspectiva interdisciplinar de ensino 

aprendizagem na modalidade EJA 

2. LINHA DE PESQUISA: Currículo integrado e formação integrada 

3. JUSTIFICATIVA

       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 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.

          Considera-se que, para atingirmos os objetivos dessa experiment(a)ção) o aluno

necessita ser o eixo norteador das ações pedagógicas a serem adotadas, posto que é através da

percepção das lacunas existentes no processo de desenvolvimento do ato de ler que reside a

intervenção do educador. As práticas iniciais, adotadas no ano de 2015 na turma do segundo

período do Curso Técnico em Enfermagem na Modalidade EJA, 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.

          Diante do exposto, vemos que a leitura é um comportamento social e interativo e que os atores

dessa prática podem ter desempenhos diferenciados. Sendo que uns conseguem atuar de forma mais

efetiva e outros se tornam figurantes no universo da leitura. A preocupação, de forma geral, não reside

apenas no campo educacional, perpassa pelo número de sujeitos habitando o ostracismo no mundo da
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leitura. Situação esta que pode cercear o sujeito na sua vida profissional, social e até mesmo familiar

limitando a consciência da sua importância e de seus direitos e deveres como cidadão. Paulo Freire

(1993)  argumenta  que  as  percepções  de  cada  sujeito,  sobre  a  realidade  em  que  está  inserido,

corroboram para que este consiga ter um papel leitor  ativo e que a interação com o texto escrito

fornece subsídios para que ele (re)signique a referida realidade. Assim, ainda segundo Freire (op. cit.,

p. 20) “A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta (da palavra) implica a

continuidade da leitura daquele (do mundo).”  Leffa (1996) ressalta que:

Na medida em que não tem o domínio das práticas sociais previstas pelo 
discurso hegemônico, o aluno   não tem   como   se   inserir   na   
comunidade   dos   consumidores   de   texto   (leitores   e escritores)  e  
permanece  um  excluído  geralmente  condenado  à  reprovação  e  ao 
fracasso   escolar. A aquisição do conhecimento   e   o   consequente   
sucesso   na escola  podem  ser   obtidos  pela  leitura   de  textos  escritos,
mas  tragicamente  não há   como   se   apropriar   do   sentido   e   da   
função   do   texto,   sem   o   domínio   das práticas sociais em que ele 
está inserido. A leitura como comportamento social validado pela 
comunidade coloca em questão o problema da exclusão do leitor, dentro e
fora da sala de aula. (LEFFA, 1996, p. 20)

          Visto dessa forma, temos que a exclusão do ledor ocorre em diferentes contextos: na sociedade,

na escola e apesar da escola. O desafio da estrutura educacional consiste, não só, em auxiliar o aluno a

dominar as práticas sociais que envolvem o universo em que um determinado texto se insere, mas

também leva-lo a compreender os saberes que levam o referido texto a produzir o sentido que produz e

com qual intenção. Auxiliando o ledor a realizar a metamorfose para se transformar em leitor. 

         Assim, compreendemos que a integração entre diferentes disciplinas pode ser uma maneira de

auxiliar  o aluno a  transpor  a fase  de ledor  para leitor  de forma mais  efetiva,  posto que este seja

exposto,   interdisciplinarmente,  a  estímulos  diversificados  que  possibilitam  a  transposição  de

fronteiras  demarcadas,  quando  os  saberes  são   entendidos  como  partes  de  um todo  que  não  se

conectam ou que raramente o fazem. 

          Dessa forma, temos que o trabalho interdisciplinar, voltado para a compreensão leitora, pode

colaborar com a articulação dos saberes, possibilitando a agregação de conhecimentos que concorre

para um maior domínio na apropriação de sentidos e das práticas sociais que produzem sentidos.

4. OBJETIVOS E PERGUNTAS DA PESQUISA
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          Um aliado expressivo no processo de formação do leitor está relacionado com a

estimulação  precoce  do  habito  de  ler.  Assim  a  interação  com  os  textos  escritos  podem

promover o desenvolvimento de uma prática prazerosa que se torna marcante na vida do

leitor. Mas, também na escola é possível planejar ações que auxiliem o aluno a encontrar

motivação no ato de ler e ir além do deleite, desenvolvendo uma atitude crítica perante os

textos lidos.  Foi pensando em realizar um trabalho pedagógico que pudesse abarcar as várias

facetas do ato de ler que iremos implementar atividades de leitura integradoras, que possam

ser mais significativas para os alunos do Ensino Médio Profissionalizante EJA. Com esse

intuito, as áreas de Linguagens e de Conhecimento Específico referentes ao terceiro período

do  curso  de  Enfermagem,  desenvolverão  práticas  pedagógicas,  voltadas  para  leitura,  que

envolvam os alunos de forma interativa e colaborativa, posto que, como aponta Leffa (1996,

p. 18) ”Quando a interação ocorre, as pessoas mudam e ao mudar mudam a sociedade em que

estão  inseridas.  No  caso  da  leitura,  a  transformação  ocorre  porque  ler  é  desvelar  o

desconhecido.”

          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. 

         No que refere aos objetivos específicos buscaremos:

 Desenvolver um currículo de forma integrada entre as áreas de conhecimento básico

com a área da saúde
 Refletir  sobre  a  interdisciplinaridade  em  suas  várias  dimensões:  conhecimento;

identidade do(s) sujeito(s) envolvidos no processo de ensino aprendizagem; trabalho

docente; formação do discente
 Articular ações/mecanismos interdisciplinares com intuito de ampliar a capacidade de

compreensão leitora discente
 Integrar teoria e prática de modo a trabalhar a aprendizagem de forma significativa

para o discente
 Buscar o aprimoramento de estratégias de leitura na busca tornar o ato de ler uma 

experiência mais eficiente, reflexiva e crítica
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 Reconhecer o diálogo como instrumento de formação e mediação entre a ação 

pedagógica e os pressuposto teóricos
 Trabalhar em grupos de forma colaborativa respeitando as diferentes capacidades e 

habilidades individuais
  Contribuir para a maior autonomia do leitor.  

Para nortear nosso trabalho nos guiaremos pelas seguintes questionamentos:

 O  trabalho  interdisciplinar  realizado  se  configura  como  uma  metodologia  que

questiona a fragmentação do conhecimento?
 Os discentes reconhecem a atuação interdisciplinar como prática significativa na sua

formação?
 O texto voltado para os interesses e necessidades dos discentes contribui para uma

compreensão leitora mais efetiva? De que forma?
 As etapas que compreendem a leitura de um texto (pré-leitura:  situar o contexto,

checagem de  conhecimento  prévio,  previsão  de possibilidades  textuais;  durante  a

leitura:  atividades  de  acompanhamento  e  compreensão  da  leitura;  pós-leitura:

compreensão  geral  e  específica,  questionamentos,  reflexão  e  crítica)  auxiliam  os

discentes a alcançarem resultados concretos?
 Que outras contribuições a adoção da abordagem interdisciplinar  e o trabalho com a

leitura podem ser identificadas?
 Foi  diagnosticado  dificuldades  no  desenvolvimento  das  práticas  pedagógicas

interdisciplinares no que diz respeito aos discentes? Quais?

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (alguns pontos para serem desenvolvidos)

          A leitura é uma habilidade de extrema importância para o desenvolvimento do sujeito.

Formar leitores proficientes tem sido preocupação de professores e pesquisadores não só das

áreas de Linguagens,  mas de todas  as  disciplinas.  Observando a estrutura educacional  de

nossas escolas, de ensino fundamental e médio, vemos que temos desafio de grande monta

para  ser  enfrentado.  Precisamos  encontrar  meios  de  auxiliar  a  formar  um  número  mais

significativo de leitores e não de meros ledores. Nesse sentido, primeiramente, necessitamos

entender a leitura, o leitor e o ledor.

         Segundo  Kleiman  (2000)  a  perspectiva  enunciativo-discursiva  entende:  “o

enunciado/texto como sendo sempre dialógico e dialético”. Nessa perspectiva, o ato de ler é

constituído como um ato dialógico entre o leitor e a consciência do autor, assim como de
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outras vozes e enunciados que tanto o primeiro como o segundo trazem nos seus próprios

enunciados. Desse modo, ler é compreender ativamente e interpretar as informações, ideias,

saberes veiculados em um texto, reelaborando e ou (re) construindo o que foi lido. A leitura

então, não pode ser a simples decodificação de sons, fonemas, morfemas, frases. De certa

forma, é a transformação do texto em outro texto, provocado pelo entrelaçamento de fios

enunciativos do leitor com os do autor. 

         Barnitz (1985) ressalta que, a aquisição de leitura pode ser comparada a montagem de

um enorme quebra-cabeça cuja ilustração (ou mesmo instruções de montagem), e algumas

peças  foram extraviadas.  Dessa  forma,  a  tarefa  de  montá-lo  torna-se  mais  complicada,

necessitando  que  se  recorra  a  Outros  com  o  objetivo  de  somarem-se  diferentes

conhecimentos e  habilidades  para atingir  a meta pretendida.  O processo de aquisição de

leitura, tanto em língua materna ou de uma língua alvo, assemelha-se a esta metáfora. Posto

que, constitui-se por contribuições advindas de diversas áreas de conhecimento acadêmico,

dentre elas: linguística aplicada e ou teórica; psicologias; educação e outras.

          Nas palavras de Leffa (1996, p.10) a leitura é compreendida como um processo de

representação do mundo que fazemos através de uma determinada língua e ou dos sentidos.

Coloca  ainda  que:  “[...]  ler  é,  na  sua  essência,  olhar  uma  coisa  e  ver   outra.”   Então,

utilizando a metáfora dos espelhos o autor pontua que, reconhecemos o mundo através das

imagens que  temos de espelhos que refletem uma realidade mas, “Como  esses espelhos

oferecem imagens fragmentadas do mundo, a verdadeira leitura só é possível quando se tem

um conhecimento prévio desse mundo.” Complementando, a compreensão do ato de ler,

temos que levar em consideração três importantes elementos: o papel do leitor; o papel do

texto; e o processo de interação entre o leitor e o texto (op. cit. p.17)

         No que diz respeito ao ledor e o leitor Vargas (2000, p. 78) esclarece que apesar de

ambos  serem,  em  uma  análise  mais  simplista,  decodificadores  de  discursos  o  segundo:

“compreende o texto na sua relação dialética com o contexto, na sua relação com a forma.”

Quer dizer,  há um processo mais complexo que envolve competências e habilidades.   Na

interação  dialógica  com  o  texto  e  na  construção  de  sentidos  o  leitor  tem  papel  ativo

implementando ações, tais como: planejar; decidir; coordenar; selecionar, formular hipóteses

considerando suas expectativas, ideias, conhecimento prévio e crenças, (NUNES1997). Desse

modo, ao contrario do ledor, o leitor vai além, pois é aquele que consegue fazer uma leitura
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mais eficaz no modo de sentir e perceber o que está escrito. Posto que, a leitura do ledor não

abrange (ou abrange de forma superficial) uma observação mais detalhada, que leve a uma

compreensão mais efetiva, podendo provocar uma percepção mais critica, como é o caso do

leitor. 

         Na  busca  pela  proficiência  leitora  crítica  do  educando  dentro  das  instituições

educacionais, precisamos considerar que a utilização de textos pouco significativos para o

aluno,  sem  práticas  pedagógicas  adequadas,  é  fator  que  pode  gerar  o  desinteresse  dos

mesmos.  Concordamos  com  Antunes  (2009,  p.  201)  que  coloca  que:  “formar  leitores,

desenvolver competências em leitura e escrita é uma tarefa que a escola tem que priorizar e

não pode sequer protelar.” Assim, apesar do fato que, despertar a motivação do/a aluno/a para

a leitura não ser uma prerrogativa do meio escolar formal, faz- se necessário rever nossas

ações pedagógicas, referentes à formação de leitores, com intuito de encontrarmos meios de

nos aproximarmos mais das necessidades e interesses dos destes sem que isso seja sinônimo

do abandono do conteúdo curricular. Nesse sentido, concordamos com os direcionamentos

que Yunes (2009) nos aponta:

Aprender  a  ler  é  familiarizar-se  com  diferentes  textos  produzidos  em
diferentes  esferas  sociais  (jornalística,  artística,  judiciária,  científica,
didático pedagógica, cotidiana,  midiática,  literária,  publicitária,  entre
outras)  para   desenvolver   uma   atitude   crítica,   quer   dizer,   de
discernimento, que  leve  a  pessoa  a  perceber  as  vozes  presentes  nos
textos  e  perceber-se capaz de tomar a palavra diante deles.  (YUNES,
2009, p.9)

          Assim,  acreditamos  que  desenvolver,  com discentes  da  EJA,  um trabalho  de

compreensão leitora integrando, interdisciplinarmente, as diferentes áreas do conhecimento

estaremos proporcionando aos alunos e alunas desta modalidade a oportunidade de reconhecer

que os saberes não são cercados fronteiras instransponíveis e que estes podem dialogar entre

si contribuindo para a formação omnilateral dos sujeitos. Além do exposto, o alunado poderá

desenvolver  a  capacidade  de  perceber  que  as  diferentes  percepções  sobre  o  mesmo

conhecimento não são necessariamente dissonantes, mas complementares e, portanto, mais

enriquecedoras.  Berkenbrock-Rosito (2014, p.152)  pontua que [...]”  uma educação que se

proponha  à  formação  do  homem,  para  viver  em um mundo  de  constante  mutação,  deve

assumir uma visão de abertura do conhecimento das Ciências da vida.” Ela coloca ainda que,

os  processos  pedagógicos  se  tornam mais  humanos  quando  os  sujeitos  da  aprendizagem
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contam com: “espaços de participação, que, os provoquem a pensar sobre suas representações

e imagens”, (op. cit., p.. 151).

6. METODOLOGIA

          A metodologia cientifica, que norteará 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 impedirá de utilizarmos um

instrumento de cunho quantitativo quando e se fizer necessário a mensuração sistemática dos

dados.

          A metodologia do plano de trabalho teve sua gênese nos conceitos que norteiam a

Abordagem  de  Leitura  Instrumental  (SANTOS  e  TOMITCH,  2009),  que  postulam  o

desenvolvimento e aprimoramento de estratégias de leitura na busca tornar o ato de ler uma

experiência mais eficiente e crítica, assim como contribui para a maior autonomia do leitor.  

          Outro ponto a ser observando é a forma como as aulas são organizadas. Estas são

divididas  em três  momentos,  cada um cumprindo com objetivos  específicos.  No primeiro

passo busca-se motivar o aluno para trabalhar o tema e ou saber a ser abordado e prepara-lo

para a imersão na fase seguinte. A finalidade do segundo passo reside em entrar em contato

com o conhecimento elegido para aquela aula. É o momento da construção dos sentidos, e da

reconstrução de outros. Na terceira parte da aula o foco é fixar e firmar o conhecimento assim

como, de refletir, refutar e questionar informações e ou conhecimentos. Esses momentos da

aula recebem são denominados de: a) Pré-leitura; b) Durante a Leitura; c) Pós-leitura.  Ao

planejarmos uma aula nesses moldes, se faz necessário atentar para o fato de que, em cada

fase, pode-se lançar mãos de atividades diferenciadas ( ou não) para trabalhar com ela. Por

exemplo, na Pré-leitura aborda-se o tema a ser discutido sem que o aluno tenha o texto em

mãos (mas não é via de regra), levanta-se o conhecimento prévio do educando sobre o assunto

e desse modo, preparando-o para a leitura. Durante a leitura, como trabalhamos com o texto

propriamente dito  necessitou elaborar  atividades especificas para auxiliar  na compreensão

deste. Já na Pós-leitura podemos trabalhar com questões que visem confirmação ou não das

hipóteses levantadas na fase “a”, da consolidação das informações e ou saberes apreendidos

através do texto, que propicie oportunidade para questionar e desenvolver uma atitude crítica
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perante o exposto, assim como de desenvolver atividades autorais mais elaboradas em relação

ao tema. As estratégias de leitura que utilizamos, de forma consciente ou inconsciente,  são

selecionadas  em  vista  a  complexidade  do  texto  e  são  elas  que  norteiam  as  atividades

desenvolvidas em cada uma das três fases. Quer dizer, ao se utilizar um determinado texto

pode-se utilizar  abordagens de estudo distintas  dependendo das necessidades do grupo de

alunos. 

          Vargas (2013) também está presente nas orientações para o planejamento, já que, ela

advoga princípios relevantes sobre o procedimento pedagógico motivador nas aulas de leitura.

Segundo a autora para ter êxito no trabalho com a leitura de um texto dependemos dos textos

em si e da forma através da qual ele é apresentado. Vargas ressalta,  por exemplo,   que a

escolha de um leitor-guia, e que interprete o texto a ser trabalhado, evita que os educandos

envolvidos na leitura silenciosa sejam compelidos a distrações. Para ela:

[...] O texto é o elemento concreto através do qual o contato entre o leitor-
guia  e  a  plateia  vai  acontecer,  tornando  esses  encontros  muito  vivos.
Literárias  ou  não,  as  leituras  devem  ser  saborosas,  interessantes,
polêmicas, instrutivas.  É importante que o público reconheça na leitura
seu caráter informativo. (VARGAS, 2013, p.10-11)

7. CRONOGRAMA

        Mês Ação

Agosto/15
Estudos bibliográficos

Setembro//15
Estudos bibliográficos

Outubro/15
 
Estudos bibliográficos

Novembro/
Dezembro15

Elaboração do projeto

Janeiro/16 Entrega do projeto

Fevereiro/16
Estudo e elaboração das atividades interdisciplinares

Março/16
Desenvolvimento do projeto em sala – fase 1

Abril/16
Desenvolvimento do projeto em sala – fase 2

Maio/ 16 Desenvolvimento do projeto em sala – fase 3

Junho/16 Análise dos dados e elaboração de relatório
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Julho/16 Entrga de relatório
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