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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho se propõe a analisar e refletir sobre o Jornal Digital, situando-o no 
contexto da sociedade em rede, na qual as mídias digitais têm papel fundamental no 
letramento de jovens e adultos. O objetivo central concentra-se em discutir a 
contribuição que o Jornal Digital pode dar à leitura e à escrita dos alunos da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade de ensino historicamente marcada 
pela ausência de políticas públicas voltadas para ações de compreensão e produção 
textuais.  A intenção que impulsionou as discussões partiu do diagnóstico da EJA em 
uma turma de Ensino Médio, na Escola Estadual Constantino Fernandes, em 
Campos dos Goytacazes/RJ, que apontou para as dificuldades com as questões que 
têm por foco a leitura e a compreensão textual de alunos que encontram barreiras 
nas formas tradicionais de ensino. A metodologia envolveu a pesquisa com os 
alunos, com aplicação de atividades textuais realizadas em sala de aula e na sala de 
informática, com notícias dos jornais digitais, além da aplicação de questionários de 
diagnósticos e de saída. O fato destes sujeitos, sejam eles jovens ou adultos, 
retornarem à escola com a finalidade de concluir sua escolaridade básica e 
reconhecendo que os mesmos encontram-se inseridos na sociedade tecnológica 
com suas ferramentas facilitadoras do acesso às informações, é justo que, como 
alunos da rede pública de ensino, tenham condições de aprender utilizando-se 
dessas novas ferramentas tecnológicas. O Jornal Digital, como meio gerador de 
informações, torna-se importante mediação para a aprendizagem da língua materna, 
sobretudo quando facilita a compreensão textual, pela forma como a informação 
chega ao jovem e adulto: objetiva, clara e centrada na notícia. Os resultados 
apontaram para o fato de que a maior parte dos alunos considerou o Jornal Digital 
um facilitador do trabalho com textos. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Jornal Digital; Leitura e 

compreensão de textos. 
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ABSTRACT 
 

 

This work aims at analyzing and reflecting on the digital newspaper, placing it in the 

context of the network society, in which digital media play a vital role in youth and 

adult literacy. The main objective focuses on discussing the contribution the digital 

newspaper can give to reading and writing of students from the education of young 

people and adults (EJA), modality of education historically marked by the absence of 

public policies directed to the actions of textual comprehension and production. The 

idea that drove the discussions came from the diagnosis of adult education in a class 

of high school at Escola Estadual Constantino Fernandes, in Campos dos 

Goytacazes, which pointed out the difficulties with the issues that has focused on 

reading and reading comprehension since students find obstacles in the traditional 

forms of education. The methodology involved a research with students, applying 

textual activities conducted in the classroom and computer room with news of the 

digital newspapers, and the use of questionnaires and diagnostic output. The fact 

that these individual people, young or adults, return to school in order to complete 

their basic education and recognizing that they, are embedded in society with its 

technological tools that facilitate access to information, it is fair as students from 

public schools, are able to learn using these new technological tools. The digital 

newspaper as a generator means of information becomes a important mediation for 

the language learning, especially when it facilitates comprehension, by the way 

information reaches the young adult: objectively, clearly and centered on the news. 

The results pointed to the fact that most digital natives and digital immigrant learners 

consider the digital newspaper a facilitator of working with texts. 

 

Keywords: Youth and Adult Education; Digital Newspaper; Texts Reading and 

Comprehension. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 O sistema educacional encontra-se diante de uma crise multifacetada, 

representada pelos seguintes aspectos: imposição de uma metodologia de ensino 

tradicional que enquadra e posiciona o aluno como mero receptor de conteúdos, em 

estágio passivo; falta de motivação do professor e alunos; limitação de recursos 

financeiros aplicados na educação; projetos pedagógicos distantes da realidade de 

vida dos alunos; falta de incentivo salarial, além de treinamentos voltados para o 

aperfeiçoamento da capacitação docente; ausência de estrutura física adequada; 

lentidão na introdução das novas tecnologias nas salas de aula; e a própria aversão 

às mudanças. 

  Uma das maiores dificuldades encontradas pelos educadores nos dias de hoje, 

e que ilustra essa crise educacional, extrapola os limites do espaço interdisciplinar: é a 

capacidade de interpretação. Nas mais variadas disciplinas, durante diferentes 

momentos avaliativos, se detectam facilmente que saber ler, ser alfabetizado, não 

significa estar apto para a compreensão de textos ou conteúdos. É notório que o aluno 

de hoje pode saber ler, mas lê pouco, e o pouco que lê compreende menos ainda, e o 

resultado disso é uma escrita pobre. Vários alunos possuem uma formação 

incompleta por conta desse déficit na interpretação e compreensão, e isto perdura 

pelo longo da sua vida, limitando seu sucesso profissional. 

Em tempos onde a Internet deixa de ser apenas uma ferramenta para ser 

extensão da pessoa humana e fazer parte da vida em sociedade, esta tecnologia 

deve ser bem utilizada e aproveitada como um aporte para o ensino escolar de 

forma interdisciplinar. Com base na visão de Jean Piaget, o objetivo da educação é 

possibilitar um desenvolvimento amplo e dinâmico ao aluno, desde o período 

sensório-motor. A escola deve, portanto, partir dos processos de assimilação do 

discente, com atividades desafiadoras que provoquem questionamentos e 

promovam a descoberta e a construção do conhecimento. 

Para construir esse conhecimento, Piaget sugere uma pedagogia progressiva 

e emancipadora que deve deixar espaço para que o aluno construa seu próprio 

conhecimento, sem se preocupar em repassar conceitos prontos, algo que 

geralmente ocorre no método de ensino tradicional, tornando o aluno um ser 

passivo, onde os conhecimentos são apenas “depositados”. No entanto, as 

concepções do discente combinam-se às informações advindas do meio como 
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resultado de uma interação na qual o sujeito é sempre um elemento ativo, que deve 

procurar ativamente compreender o mundo que o cerca e buscar resolver as 

interrogações que esse mundo provoca. 

Na contemporaneidade, a acessibilidade e democracia nas informações 

oferecidas e disponíveis na Internet são fatores que motivam a atraente participação 

efetiva e o aproveitamento dessas potencialidades mediáticas nessa busca pelo 

conhecimento, pela informação. 

Com a utilização da Internet em grande escala, registra-se que o fato de a 

informação e o conteúdo serem obtidos a qualquer momento, em qualquer parte do 

mundo e por qualquer pessoa, caracteriza o ritmo acelerado em que se vive na 

sociedade do século XXI. Nessa sociedade é necessário se manter informado e 

acompanhar as atualizações constantes, não só as tecnológicas, mas as que 

ocorrem em diversos setores da sociedade, acarretando uma busca pela informação 

cada vez mais instantânea. E este fator deve ser utilizado a favor do educador e 

educando, em sala de aula, para dinamizar o processo ensino-aprendizagem.  

 Os alunos deste sistema são aqueles que na maioria das vezes não 

conseguiram concluir seus estudos na idade estabelecida como a adequada, os 

primeiros anos de vida da criança, para a alfabetização e o ensino fundamental. E 

também por aqueles que, por terem comportamentos diferenciados dos demais 

(repetência, rebeldia), acabam sendo transferidos para esse sistema como solução 

do problema. As aulas, geralmente, são ministradas à noite, pois o horário diurno é 

dedicado à vida profissional e aos afazeres domésticos dos alunos. Nessa classe 

“multietária”, cabe ao educador reconstruir este vínculo com a escola e estar atento 

à realidade desses alunos para que haja maior interesse e aproveitamento do 

ensino. 

Dessa forma, a presente pesquisa, feita numa escola pública de Campos dos 

Goytacazes/RJ, pretende trabalhar as inovações tecnológicas propostas pelo uso do 

Jornal Digital em sala de aula, com alunos provenientes do método de ensino da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), tendo em vista a problematização da 

motivação para a leitura entre alunos de educação de jovens e adultos. 
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 Problema 

 

A partir deste problema apresentado para a discussão, neste estudo, faz-se a 

seguinte indagação: de que forma a utilização do Jornal Digital poderia contribuir 

para o incentivo do processo de leitura e compreensão de texto na Educação de 

Jovens e Adultos? 

 

 Hipótese 

 

Desta indagação deriva-se a hipótese de a utilização do Jornal Digital 

potencializar o processo de leitura e compreensão de texto dos alunos da EJA. 

 

 Objetivos 

 

Considerando os elementos acima, o objetivo geral desta pesquisa é verificar 

o potencial uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) Jornal Digital 

como estratégia de ensino. Em consequência, os objetivos específicos são: 

a) Comparar o processo de leitura entre os alunos que já utilizavam o 

computador antes da aplicação do projeto e os que não utilizavam (nativos e 

imigrantes digitais); 

b) Classificar as preferências de tipos de gêneros textuais entre os alunos 

pesquisados; e 

c) Identificar como o Jornal Digital pode ser um estímulo para a leitura e servir 

como aporte do material didático da EJA.         

Essa dissertação encontra-se estruturada em seis partes. A primeira expõe a 

introdução com sua problemática, hipótese, objetivos, conforme exposto acima. 

Quanto à metodologia deste trabalho será qualitativa e quantitativa, também 

denominada de quanti x quali, por envolver dados que exigem, ao mesmo tempo, 

tratamento estatístico e tratamento com base em categorias de análise. 

A pesquisa de campo foi feita na Escola Estadual Constantino Fernandes, 

cujo U.A. é 182637 e U.E. é 33008728, localizada na Rua Júlio Barcelos, 275, 

Parque Benta Pereira, Campos dos Goytacazes, RJ.   

O motivo da escolha dessa escola foi por ela possuir um laboratório de 

informática estruturado, com 12 computadores em funcionamento e internet, e 
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também por apresentar uma equipe pedagógica interessada em colaborar no 

desenvolvimento do projeto. 

No primeiro semestre de 2011, a escola possuía matriculados 191 alunos na 

modalidade da EJA, assim distribuídos: 

 1001 - 17 alunos 

 1002 - 27 alunos 

 2001 - 23 alunos 

 2002 - 23 alunos 

 2003 - 23 alunos 

 3001 - 30 alunos 

 3002 - 24 alunos 

 3003 - 27 alunos 

A escolha da turma 1001 para o estudo foi feita pelo critério de menor número 

de alunos, ficando, assim, mais fácil de desenvolver o projeto na sala de informática, 

pois, como no decorrer do semestre houve evasão, só ficaram 13 alunos – quase 

um por computador. 

Na segunda, na terceira e na quarta parte será feito um levantamento 

bibliográfico que enfoca o contexto da dissertação, onde será abordada a questão 

das Novas Tecnologias e do Ciberespaço na Educação; do Jornal Digital; e da 

Educação de Jovens e Adultos.  

 Na quinta parte, definiu-se a metodologia utilizada neste estudo e suas 

principais abordagens, bem como os procedimentos de coleta de dados. 

  A sexta parte tratou da análise e interpretação dos resultados, ressaltando a 

usabilidade de entrevista, como também o questionário por meio do formulário, e 

ainda o exemplo de análise das atividades e dos depoimentos.  
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1 NOVAS TECNOLOGIAS E CIBERESPAÇO NA EDUCAÇÃO 

 

 Há cinco décadas, os homens não poderiam imaginar a revolução que a 

tecnologia, esta filha das ciências e do avanço no campo da área da microeletrônica 

e de outros campos tecnológicos, poderia causar na vida das pessoas comuns. 

Mesmo no momento em que McLuham (1964) profetizou a chamada “aldeia global”, 

a dúvida e o ceticismo tomaram conta da mente de muitas pessoas brilhantes. 

 A verdade é que, após uma década do novo século, as tecnologias já se 

tornaram indispensáveis na vida de todos os cidadãos deste planeta, ainda que sua 

presença se mostre tímida no dia a dia das salas de aulas brasileiras, sobretudo, 

nas turmas da EJA, modalidade de ensino ainda excluída de grande parte das 

Políticas Públicas para a Educação. 

 O presente capítulo, ao situar como eixo de suas análises as tecnologias e o 

ciberespaço, tenta destacar sua importância para uma sociedade que vive “em 

rede”, conectada o tempo todo e comprovando que os tempos mudaram, assim 

como as ferramentas de comunicação e interação humanas. 

 

1.1 Importância das Novas Tecnologias no Âmbito Escolar 

 
 
 Quando Moran (1999) afirma que “(...) aprendemos melhor quando 

vivenciamos, experimentamos, sentimos” (p. 6), ele confirma a tese de que a 

aprendizagem envolve relações que se encontram muito além do conteúdo objeto do 

conhecimento. Conhecer é estabelecer vínculos, que, dependendo das mediações, 

pode favorecer ou mesmo dificultar a construção de um novo dado ou conceito. 

 Castells (2000), ao não fazer concessões à compartimentalização do saber, 

busca estudar o papel das novas tecnologias nos diversos níveis da experiência 

humana, a partir das conexões que os indivíduos estabelecem com os processos 

econômicos, culturais, políticos e tecnológicos. Trata-se da busca para determinar 

as tendências do momento histórico contemporâneo como um conjunto de ideias 

que possibilitam o conhecimento da realidade, com todas suas contradições. 

 Moran (1999) ratifica as posições de Castells (2003) quando considera que o 

saber é uma construção que ocorre, a partir de significação. Ou seja, quando o 

aprendiz amplia o círculo de compreensão por meio de pontes que são construídas 
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entre ação/reflexão, experiência/conceituação, teoria/prática, em um processo que 

envolve o sensorial, o emocional, o ético e o social. Aprende-se quando se sai do 

sincrético para uma organização na qual as análises possibilitam as sínteses. 

 Para Valente (1998, p. 16), “(...) no Brasil, as dificuldades na formação de 

pesquisadores não se encontram na falta de incentivo público, mas principalmente 

no modelo de educação vigente no país”. Trata-se, conforme sinaliza o autor, de 

uma educação que repete as práticas dos tempos da catequese: restritiva, 

verbalística e prolixa. 

 Esta crítica do autor é pertinente, sobretudo quando se analisa a educação 

brasileira e percebe-se que a mesma ainda se mostra resistente quanto à utilização 

de programas a serem desenvolvidos em rede, com a ajuda das novas tecnologias, 

apesar do sucesso dos programas de EAD (Educação a Distância), já bastante 

utilizados na formação continuada dos professores. 

 Ao apontar a emergência das novas tecnologias no cenário educacional, 

Moran (1999) destaca que as ferramentas criadas a partir do avanço da cibernética 

mudaram o modo de visualizar, não só as informações, mas, sobretudo, o 

conhecimento. O autor comenta esse novo contexto, ao afirmar que 

 

 Cada vez mais poderoso em recursos, velocidade, programas e 
comunicação, o computador nos permite pesquisar, simular 
situações, testar conhecimentos específicos, descobrir novos 
conceitos, lugares, ideias. Produzir novos textos, avaliações, 
experiências. Especificamente, em rede, o computador se converte 
em meio de comunicação e com internet, modifica em definitivo a 
forma de ensinar e aprender com apoio da tecnologia revelando ser 
possível construir conhecimentos, tanto pelos cursos presenciais, 
quanto nos cursos à distância (MORAN, 1999, p. 10).  

 

Esta abordagem mostra que o mundo parece caminhar, cada vez mais rápido, 

para formas de gestão menos centralizadas, flexíveis e integradas, onde menos 

pessoas trabalham, mas de forma sinergética, conseguindo produzir mais e com 

mais eficiência. Esta é uma realidade que não tem retorno, como afirmam os 

analistas do processo tecnológico, como Lévy (1999), Moran (1999) e Castells 

(2003).  

Reconhecer a importância das novas tecnologias para a educação é, de certa 

forma, analisar os avanços conquistados nos últimos tempos, no campo da 

aprendizagem e dos processos de conhecimento. Um exemplo que ilustra tais 
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avanços está na teoria do suíço Jean Piaget, que, nas suas análises a respeito do 

“como se aprende”, mostra que as interações feitas no movimento operacional do 

pensamento lógico são as responsáveis pela aprendizagem. 

 Na visão de Piaget (1972), 

 
 O conhecimento não procede em suas origens, nem de um sujeito 

consciente nem de objetos já constituídos (do ponto de vista do 
sujeito) que a ele se imporiam. O conhecimento resultaria de 
interações que se produzem a meio caminho entre os dois, 
dependendo, portanto, dos dois ao mesmo tempo, mas em 
decorrência de uma indiferenciação completa e não de intercâmbio 
entre formas distintas (PIAGET, 1972, p. 20).  

 

 As experiências piagetianas contribuíram para a educação, pois mostraram 

que o ser humano se adapta ao novo e que seus mecanismos de assimilação e 

acomodação são reveladores de que, na sua ação sobre o objeto do conhecimento, 

os homens aprendem e se adaptam às novas situações surgidas no meio social. 

 No momento em que explica os conceitos de sua teoria, Piaget (1972) 

argumenta: 

 
 (...) a assimilação é a ação do sujeito sobre o objeto, isto é, o sujeito 

atua sobre o objeto e o transforma pela incorporação de elementos 
do objeto às suas estruturas existentes, ou em formação. 
Acomodação é a ação do sujeito sobre o próprio, ou seja, é a 
transformação que os elementos assimilados podem provocar em um 
esquema ou em uma estrutura do sujeito. A adaptação é um 
equilíbrio entre assimilação e acomodação distintas (PIAGET, 1972, 
p. 18).  

 

 Os saberes tecnológicos, situados na contemporaneidade como um novo 

saber, como todo e qualquer conhecimento, dependem da ação do sujeito sobre o 

objeto. Isso significa, por analogia à concepção de conhecimento defendida por 

Piaget, que, quando estimulado pelo meio social, por meio de um universo cultural 

que o leve a pensar sobre essas ferramentas criadas pela tecnologia, o jovem e 

adulto são plenamente capazes de adaptar-se aos novos meios de informação, que 

são mediadores de saberes. 

 Quando se atesta a importância das tecnologias para a educação, há de se 

considerar que os meios informacionais já estão presentes há algum tempo no 

contexto escolar. Contudo, conforme analisam Katz et al. (1996), os aspectos que 

envolvem o uso do computador nos processos de aprendizagem quase sempre 
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esbarram nas dificuldades referentes ao seu uso no processo de aprendizagem, pois 

“(...) não adianta a escola ter uma sala de informática se o aluno não a utiliza com 

frequência” (p. 17).  

 Sobre esta questão, Morita (2011) analisa: 

 

Se não houver vontade política nada acontecerá nas escolas 
públicas em relação à melhoria do acesso das crianças, jovens e 
adultos às novas tecnologias, sobretudo se, em conjunto, as ações 
deixarem de priorizar a formação dos professores para lidarem com 
as novas ferramentas. Como todo conhecimento, as tecnologias 
dependem de saberes prévios, o que pressupõe educação de 
qualidade, para que os alunos possam atribuir significados às novas 
informações (MORITA, 2011, p. 3).  

 
 
 Porém, não basta que gestores, coordenadores, professores e sistemas de 

ensino reconheçam a importância das tecnologias para a educação, pois mais do 

que isso, é preciso investir nesses novos ambientes de aprendizagem. Segundo 

Lévy (2000), a linguagem cibernética tem um apelo muito grande, sobretudo para os 

jovens que encontram no computador uma forma de vencer dificuldades 

encontradas nas formas de ensino tradicional, arbitrárias e impostas. As novas 

tecnologias possibilitam que este sujeito busque, pesquise e tente novas alternativas 

de produzir conhecimento, buscando informações. 

 No instante que fala da relação entre linguagem e tecnologia, Lévy (2000) 

comenta: 

 

 As relações da linguagem com a cognição, de um lado, e com a 
cultura de outro, podem ser abordadas de um sem número de pontos 
de vista, (...) usar o conceito de tecnologia como metáfora para 
compreender o lugar da linguagem no interior dos processos 
cognitivos e da imbricação com o meio sociocultural implica examinar 
antes os seus possíveis sentidos (LÉVY, 2000, p. 69).  

 

 O autor busca destacar um fato que se torna cada vez mais evidente nos dias 

atuais, ou seja, que a linguagem das novas tecnologias transformou o meio social, 

criou novos termos já incorporados ao cotidiano dos sujeitos sociais, e, mesmo 

alcançando a escola pública tardiamente, já se inseriu no ambiente escolar como 

algo irreversível, mudando principalmente o conceito de tempo. 

 Por outro lado, essa forma de comunicação online já se tornou algo 

corriqueiro, incorporada ao dia a dia de jovens e adultos, que utilizam das 
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tecnologias a todo instante, inclusive o celular, hoje democratizado e sofisticado, 

usados pelos alunos da EJA de forma constante. 

 Lévy (2000) fala dessa linguagem criada pelas novas tecnologias ao dizer: 

 

 (...) as tecnologias de comunicação escrita por rede rompem com o 
modelo convencional da situação comunicativa em tempo real, 
instituindo um modelo complexo de interação virtual – múltipla – 
simultânea “online”, com prováveis novas demandas sociocognitivas 
aos papéis dos atores envolvidos calçadas, sobretudo na construção 
plural de substâncias do discurso (LÉVY, 2000, p. 73). 

 
 
 Esta linguagem que colabora na ressignificação do discurso contemporâneo 

cria novas possibilidades para os jovens e adultos se situarem no universo do 

conhecimento, o que já representa sua grande importância para a educação desses 

novos tempos. 

 

1.2 Ciberespaço: sociedade em rede 

 

 A visão de que o mundo mudou é concreta e verdadeira, bastando, para isso, 

um olhar sobre as formas de comunicação. A cibernética, como a ciência que criou o 

ciberespaço, como lugar do virtual e das comunicações em rede, surge como 

possibilidade que se abre a múltiplas interações. 

 O ciberespaço é o lugar onde circulam as mensagens em rede, possibilitadas 

pela Internet: a rede que oportuniza que pessoas de todos os lugares vençam 

barreiras espaciais e temporais, se colocando em comunicação com os mais 

insólitos navegantes dessa rede. Sobre o espaço cibernético, Lévy (2000) fala: 

 

O espaço cibernético envolve, portanto, dois fenômenos que estão 
acontecendo ao mesmo tempo: a numerização que implica essa 
plasticidade de potencial de todas as mensagens seria o primeiro 
aspecto e o fato de que as mensagens potenciais são postas em 
rede, e fluxo é o segundo fenômeno. Desta forma, o espaço 
cibernético está se tornando um lugar essencial, um futuro próximo 
de comunicação humana e pensamento humano (LÉVY, 2000, p. 
68).  

 

 O ciberespaço, na verdade, trata-se de uma imensa rede de conexões, que 

permitem que os indivíduos naveguem em busca de informações, contatos, 

interações, que acontecem a cada segundo. Pellanda (2009) o analisa como uma 
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nova cultura surge no planeta, que rompe com o passado e demonstra que os 

centros são todos os seres humanos. 

 A sociedade em redes de informações, cada vez mais complexa, fundada no 

paradigma econômico – tecnológico do mundo globalizado, se traduz, não apenas 

em práticas sociais, mas também em alterações na própria vivência do espaço – 

tempo como parâmetro da experiência social (LÉVY, 2000). Esta visão se afina com 

a de Castells (2000), quando este diz que, em “(...) um mundo de fluxos globais de 

riqueza, poder, imagens, a busca da identidade coletiva ou individual, atribuída ou 

construída, torna-se fonte básica de significado social” (p. 58).  

 As interações sociais são, atualmente, presenças constantes no ciberespaço, 

sobretudo por meio das redes sociais, que agregam um número infinito de 

internautas. Estes, por sua vez, a todo momento incluem novos e novos parceiros 

nessa rede que só amplia. Recuero (2009), quando comenta sobre as comunidades 

virtuais, destaca que o tipo de interação que elas desenvolvem é “mútua” e “reativa”, 

tendo em vista que a primeira é mais complexa e estreita, enquanto a reativa é mais 

limitada, mas nem por isso menos interativa. 

 Um dos pontos centrais do ciberespaço é, contudo, a forma de reinvenção 

das comunicações e o reflexo disso estão, sobretudo, no tempo real e nas novas 

formas do tempo virtual, pois quando o computador simula o tempo real, revoluciona 

totalmente o conceito de tempo e, consequentemente, o de espaço. 

 O ciberespaço, constituído de fluxos de informações que relacionam os mais 

diversos meios de comunicação, mostra-se ao usuário sob a ótica do virtual. Nunes 

(2000) considera que, ao contrário do que se acredita, o virtual não se opõe ao real, 

mas revela o que é potencial. A esse respeito, o autor comenta que 

 

 A palavra virtual vem do latim medieval “virtuale”, significando o que 
existe como faculdade, porém sem exercício ou efeito atual. Provém 
daí seu segundo significado, como algo suscetível de se realizar; 
potencial. Na filosofia escolástica é virtual o que existe em potência, 
não em ato, resultando numa terceira referência à virtual como o que 
está predeterminado e contém as condições essenciais à sua 
realização (NUNES, 2000, p. 2).  

 
 
 Para Lévy (2000) “(...) a virtualização não é, em nenhum momento, um 

desaparecimento ou uma ilusão”. Ela é, como afirma o autor, “(...) uma 



23 

 

dessubstancialização que se inclina na desterritorialização. Ela envolve questões de 

representação da imagem para o indivíduo que acessa informações” (p. 45).  

Corroborando com as afirmações acima, Duarte (1999) considera que os 

lugares virtuais do ciberespaço, também conhecidos como ciberlugares, são 

constituídos com independência de posições geográficas e com afinidades de 

interesses comuns entre os indivíduos. Ainda para Duarte (1999), p.63. 

 

 Os ciberlugares têm um exemplo marcante na formação de 
comunidades virtuais, pessoas que conectam, formam grupos de 
discussão, trocam informações, enfim, aproximam-se por afinidades 
que não que não são ligadas as suas localizações geográficas 
(DUARTE, 1999, p. 19). 

 

 Isso mostra que o ciberespaço nas suas interações, faz surgir a cibercultura, 

construída nas conexões das redes sociais ajuda os navegantes que lançam mão 

das novas tecnologias para se comunicarem, obterem informações, ampliarem 

conhecimentos e  a criarem um mundo virtual, que permite conexões em tempo real.  

 Castells (2003) comenta que a cibercultura pode ser entendida como “(...) a 

forma sociocultural que advém de uma relação de trocas entre a sociedade, a 

cultura e as novas tecnologias de base microeletrônicas surgidas na década de 70, 

graças à convergência das telecomunicações com a informática” (p. 3). 

 Fala-se atualmente de um novo conceito que surge em decorrência do 

ciberespaço, que é a “cibercultura”, vista como a “(...) forma sociocultural que advém 

de uma relação de trocas entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias de 

base microeletrônicas, surgidas nos anos 70, do século passado” (LEMOS; CUNHA, 

2003, p. 12). A cibercultura pode ser considerada a cultura contemporânea marcada 

pelas tecnologias digitais. 

 Quando comenta que a cibercultura é mais do que um fenômeno das 

tecnologias digitais, Lemos e Cunha (2003) ressaltam que ela tem como 

característica básica a cooperação, pois implica em compartilhamento de arquivos 

dos mais diversos, que, por sua vez, englobam as mais diversas linguagens. No 

contexto do ciberespaço, uma nova forma de cultura surge para ilustrar os novos 

tempos, revelando que as interfaces da sociedade em rede têm um forte 

componente cultural, na medida em que promove a intermediação entre as diversas 

manifestações artísticas, culturais e criativas, formando opinião e criando novos 

artistas e produtos culturais. 
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 Percebe-se, assim, que nas médias convencionais, poucas pessoas tinham a 

chance de criar, ou mesmo, produzir algo que tivesse sua autoria, por mais criativa 

que a pessoa fosse. Hoje, por meio de programas, colagens, sobreposições e trocas 

de informações, os novos designs da produção informacional vão criando uma nova 

arte, que tem na mídia digital do ciberespaço o seu lócus de criação e recriação. 

Segundo Souza e Gomes (2008), 

 

Há uma cultura se firmando fora dos espaços materiais através das 
telecidades, como chamam alguns. Estamos diante de outro tipo de 
produção cultural na qual a referência a um lugar desaparece e 
diante disso um novo processo de conceituação de território emerge. 
Devido ao fato de que no espaço cibernético não existem fronteiras, 
diversas pessoas se identificam na rede, passando a ter uma relação 
afetiva com o espaço virtual que não deixa de ser uma forma de 
territorialização (SOUZA; GOMES, 2008, p. 49). 

 

 Logo, há de se considerar que a cibercultura cria territórios de trocas e 

produções textuais, artísticas, na perspectiva de uma interação colaborativa que vai 

além dos mecanismos de produções tradicionais. 

 O ciberespaço como o lócus das redes sociais tem influenciado diretamente a 

Educação, possibilitando que, por meio de redes como o Facebook, professores e 

alunos interajam, tirem dúvidas sobre questões referentes às avaliações, ou mesmo 

sinalizem para pesquisas e conceitos a serem conhecidos. 

 Por tudo isso, muitos educadores, como o espanhol Castells (2000), 

acreditam que para os jovens e adultos, que estão em busca de ampliar seus 

saberes, as novas tecnologias são ferramentas imprescindíveis nesta busca por 

espaços de aprendizagem alternativos. No lugar das aulas repetitivas e tradicionais, 

as experiências online podem gerar novas formas de letramento, compatíveis com a 

sociedade do conhecimento tecnológico, construído no ciberespaço. 

 

1.3 A Internet - Nova Dinâmica Cultural 

 

Quando se trabalha com o conceito de “redes” é necessário compreender que 

todo ser humano encontra-se inserido no mundo real, por intermédio de múltiplas 

relações que desenvolve em todos os espaços sociais que ocupa. O conceito de 

“rede” ou “redes” na era da informação não difere da noção inicial das muitas 

interações que o indivíduo desenvolve, mas ultrapassa essa ideia, à medida que 
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introduz novos conceitos, como o de “Nó”, que é “(...) o ponto no qual uma curva se 

entrecorta, ou seja, quando existe uma conexão” (CASTELLS, 2000). Depreende-se, 

portanto, que redes são: 

 

(...) estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 
integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da 
rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de 
comunicação (CASTELLS, 2000, p. 498). 

 

 A Internet é a rede mundial, o meio pelo qual as novas tecnologias 

possibilitaram as conexões e interseções resultantes das interações entre os mais 

diferentes sujeitos e grupos sociais, que navegam no ciberespaço. As redes são não 

lineares, descentralizadas, flexíveis, dinâmicas, que se estabelecem por relações 

horizontais de cooperação, que geram o compartilhamento de informações e 

conhecimentos. Para Tomaél et al. (2005), p.105. 

 

A partir do desenvolvimento dos meios de comunicação, 
principalmente depois da Internet, as relações sociais prescindem do 
espaço físico e do geográfico, elas ocorrem independentes do tempo 
ou do espaço. E mesmo assim, as relações em uma rede refletem a 
realidade ao seu redor e a influência (TOMAÉL et al., 2005, p. 95). 

 

 A Internet proporcionou às pessoas a oportunidade de compartilhar saberes 

que, se não fossem divididos por meio da rede informacional, talvez jamais fossem 

conhecidos por seus receptores – mesmo que o conhecimento seja individual –, pois 

é o sujeito do conhecimento que constrói conceitos, a troca, como bem definiu 

Vygotsky (1989), proporciona a internalização de novos saberes. 

 Segundo Tálamo (2004), mesmo que seja o sujeito que recebe a informação, 

a pessoa que dará tratamento aos dados recebidos, atribuindo sentido novo às 

informações por meio de seus saberes prévios, o fluxo da troca é determinante para 

a compreensão. Sobre isso, o autor argumenta: 
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Informação é sempre fluxo e para o sujeito ela funciona como   troca 
com o mundo exterior, o que lhe confere seu caráter social. 
Assimilada, interiorizada e processada por um sujeito específico, ela 
é a base para sua integração no mundo, propiciando ajustes 
contínuos entre o mundo interior e o mundo exterior (TÁLAMO, 2004, 
p. 87). 

 

 Na opinião de Dixon, citado por Tomaél (2005) o termo compartilhar tem dois 

significados: “dar uma parte, o que requer generosidade, e ter em comum um 

sistema de crenças compartilhado” (p. 97). O sentido de compartilhar encontra-se 

associado à ideia de dividir alguma coisa, o que significa compartir, distribuir, ser 

parte de uma relação, na qual “(...) contribuo com os saberes que possuo e absorvo 

o saber do outro, no que ele tem para oferecer” (TOMAÉL, 2005, p. 98). 

 O compartilhamento de informações, proporcionado pela Internet, adquire um 

sentido mais amplo, com as redes sociais, pois estas permitem uma interação maior 

no tocante às trocas de conhecimento e informações, na medida em que cria 

interfaces ao processo de comunicação. 

A Internet já entrou na vida das pessoas e encontra-se presente em grande 

parte das escolas da rede pública, basta que gestores e professores sinalizem para 

um projeto real que leve, sobretudo os alunos da EJA, a fazerem uso dessa 

importante rede de conhecimento e informação.  

Lévy (1994 citado por KASTRUP, 2000), ao abordar as três categorias 

técnicas cognitivas, a partir das quais comenta o sentido das interações humanas, 

fala da oralidade, da escrita e da informática, como categorias que tem como 

suporte a cognição, na medida em que estabelecem referenciais intelectuais e 

espaço – temporais das sociedades humanas. 

A oralidade, para Lévy (1994), se apoia em estratégias minessônicas de 

armazenamento e recuperação, no plano cognitivo, e não há registro de memória 

coletiva, o que exige dos emissores e receptores no ato da comunicação, e ao longo 

tempo, uma repetição constante fundada na memória. 

No tocante à escrita como categoria técnica da cognição o autor acredita que 

esta envolve “(...) uma disposição linear e consecutiva de signos, além das 

informações encontrarem-se distribuídas no limite espacial da página” (LÉVY, 1994, 

p. 43). Por outro lado, a leitura de um texto escrito envolve interpretação, por isso o 

espaço do sentido não preexiste à leitura, sendo necessário percorrê-lo para 

atualizá-lo. 
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A terceira categoria trabalhada por Lévy (1994) é a informática, que se trata 

de um regime cognitivo no qual a codificação das informações possui um suporte 

digital. O autor explica que “o digital” é uma espécie de matéria fluida, maleável, 

capaz de suportar inúmeras metamorfoses e deformações, visto que a transmissão 

das informações ocorre em tempo real, de forma bastante diversa do texto escrito. 

Lévy (1994) enfatiza que: 

 

(...) as informações disponíveis num banco de dados, por exemplo, 
não existem para serem lidas. O banco de dados disponibiliza 
informações operacionais e confiáveis que permitem tomar decisões 
rápidas. São informações essenciamente perecíveis e transitórias, 
que não contém sínteses ou ideias e que provavelmente não serão 
relidas ou reinterpretadas no futuro (LÉVY, 1994, p. 109).  

 

 É essa imensa capacidade de reinvenção coletiva que faz da informática uma 

forma de comunicação que está além da cultura, visto que, por meio dessa invenção 

espetacular a Internet, uma nova cultura se instala, promovendo um novo coletivo. 

Este, por sua vez, é realizado por intermédio das múltiplas conexões em rede, que, 

ao possibilitarem a virtualização da inteligência, articulam cognição, linguagem, 

tecnologia, subjetividade no processo de invenção humana. 

 No instante que comenta ser a Internet um dispositivo politemporal, Lévy 

(2000) afirma ser esta a grande novidade da rede mundial de computadores, 

afirmando que o suporte digital tem a propriedade de aproximar tempos muito 

distintos. Para o autor, “(...) o suporte digital tem a capacidade de aproximar tempos 

muito distintos” (p. 52). 

 Por meio da Internet, os navegantes da rede têm acesso em tempo zero, a 

banco de dados, textos de diferentes tempos, de vários tipos e funções e a 

construção de territórios locais e heterogêneos ocorrem a partir do momento em que 

“(...) mergulhamos no movimento politemporal da rede” (KASTRUP, 2000, p. 53). 

 Diante de todos os comentários realizados, a Internet não é somente um 

dispositivo técnico a serviço da informação, ela é, sobretudo, a ferramenta que 

possibilita ao homem contemporâneo inserir-se no universo de uma nova cultura, 

cuja especificidade encontra-se no coletivo e suas múltiplas possibilidades de 

reinvenção do mundo. 
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2 O JORNAL DIGITAL E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Ao comentar a respeito dos gêneros textuais, cujas bases procurou 

sistematizar, Bakhtin (1997), além de introduzir as discussões sobre as questões 

ideológicas que perpassam os textos abriu espaços para a construção de gêneros, 

que não se encontravam presentes, por exemplo, na tradicional classificação de 

gênero, feita por Aristóteles, na antiguidade. 

O gênero do suporte do jornal, conforme analisa Perles (2011), é distinto dos 

demais, pois se mostra “(...) indispensável para a compreensão das ferramentas 

utilizadas por um determinado veículo na busca da manipulação uma vez que as 

manifestações verbais se dão como textos” (p. 5). Por outro aspecto, conforme 

sinaliza Marcuschi (2005), “(...) todas as manifestações verbais mediante a língua se 

dão como textos e não como elementos linguísticos isolados” (p. 20). 

O suporte do jornal como gênero maior, abriga outros gêneros, por isso o 

jornal, seja ele impresso ou eletrônico, trata-se de uma categoria de gênero textual 

que contém um conjunto de outros gêneros, tais como horóscopo, palavras 

cruzadas, editoriais, entre outros, que cumprem a função, não só de informar, como 

também de gerar reflexões, opiniões, críticas. 

Por tais razões é que o jornal como suporte de gênero é de total importância 

para os alunos da Educação de Jovens e Adultos, pois a diversidade de diferentes 

tipos textuais, com linguagem clara e simples, transforma-se em instrumentos 

mediadores para a construção da leitura e da escrita da clientela da EJA. 

 

2.1 O ambiente do Jornal Digital 

 

 Nessa perspectiva de análise, o Jornal Digital necessita de um ambiente 

informacional que facilite a participação de todos, e, se ocorre na sala de informática 

das escolas que abrigam a modalidade da EJA, a presença do professor como 

mediador, da leitura e da escrita deste gênero textual, é fundamental. 

 As experiências de leitura em Jornal Digital ainda são raras nas escolas 

públicas brasileiras, mas exemplos desse trabalho com alunos adolescentes do 

ensino regular, em uma escola do Recife (2008), mostrou que os alunos passam a 

se interessar pelas notícias do dia a dia, dialogam sobre elas, tecendo opiniões e 
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utilizando argumentos, comprovando que a intimidade com a informática facilita o 

interesse por essa forma de leitura. 

 A segunda etapa da experiência após leitura em tela e debate é a análise das 

notícias, já no campo da análise do campo textual, na qual o aluno deverá usar a 

linguagem jornalística, objetiva, pontual, clara e que vai direto ao ponto do relato ou 

comentário. 

 Por todas essas referências é que  EJA pode se beneficiar deste tipo de 

trabalho com leitura e escrita, a partir do suporte do Jornal Digital, visto neste estudo 

como um meio de levar os jovens e adultos a escreverem mais e ao mesmo tempo 

utilizarem as ferramentas das novas tecnologias. 

 É cada vez mais difícil para os mediadores do ensino escolar, fazer com que 

seus alunos, principalmente os jovens e adultos, se interessem pela leitura, não só 

porque o tempo contemporâneo é corrido, como também pela ausência do hábito da 

leitura, atividade cada vez mais distante do cotidiano das pessoas, nesses tempos 

de novas tecnologias. 

 Segundo Agnes Augusto (2004), 

      

Em tempos de interatividade via telefone celular e internet, fazer com 
que alunos se interessem pela leitura de jornais não é tarefa das 
mais fáceis, mas certamente é fundamental para formar leitores 
habituais e cidadãos bem informados. Trazendo textos com 
características distintas, fotografia e recursos gráficos, os jornais são 
uma fonte respeitada para pesquisa e para obtenção de informação 
sobre o mundo atual (AGNES AUGUSTO, 2004, p. 56).  

 

 Valorizar o jornal como gênero de suporte de outros gêneros textuais, 

significa associá-lo às novas tecnologias, situando-o no contexto das salas de 

Informática como espaços de construção de um saber que é construído a partir dos 

meios eletrônicos e do suporte de um gênero, que facilita a assimilação do conteúdo 

informativo. 

 Trabalhar com jornal é privilegiar os textos em sua totalidade, diferentemente 

dos livros didáticos, que em muitos casos trazem fragmentos de textos, que não 

favorecem a compreensão da totalidade do tema focalizado. Quando utilizados de 

forma contínua, os jornais favorecem a criação de hábitos de leitura, pois, devido a 

variados gêneros no mesmo espaço, a leitura cria preferências e aprimora a 

capacidade de escolha dos leitores. 
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 Um dado importante, segundo Faria (2000), refere-se ao estímulo à escrita, 

sobretudo quando professores visualizam a atividade de ler jornal “como um meio e 

não um fim”. Se o aluno é estimulado a argumentar, colocando sua posição diante 

de determinada notícia, artigo ou comentário autoral, ele também pode se sentir 

estimulado a registrar suas ideias, a partir do incentivo do professor. 

 Os textos informativos têm o valor de atualizar os alunos e fomentar a tomada 

de posição por tal razão. Os jornais são suportes altamente válidos para a formação 

do senso crítico, colaborando no desenvolvimento da oralidade e, quando se trata de 

um jornal digital, colabora na aprendizagem da informática como ferramenta de 

acesso às novas aprendizagens e recursos informacionais que podem servir de 

mediação ao conhecimento. 

 O fato de a contemporaneidade constituir-se em uma sociedade informatizada 

não significa que todos os segmentos sociais tenham acesso à educação, apesar da 

democratização no uso das novas tecnologias no Brasil. Logo, não há mais 

desculpas para negar o contato com as novas tecnologias para a população menos 

favorecida que, em geral, só teria condições de acessá-la no ambiente escolar. 

 No momento que comenta sobre as novas tecnologias na educação Almeida 

(2011), opina: 

 

As novas tecnologias podem ser usadas de diferentes maneiras e, 
podem trazer soluções mais eficazes em projetos que envolvem a 
participação ativa dos alunos, como em atividades de resolução de 
problemas, produção conjunta de textos e no desenvolvimento de 
projetos. O fundamental nessas tarefas é fazer com que os alunos 
utilizem a tecnologia para chegar até as informações que são úteis 
nos seus projetos de estudo, além de desenvolver a criatividade, a 
coautoria e o senso crítico (ALMEIDA, 2011, p.28). 
  

O Jornal Digital se articula com as ideias de que as TICs devem ser utilizadas 

de forma adequada, capaz de orientar o uso para a aprendizagem, o exercício da 

autoria e o desenvolvimento das produções em grupo. Nesse caso, o acesso está 

intimamente ligado à pesquisa que os alunos farão, até criarem seus próprios textos. 

 O ambiente do Jornal Digital deve ser acompanhado, conforme sinaliza 

Almeida (2011), por um contato prévio com os jornais eletrônicos, uma vez que 

todas as grandes empresas jornalísticas de comunicação possuem seus sites, 

participam das principais redes sociais, além de oportunizarem o acesso do usuário 

das redes às suas mídias e aos processos de trabalho. 
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 Logo, quando um professor opta por trabalhar com o Jornal Digital, sobretudo 

se a clientela é formada por jovens e adultos, precisa realizar pesquisas em jornais 

de circulação nacional e que se encontram diariamente postados na internet. O 

primeiro passo é discutir as notícias, pesquisando sobre as diversas sessões desses 

jornais, no sentido de ir familiarizando os alunos com tal mídia. 

 Material do Programa Federal PROINFO (Programa Nacional de Informática 

na Educação), divulgado em 2010, fala do suporte de difusão, que inclui não 

somente o jornal, como também o rádio e a televisão. Discute, ainda, o fato dessas 

mídias de massa tradicionais, quando utilizadas de forma original, levar os 

indivíduos a adotarem um papel passivo, de simples receptores de informação. 

Quando acontece o contrário e esses usuários podem opinar, escolher, deletar o 

que não interessa, como acontece com as mídias digitais, o interesse é bem maior, 

como apontam pesquisas apresentadas no portal do MEC. 

 Nesse sentido, o ambiente do Jornal Digital, quando se situa como uma 

estratégia que associa a produção textual com as novas tecnologias, deve ser o de 

criação, com a mediação do professor. Conforme analisam os especialistas, a 

produção do jornal tem que ser antecipada pela análise, leitura e discussão sobre os 

textos que estão contidos no suporte do Jornal Digital (ALMEIDA, 2011). 

 

2.2 O hipertexto   

 

 Ao comentar a abordagem sociocognitiva da linguagem como uma atividade 

interativa, Koch (2002) fala da construção processual dos sentidos, bem como do 

conceito de texto adotado pela linguística textual, que afirma ser “(...) todo texto, 

uma proposta de sentidos múltiplos e de construção plurinear, sendo, sob o ponto de 

vista da recepção, um hipertexto” (p. 61).   

 A autora exemplifica sua afirmação de que “todo texto é um hipertexto”, ao 

falar dos textos acadêmicos, que são povoados de referências, citações, notas de 

rodapé ou de final de capítulo. Na verdade, trata-se de um hipertexto, visto que as 

chamadas presentes no corpo do texto funcionam como links que colaboram na 

compreensão do conteúdo e mensagem do texto. Para Koch (2002, p. 61) “(...) a 

diferença em relação ao hipertexto eletrônico está apenas no suporte e na forma e 

rapidez de acessamento”. 
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 Essas reflexões levam aos conceitos da Análise do Discurso, dos “ditos” e 

“não ditos”, sendo que, estes últimos, dizem respeito ao que está implícito nos textos 

e necessita de exemplificação. No caso da rede, a interatividade faz com que os 

usuários da Internet busquem compartilhar dúvidas e saberes produzindo, conforme 

sinaliza Lévy (2000, p. 3) “(...) um grande e poderoso hipertexto”. Segundo Lévy 

(2000), 

 

O fato de que sempre há, neste ambiente hipertextual interativo, um 
“não dito” por dizer recoloca em jogo, a cada novo texto, os nós e 
ligações antes construídos, numa aparente exigência de 
perpetualmente renegociar com atores em interlocução conceitos e 
saberes já em circulação, reconstruindo sempre de novo o contexto 
compartilhado do hipertexto no seu conjunto, que constantemente 
deve ser precisado, ajustado, transformado (LÉVY, 2000, p. 83). 

 
 

 Nessa busca por seus múltiplos sentidos e arranjos, o hipertexto eletrônico é 

atualmente uma das formas de comunicação mais utilizadas no contexto 

contemporâneo, visto ser o ciberespaço, o lugar onde a subjetividade dos sujeitos 

sociais desses novos tempos, surge com maior visibilidade. 

 Koch (2002, p. 63) diz que o hipertexto constitui “(...) um suporte linguístico-

semiótico, hoje, intensamente utilizado para estabelecer interações virtuais e 

desterritorializadas”. Segundo a maioria dos autores, o termo designa “(...) uma 

escritura não sequencial e não linear, que se ramifica e permite ao leitor virtual o 

acessamento praticamente ilimitado de outros textos a partir de escolhas locais e 

sucessivas em tempo real” (MARCUSCHI, 1999; KOCH, 2002). 

 Reportando à fala de Koch (2002, p. 63), o hipertexto é também uma forma de 

estruturação textual “que faz do leitor, simultaneamente, um coautor do texto, 

oferecendo-lhe a possibilidade de opção entre caminhos diversificados”, que permite 

o desenvolvimento e aprofundamento de um determinado tema. 

 O hipertexto é, ainda, um exercício de cognição, que, ao contrário do que 

muitos pensam, tem um aspecto lúdico, pois possibilita ao leitor/autor, realizar 

livremente: desvios, fugas, saltos instantâneos, para outros locais virtuais da rede, 

de forma prática, cômoda e econômica (XAVIER, 2002). 

 Isso dá origem aos hiperlinks, “(...) dispositivos técnicos informáticos que 

permitem efetivos e ágeis deslocamentos de navegação online, bem como realizar 
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remissões que permitam acessos virtuais do leitor a outros hipertextos” (XAVIER, 

2002, p. 20). 

 Marcuschi (1999), quando aborda o hipertexto, afirma que suas ligações 

seguem normas e princípios variáveis de ordem semântica, cognitiva, cultural, social, 

histórica, pragmática, científica, entre outras. Assim, mostra que se trata de uma 

relevância é a alma da navegação textual, por sua visibilidade e compartilhamento 

com os demais usuários da rede. Sobre essa questão, Xavier (2002) comenta: 

 

(...) em termos de sua função cognitiva, é importante que as palavras 
“linkadas” pelo produtor de texto constituam realmente palavras 
chave, capazes de levar o leitor a estabelecer, ao navegar pelo 
hipertexto, encadeamentos com informações topicamente relevantes, 
de modo a construir uma progressão textual dotada de sentido. Em 
outras palavras, caberá ao hiperleitor, ao passar pelo intermédio de 
tais links, de um texto a outro, detectar através da teia formada pelas 
palavras-chave, quais as informações topicamente relevantes para 
manter a continuidade temática e, portanto uma progressão textual 
coerente (XAVIER, 2002, p. 69). 

 
 

 De acordo com os autores supracitados, podemos dizer que o hipertexto é, 

atualmente, a forma textual que mais encanta crianças, jovens e adultos, inseridos 

no processo formal de escolaridade e, como afirma Lévy (2000, p. 86), “(...) uma 

tecnologia, habitando o campo da subjetividade, possui a capacidade potencial de 

intervir e interferir em aspectos de organização cognitiva e em setores das relações 

intersubjetivas”. Logo, isso só pode trazer benefícios às formas de aprendizagem da 

leitura, da escrita e da compreensão textual. 

 

2.3 Jornal Digital em sala de aula 

 

 Segundo dados extraídos junto ao site do Jornal do Brasil (JB), em abril de 

2012, por mais de um século brindou seus leitores com notícias atualizadas, 

cadernos culturais, articulistas de renome, chegando a ser, nos anos de 1960, o 

jornal de maior penetração nacional. 

 Sua história começa a mudar após o boom das novas tecnologias e o 

aumento da concorrência, com grandes grupos financeiros entrando no mercado 

editorial das comunicações. 
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Conforme analisa Sodré (1986), “(...) as empresas do setor das comunicações 

que não atualizaram suas tecnologias tiveram problemas com a concorrência” (p. 

23). Este comentário faz referência não só ao maquinário dos jornais tradicionais, 

que tiveram que deixar no passado o sistema de trabalhar com tipos de cobre, para 

optarem pelo sistema offset, atuando com programas informatizados altamente 

sofisticados e com permanente conexão com agências internacionais. 

Além da questão tecnológica, o aspecto financeiro também influenciou na 

opção deste jornal tradicional quanto ao fato do sistema passar a ser digitalizado, 

abrindo mão da impressão. Com o processo da globalização econômica, grupos 

internacionais que atuavam no mercado das comunicações compraram parte dos 

jornais que estavam enfrentando dificuldades, formando o capital nacional do 

estrangeiro. 

Em agosto de 2010, o JB anunciou aos seus leitores e assinantes a decisão 

de tornar-se o primeiro jornal do país 100% digital, alegando ter realizado pesquisa 

junto a leitores e internautas em relação às preferências de mídia, tendo em vista os 

hábitos de consumo tanto de internauta quanto dos leitores do jornal impresso. 

O site do jornal afirma que o JB foi o primeiro jornal brasileiro na Internet e 

que, nesse pioneirismo, avançou em relação aos demais, ao fazer uso das novas 

tecnologias. Entre os argumentos utilizados pela empresa de comunicação para a 

escolha de um jornal totalmente digital, encontra-se o custo ambiental, que é 

bastante reduzido quando não se usa o papel e a celulose. O site do JB comenta: 

 

A cada dia em que um jornal como o JB não é impresso em papel, 
72 árvores deixam de ser cortadas. Dado o maior ou menor números 
de cadernos durante a semana, ao longo de um ano são mais de 30 
mil árvores poupadas, visto que, uma única edição de domingo, 
corresponde a cerca de 200 árvores que levam anos para crescer e 
ocupam 40 mil metros quadrados de florestas.1  

  

 Sob o ponto de vista da responsabilidade social associada a uma mídia de 

última geração, o Jornal Digital JB abriu espaço para que outros jornais, mesmo os 

impressos, tivessem seus periódicos na forma eletrônica e, assim, atendessem a 

uma clientela, cuja forma básica de informar-se utiliza a rede Internet para 

acompanhar as notícias que falam do Brasil e do mundo. 

                                                 
1 Disponível em: <http://www.jb.com.br>. Acesso em: 22 abr. 2012. 
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Um outro ponto a ser detectado na iniciativa do JB está no fato dessas 

notícias, de certa forma, terem ampliado o acesso à leitura, na medida em que cada 

vez mais o número de jovens que leem notícias com suporte um meio informacional, 

mas que não compravam jornais, aumenta dia a dia (MORAN, 1999).  

 Como se sabe, as classes populares não possuem o hábito de comprar 

jornais e esse tipo de meio de informação trata-se de uma mídia própria a letrados e, 

sobretudo, às elites. Por isso, compreende-se que os jovens e adultos que retomam 

sua escolaridade não leem jornais impressos e muito menos eletrônicos. Não só por 

não fazer parte de sua principal fonte de informação, mas por ser um custo não 

prioritário. Contudo, conforme analisa Aquino (2005), 

 

Talvez, a única forma de acompanharmos o processo histórico, com 
suas transformações aceleradas, seja através dos jornais diários, 
que se registram os fatos históricos, de forma cronológica, 
oportunizando que os leitores tenham acesso as notícias que 
ocorrem no mundo.  Contemporaneamente, os jornais são uma fonte 
inesgotável do conhecimento dos fatos históricos (AQUINO, 2005, p. 
16). 

 

 Um trabalho centrado no Jornal Digital, com jovens e adultos, exige por parte 

dos professores um planejamento que incorpore não somente a tarefa de registrar 

as competências a serem desenvolvidas, mas, sobretudo, as etapas do trabalho na 

sala de informática, os diversos tipos textuais presentes no suporte do jornal e, 

ainda, a opção por escolher em conjunto com os alunos o que deverá ser priorizado. 

É cada vez mais evidente entre os educadores de modo geral que a leitura do 

jornal online oferece um campo vasto de aprendizagem aos alunos.  A estrutura das 

salas de informática nas escolas, mesmo que muitas vezes precárias, proporcionam 

um novo espaço de motivação a ser explorado, com descobertas de novos sites, 

notícias variadas e a oportunidade de criar hipertextos. Souza e Gomes (2009), 

parafraseando Paulo Freire, dizem que 

 

A melhor aprendizagem ocorre quando o aprendiz assume o 
comando do seu próprio desenvolvimento em atividades que sejam 
significativas e lhes despertem prazer (...) um ato de alegria e 
contentamento, no qual o cognitivo e o afetivo estão unidos 
dialeticamente (SOUZA; GOMES, 2009, p. 15). 
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 A utilização do jornal como suporte digital no trabalho pedagógico em textos, 

em salas de aula, colabora na compreensão textual, na leitura e revela um novo 

mundo em que a língua é descoberta permanente. 
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3 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: LER, ESCREVER E NOVAS 

TECNOLOGIAS 

 

As dificuldades encontradas pelos alunos da EJA no contato com as novas 

tecnologias não se encontram associadas à resistência ao uso das novas 

ferramentas criadas pelas tecnologias; mas sim ao desconhecimento relacionado ao 

uso das mesmas, bem como a uma inibição natural, conforme sinaliza Paiva (2011). 

Isso acontece também quando não se sabe agir, ler, ou mesmo quando se é 

excluído por quaisquer razões, seja porque pertence à determinada classe social, 

gênero, etnia, religião e outros campos que são alvo de preconceitos. 

 Muitos jovens e adultos apresentam o desejo de penetrar no mundo das 

novas tecnologias, mas a grande parte não tem como se apropriar desse saber no 

seu cotidiano. É nesse ponto que a escola deveria estar preparada para o 

cumprimento de sua função social no que diz respeito ao acesso às inovações, que 

refletem as novas formas de conhecimento e as possibilidades de inserção nas 

novas mídias. Sobre esta questão Barbero (2004) comenta: 

  

A simples introdução dos meios e das tecnologias na escola pode 
ser a forma mais enganosa de ocultar seus problemas de fundo sob 
a égide da modernização tecnológica. O desafio é como inserir na 
escola um ecossistema comunicativo que contemple ao mesmo 
tempo: experiências culturais heterogêneas, o entorno das novas 
tecnologias da informação e da comunicação, além de configurar o 
espaço educacional como um lugar onde o processo de 
aprendizagem conserve seu encanto (BARBERO, 2004, p. 12).  

 

 O que o autor tenta analisar, como forma de estruturação das relações entre 

educação e tecnologia, é o fato de que a escola, como lócus da formação 

sistemática de crianças, jovens e adultos, não pode deixar de centrar-se nas ações 

que estão focadas nas habilidades de leitura, escrita e cálculo; uma vez que as 

novas tecnologias não vão resolver as questões básicas de aprendizagem. Contudo, 

essas ferramentas podem ser utilizadas como instrumentos de mediação na solução 

de problemas de aprendizagem. 

 Conforme análise de Moran (2000), 

 



38 

 

O uso de tecnologias como apoio ao ensino e à aprendizagem vem 
evoluindo vertiginosamente nos últimos anos, podendo trazer 
efetivas contribuições à educação, presencial ou à distância. 
Entretanto, para evitar ou superar o uso ingênuo das tecnologias, é 
fundamental conhecer as novas formas de aprender e de ensinar, 
bem como de produzir, comunicar e representar conhecimento, 
possibilidades por esses recursos que favoreçam a democracia e a 
integração social (MORAN, 2000, p. 2).  

 
 
 Este comentário revela uma preocupação a respeito de “como” essas 

tecnologias vão poder abrir novas perspectivas de aprendizagem, a partir das 

tecnologias utilizadas nos processos de ensino. O diálogo com as diferentes 

linguagens é condição para uma educação do mundo tecnológico, global, no qual as 

fronteiras vão sendo vencidas pela cultura cibernética. 

No projeto em questão, o texto será considerado segundo a definição de 

Fávero e Koch (1988), que dizem: 

 

(...) o texto, em sentido lato, designa toda e qualquer manifestação 
da capacidade textual do ser humano, (quer se trate de um poema, 
quer de uma música, uma pintura, um filme, uma escultura etc.), isto 
é, qualquer tipo de comunicação realizado através de um sistema de 
signos (FÁVERO; KOCH, 1988, p. 25). 

 

Ao adotar a concepção de texto jornalístico, pretende-se que o aluno se 

aproprie dos diferentes gêneros textuais que se materializam em forma de textos e 

estes, por sua vez, circulam socialmente e são usados nas mais variadas situações 

de interação verbal. Concebe-se, então, que o ensino deve centralizar-se no texto, 

tanto na sua leitura quanto na sua produção. Para tanto, é selecionado diversos 

tipos de textos como proposta de leitura e de produção, por meio dos jornais. 

 

3.1 Características e contexto histórico 

 

Uma breve análise sobre as estatísticas da Educação de Jovens e Adultos, 

sobretudo as que apontam os índices de evasão, comprova uma realidade, que tem 

sua origem na desigualdade social. E revelam que os jovens e adultos matriculam-

se na EJA, principalmente, pelo desejo e pela necessidade de transformarem suas 

vidas, pela via de conhecimento escolar.                    

Nesse contexto, a EJA, além de cumprir uma função social, cria uma 

responsabilidade maior em relação a esse sujeito, que, em algum momento de sua 
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vida, abandonou a escola e, ao retornar seu processo de escolaridade, alimenta-se 

de expectativa e sonhos. 

 Os desafios  que se impõem à EJA – nesse momento em que a educação, de 

forma geral, lança mão das novas tecnologias como estratégia de facilitação e 

acesso aos conteúdos da aprendizagem formal – são muitos e de variadas ordens, 

entre eles, algumas questões que norteiam as discussões deste capítulo: como 

vencer a defasagem dos conhecimentos acadêmicos que este sujeito traz para sala 

de aula? Quais os caminhos a serem percorridos para que ele alcance a autonomia 

de pensar e agir? De que maneira as ferramentas tecnológicas podem contribuir 

para a facilitação da aprendizagem desses alunos? 

 Discutir a relação entre a EJA e as novas tecnologias exige uma retomada da 

história dessa modalidade de ensino na educação brasileira. O analfabetismo ainda 

é um desafio às Políticas Públicas de universalização da educação em todo o país, 

assim como as formas de exclusão que refletem o descaso do poder público com 

essa modalidade de ensino. 

 A história da educação, com ênfase na EJA, nesta breve revisão, mostra que 

no período colonial a educação escolar foi comandada pelos jesuítas.  

Segundo Araújo Freire (1990, p. 25), “(...) eles objetivam reafirmar os dogmas 

e crenças da igreja católica frente à reforma protestante que havia abalado os 

valores cristãos”. Porém, por volta de 1759, o Marquês de Pombal, objetivando a 

industrialização, que começava acontecer na Europa, expulsa os jesuítas e realiza 

uma ampla reforma, conhecida como “Reforma Pombalina”, que faz retroceder a 

educação brasileira, a qual permanece “(...) treze anos sem escolas e os cursos 

seriados dos jesuítas foram substituídos pelas aulas avulsas com professores 

improvisados” (ARAÚJO FREIRE, 1990, p. 26). 

 As décadas seguintes vão apontar que, ainda preocupados com a 

organização do sistema educativo, o período do império não inclui – entre a 

população a receber instrução primária – os negros, que representavam 25% do 

total da população, os indígenas e as mulheres.  

Em 1834, a educação básica ficou a cargo das províncias, representando o 

“caos” do ensino, pois a discriminação se apresentou claramente, na Reforma Couto 

Ferraz, que, em seu artigo 71, afirmava textualmente “(...) a previsão de instrução 

para adultos só se efetivará dependendo da disponibilidade dos professores. Tal que 

dificilmente se viabilizaria essa classe de estudos, pois previamente as aulas, 
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aconteceriam em tempo livre dos professores ainda que fosse aos domingos e dias 

santos” (FERRAZ, 1801, p. 92). 

 Em 1978, o Decreto nº. 7.031 de Leôncio Carvalho, cria no Município da 

Corte, cursos noturnos para adultos analfabetos. Em 1915, é criada a Liga Brasileira 

contra o analfabetismo, cujo lema era “(...) combater o analfabetismo é dever do 

Estado Brasileiro” (ARAÚJO FREIRE, 1990). 

 Segundo Pierro e Haddad (2000), na década de 1920, surgem os ideais da 

Escola Nova, que traz para o centro das discussões um conjunto de reivindicações 

de propostas renovadoras para a educação escolar. 

 A Constituição de 1934 defende a proposta do Plano Nacional de Educação 

e, pela primeira vez, a educação de jovens e adultos é afirmada em âmbito jurídico 

nacional.  

No ano de 1942, segundo os autores, foi instituído o Fundo Nacional do 

Ensino Primário, que buscava ampliação deste segmento de ensino e incluía o 

Ensino Supletivo. Já em 1947, tem início o Serviço de Educação de Adultos (SEA), 

responsável pela Coordenação da Campanha da Educação de Adolescentes 

(CEAA), o que revela um avanço, mesmo que pequeno, no campo do então ensino 

de jovens e adultos. Segundo Fávero (2004), 

 

O CEAA, que funcionou de 1947 a 1952, foi a primeira campanha de 
massa, criada para atender a UNESCO, nessa época o Brasil já 
detinha mais de 50% de adultos analfabetos. A articulação entre os 
governos estaduais e municipais propiciou a solução das carências 
educacionais no nível fundamental. Há que se destacar, ainda, o 
apoio da sociedade civil organizada: escolas, igrejas, organizações 
culturais e esportivas (FÁVERO, 2004, p. 16).  

 

 De 1952 a 1963, de acordo com Freitas (2008, p. 3) “(...) a Campanha 

Nacional de Educação Rural apresentou-se como um desdobramento das ações da 

CEAA, que teve pontos altos e baixos”.  

Em 1958, realizou-se o II Congresso Internacional de Educação e Adultos, no 

Rio de Janeiro, que teve a participação de Paulo Freire. Em 1960, realiza-se, em 

Montreal, a II Conferência Internacional de Educação de Adultos, que tinha como 

bandeira a luta contra o analfabetismo e fez desencadear uma série de movimentos 

em favor dos jovens e adultos (FREITAS, 2008, p. 3). 
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 Os avanços nesse campo podem ser evidenciados, no Brasil, por meio dos 

seguintes movimentos: Movimento de Cultura Popular; Os Centros Populares de 

Cultura; Movimento de Educação de Base; A Campanha de Pé no Chão também se 

aprende a ler e escrever; e o Programa Nacional de alfabetização (DI PIERRO; 

HADDAD, 2000, p. 23). Eles surgiram como representações das tentativas de 

democratização do acesso das classes populares à Educação. Conforme 

abordagem de Di Pierro (2005), algumas questões sintetizam este momento 

histórico: 

 

Ao final dos anos 40 do século passado foram implementadas as 
primeiras políticas públicas nacionais de educação escolar para 
adultos, que disseminaram pelo território brasileiro campanhas de 
alfabetização. No início da década de 1960, movimentos de 
educação e cultura popular ligados a Organizações Sociais, à Igreja 
Católica e a governos desenvolveram experiências de alfabetização 
de adultos orientadas a conscientizar os participantes de seus 
direitos, analisar criticamente a realidade e nela intervir para 
transformar as estruturas sociais injustas. Diretriz totalmente 
contrária teve o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) da 
década de 1970, conduzido pelo regime militar no sentido de sua 
legitimação (Di PIERRO, 2005, p. 117).  

 

 Em 1967, com o Governo Federal está voltado para a erradicação do 

analfabetismo no país, é criada a lei nº. 5379, de dezembro do mesmo ano: o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que tinha por finalidade livrar o 

país da “Chaga” do analfabetismo. Segundo Martins (2005), “(...) nos seus quinze 

anos de existência, o Mobral atingiu milhões de pessoas, mas não erradicou o 

analfabetismo no país” (p. 90). Na verdade, o Movimento exigiu investimentos 

altíssimos por parte do Governo Federal, mas o que fez na prática foi servir de 

instrumento de controle à manifestação popular, logo, servindo de exemplo de 

modelo ineficaz para o futuro. 

 A Lei da “Reforma do Ensino”, como ficou conhecida a lei nº. 9394 de 1971, 

estabelece o ensino Supletivo, como modalidade independente do sistema regular e, 

tinha à proposta do Grupo de Trabalho que o articulou, tendo à frente Valmir 

Chagas, “(...) a concepção de promover um ensino de qualidade, capaz de reparar 

mão de obra para servir ao sistema, que nos anos 70, vive um período de 

modernização socioeconômica” (DI PIERRO; HADDAD, 1999, p. 17). 
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 O que ocorreu nesse período foi que o sistema educacional direcionou suas 

ações para atender às necessidades de formação de recursos humanos 

demandados do modelo econômico concentrador de riqueza e, diante dessa 

realidade, a escolarização básica para jovens e adultos adquirir institucionalidade 

nas redes de ensino. 

 Em conformidade com as contribuições das pesquisas de Di Pierro (2005), as 

análises sobre a “doutrina” adotada no ensino supletivo mostram que a mesma não 

adotou e muito menos incorporou as experiências dos movimentos de educação 

popular fundados na cultura, que ocorreram no início da década de 1960, e que 

tinham por suporte a obra do educador Paulo Freire.  

Na verdade, o que os representantes do governo fizeram foi atender aos 

apelos modernizantes da educação a distância e os preceitos tecnicistas da 

individualização da aprendizagem, a exemplo da instrução programada que entra 

em voga, nas formas de ensino não presenciais. 

 A Constituição de 1988, que assegurou importantes garantias para a EJA 

presentes em seu artigo 208, afirma em seu parágrafo primeiro que é dever do 

Estado “(...) o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive, para todos os que 

não tiveram acesso na idade própria”. Soma-se a este preceito, o parágrafo sexto do 

mesmo artigo constitucional, que garante a oferta de ensino regular noturno aos 

jovens e adultos. 

 O processo de redemocratização vivido pelo país após o término da ditadura 

militar aboliu o MOBRAL, que encerra suas atividades em 1985, tendo alfabetizado o 

mínimo de jovens e adultos em comparação as metas fixadas inicialmente pelo 

programa. Substitui esta política de combate ao analfabetismo a Fundação Educar 

(Fundação Nacional para a Educação de Jovens e Adultos), que mesmo contendo 

os ranços do recém-falecido MOBRAL, consegue promover algumas mudanças na 

modalidade. 

 Em 1990, com a eleição de Fernando Collor, a Fundação Educar é extinta e 

mais uma vez a EJA é deixada de lado pelas Políticas Públicas. Contudo, 1990 é 

considerado pela ONU (Organização das Nações Unidas) “o Ano Internacional da 

Alfabetização”, levando Collor a criar o PNAC (Plano Nacional de Alfabetização e 

Cidadania), que deu origem a um mínimo de ações, desarticuladas entre si, que 

poucas conquistas promoveram. Com a saída de Collor e a entrada de Itamar 

Franco, foi instituído o Plano Nacional de Educação, uma decorrência da 
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Conferência Mundial de Educação para Todos, ocorrida em 1990 na Tailândia, e que 

visou universalizar via democratização o acesso de todos à escolaridade básica. 

 Com Fernando Henrique Cardoso sendo eleito, a Emenda 14, focada na 

Educação, desobriga o Estado da obrigatoriedade do Ensino Fundamental de 

Jovens e Adultos, permanecendo, porém, a oferta de vagas na rede pública de 

ensino que atende à EJA. Mas é neste governo que é promulgada a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a lei nº. 9394/96, a “Lei Darcy Ribeiro”. 

Segundo Di Pierro (2009), 

 

 (...) após a promulgação em 1996 da Nova Lei de Diretrizes e 
Bases, lei 9394, a cultura escolar brasileira ainda encontra-se 
impregnada pela concepção compensatória de educação de jovens 
e adultos que inspirou o ensino supletivo, visto como instrumento de 
reposição de estudos não realizados na infância e adolescência. Ao 
focalizar a escolaridade não realizada ou interrompida no passado, 
o paradigma compensatório acabou por enclausurar a escola para 
jovens e adultos nas rígidas referências curriculares, metodológicas 
de tempo e espaço da escola de crianças e adolescentes 
interpondo obstáculos à flexibilização da organização escolar 
necessária ao atendimento das especificidades desse grupo 
sociocultural (DI PIERRO, 2009, p. 1118). 

 

 Em 1997, acontece a V Conferência Internacional de Educação de Adultos 

(CONFITEA), em Hamburgo, que defendeu o conceito de formação de adultos como 

processo amplo de aprendizagem (DI PIERRO; GRACIANO, 2001). Este conceito de 

formação perene envolve os processos de educação formal e os de educação 

informal que se dão ao longo da vida. A necessidade de aprendizagem ao longo da 

vida se amplia em virtude do aumento da perspectiva de vida das populações e da 

velocidade das mudanças que aprofundam distâncias entre gerações. 

 A década de 1990, em seus últimos cinco anos, é pródiga de programas 

federais voltados para jovens e adultos, entre os quais se destacam o Programa de 

Alfabetização Solidária (PAS), o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA) e o Plano Nacional de Formação do Trabalhador (PLANFOR). 

 Há que se destacar na luta pela Educação de Jovens e Adultos, conforme 

sinaliza Paiva (2011), que a ela: 
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(...) se insere os Fóruns de Educação de Jovens e Adultos, que 
surgiram em 1996, existentes atualmente em todos os estados do 
Brasil, alguns como os de Minas Gerais, com ramificações regionais.  
Reconhecidos desde 2004 pelo Ministério da Educação (MEC) como 
interlocutores de políticas públicas, assumem o desafio de organizar 
especialmente a EJA, como política pública, não se limitando apenas 
à alfabetização e sim assumindo-a como um processo que se dá ao 
longo da vida (PAIVA, 2011, p. 22). 

 
 
 Di Pierro (2005) comenta que, na segunda metade da década de 1990, 

ocorreu um movimento reivindicatório, no sentido de que as políticas de 

democratização fossem cumpridas, visto haver na época, certa resistência aos 

direitos educativos conquistados na etapa de transição democrática, no que se 

referia ä educação de jovens e adultos. 

 Comenta, ainda, que os seminários preparatórios para a V CONFITEA foram 

importantes, mas acirraram “(...) as divergências entre os representantes dos 

diferentes segmentos sociais e as autoridades federais, que adotando um estilo 

vertical e delegativo de coordenação política, optaram por fechar os canais de 

diálogo até então existentes” (DI PIERRO, 2005, p. 1130). 

 Os fóruns tiveram um papel essencial no processo de ampliação de direitos 

dos jovens e adultos, visto que tomaram para si os compromissos firmados pelo país 

na V CONFITEA, bem como nos anos que a ela seguiram. Entre as primeiras 

questões colocadas nos fóruns, encontra-se a busca de articulação entre os 

programas de alfabetização e os níveis mais elevados de escolarização, com o 

objetivo de garantir aos jovens e adultos a permanência deles na escola, de forma a 

dar continuidade aos seus estudos. 

 Uma outra questão debatida nos fóruns da EJA diz respeito ao financiamento, 

problema que causou sérias tensões pela não cobertura pelo FUNDEF, à época da 

criação do Fundo da Educação de Jovens e Adultos. Excluída de todas as 

benfeitorias educacionais, a modalidade encontrou nos fóruns, o espaço que 

necessitava para aprofundar os debates sobre essa forma de educação. 

 A formação dos professores, desde 2004, é também objeto das discussões da 

EJA, visto que as especificidades dos jovens e adultos exigem professores 

devidamente preparados para lidar com tal clientela. Por outro lado, tornou-se 

necessário que os sistemas de ensino investissem na formação continuada de tal 

maneira que os docentes da EJA fossem formados e capazes de atuar com domínio, 

conhecimento, alegria, ajudando os jovens e adultos na sua trajetória em educação. 
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 No campo da alfabetização de adultos, em 2003, o Governo Lula institui o 

programa “Brasil Alfabetizado”, subsidiado pelo FNDE, o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, cuja meta era inicialmente a alfabetização de 20 

milhões de pessoas, em quatro (4) anos. Passada quase uma década, o programa 

mostrou-se ineficaz e o país permanece com aproximadamente 10% de sua 

população ativa ainda analfabeta. 

 Moura (2006), um dos articuladores do documento do PROEJA (Programa de 

Integração da Educação Profissional Técnica de Nível Médio ao Ensino Médio na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos), originário do Decreto 5478 de 24 de 

junho de 2005, considera que é urgente humanizar a Educação Profissional e 

Tecnológica, com a presença das camadas populares “(...) vítimas da desigualdade 

e do descaso das políticas públicas” (p. 44). 

 Machado (2006), ao falar da proposta do PROEJA, argumenta: 

 

 (...) ela ganha significação nesse contexto atual de mudanças 
paradigmáticas e de busca da universalização da educação básica, 
de ampliação profissional e de perspectivas de continuidade de 
estudos em nível superior a um público portador de escolaridade 
interrompida, fator limitador das chances de melhor inserção no 
mundo do trabalho (MACHADO, 2006, p. 33). 

 

 Os desafios do PROEJA são muitos, assim como os da EJA, em seus 

segmentos de Ensino Regular noturno e de fases supletivas. Em 2005, Lula criou 

outro programa para atender a formação dos jovens que não concluíram o Ensino 

Fundamental na idade correta, “O Projovem Urbano”, que tem oferta de ensino 

fundamental para jovens de 18 a 29 anos que sejam alfabetizados. Com material 

elaborado especificamente para os jovens das periferias das cidades, o programa 

tem um conjunto de arcos profissionais para a iniciação para o trabalho e oferece, 

ainda, uma bolsa de R$ 100,00 (cem reais) aos cursistas (MOURA, 2006). 

 Uma das questões que surge no universo dos autores que participam da 

Revisão Histórica da Educação de Jovens e Adultos faz referência ao despreparo de 

um número significativo de professores, docentes da EJA, que não estão preparados 

para lidar com essa clientela, mas esse é mais um desafio a ser enfrentado no futuro 

próximo. 
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3.2 Finalidade da EJA 

 

A partir da Declaração de Hamburgo de 1997, surge a necessidade de 

conferir um estatuto de ensino, cuja dimensão social vai além do domínio da leitura, 

da escrita, do cálculo. A Câmara Municipal de Educação Básica (CMEB) do distrito 

Federal e da qual fazem parte, conselheiros do porte do professor Jamil Cury, 

assumiu a Educação de Jovens e Adultos, com o objetivo de estruturar o seu campo 

de atuação, finalidades e compromisso. 

 Nessa perspectiva, ao estabelecer as finalidades da EJA, Cury (1998) se 

apoia na Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) que estabelece as 

Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos, enfatizando que o 

Direito Público Subjetivo estabelece as funções – reparadora, equalizadora e 

qualificadora – que a resolução incorpora, juntamente com outras questões como; os 

limites de idade, a necessidade de contextualização do currículo e das metodologias 

recorrendo aos princípios da proporção equidade e diferença. Segundo Carmo 

(2011), a função reparadora da EJA significa que: 

 

(...) não só, a entrada no circuito dos direitos civis pela restauração 
de um direito negado, ou seja, o direito de uma escola de qualidade, 
mas também o reconhecimento naquela igualdade ontológica de 
todo e qualquer ser humano. Desta negação, evidente na história 
básica, resulta uma perda: o acesso a um bem real, social e 
simbolicamente importante (CARMO, 2011, p. 2).  

 
 
 Essas palavras, retiradas do texto do Parecer CNE/2000, mesmo que 

retratem uma luta histórica pelas populações incluídas do processo de escolarização 

regular, por outro lado, são alvos de críticas dos especialistas. Martins (2005), ao 

apontar ambiguidades deste registro, relaciona o mesmo com os recursos a EJA: 

“(...) o parecer apresenta ambiguidade, pois enquanto a conquista de tal direito de 

representação é celebrada, a Emenda 14/1996 retira a obrigatoriedade da oferta de 

ensino da EJA” (p. 37). 

 Em relação à função equalizadora da qual o Parecer 11/2000 do CNE fala, 

basicamente, ela se refere à possibilidade de reingresso dos jovens e adultos no 

processo educativo, uma vez que “(...) busca restabelecer sua trajetória escolar de 
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modo a readquirir a oportunidade de um ponto igualitário no jogo conflitual da 

sociedade”. 2 

 Segundo Andrade (2006), “(...) o parecer deixa claro, uma das finalidades 

básicas da EJA, ou seja, o fato desta modalidade de ensino, não mais poder ser 

tratado como uma função de suplência, constituindo-se a partir deste ponto uma 

modalidade da Educação Básica, nas suas etapas fundamental e média” (p. 1). 

Assim, entende-se como segmento educacional com perfil próprio, possuidor de 

uma feição especial diante de um processo considerado como medida de referência. 

 Quanto à função qualificadora presente no Parecer, o documento aborda uma 

questão central: a necessidade de atualização permanente dos conhecimentos. 

Segundo o Parecer 11/2000 da CEB, 

 

Esta tarefa de propiciar a todos a atualização de conhecimento por 
toda a vida é a função permanente da EJA. Ela tem como base i 
caráter incompleto do ser humano cujo potencial de desenvolvimento 
e da adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não 
escolares. Mais do que nunca, ela é um apelo para a educação 
permanente e criação de uma sociedade educada para o 
universalismo, a solidariedade, a igualdade e a diversidade. 3  

 

 No que se refere a esta função qualificadora há de se fazer uma ponte com 

um dos itens desta formação dos jovens e adultos, que tem suscitado algumas 

importantes reflexões, que é a revelação formação/qualificação profissional. 

 Sobre esta questão que envolve a EJA com o trabalho, Di Pierro et al. (2001) 

comentam que “(...) a entrada precoce no mercado de trabalho e o aumento das 

exigências de instrução e domínio de habilidades no mundo do trabalho” (p. 5) são 

fatos que passam a direcionar os adolescentes e jovens na retomada de seu 

processo escolar. Essa modalidade, que tem caráter de suplência, passou a ser 

parte significativa da população brasileira. 

 Os autores que tratam dessa questão sinalizam para três trajetórias escolares 

básica, que, em síntese, formam a clientela da EJA: “(...) os que iniciam a 

escolaridade básica já na condição de adultos trabalhadores, os adolescentes e 

adultos jovens que ingressam na escola regular e a abandonam por algum tempo, 

frequentemente motivados pelo ingresso no trabalho ou em razão de movimentos 

                                                 
2 Disponível em: <http://www.deja.pr.gov.br>. Acesso em: 12 dez. 2011. 
3 Disponível em: <http://www.deja.pr.gov.br>. Acesso em: 12 dez. 2011. 
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migratórios e, por fim os adolescentes que ingressaram e cursaram recentemente a 

escola regular, mas acumularam grandes defasagens entre idade e série” (JOIA; 

RIBEIRO, 2001, p. 6). 

 Há que se considerar, nessa análise, as finalidades da EJA que, apesar das 

ambiguidades, como comenta Martins (2005), e das contradições apontadas por 

Andrade (2000), o Parecer 11/2000 do CNE representou um importante avanço, 

sobretudo na superação da concepção de educação compensatória de pessoas 

adultas. Contudo, Di Pierro et al. (2001) sinalizam para o fato, de que estes avanços, 

tanto no tocante ao acesso, quanto às oportunidades de cursos “(...) não nega que 

há desigualdades educativas a serem enfrentadas” (p. 72), sobretudo no que diz 

respeito às questões curriculares e as necessidades de projetos autônomos para a 

modalidade da EJA. 

 

Outro problema modal da Educação de Jovens e Adultos diz respeito 
à articulação entre formação geral e profissional, embora as 
motivações para que jovens e adultos participem de programas 
formativos sejam múltiplas e não necessariamente instrumentais, a 
melhoria profissional e ocupacional é o motivo declarado da maioria 
dos estudantes (Di PIERRO et al., 2001, p. 25). 

 

 Mesmo que nos últimos anos o trabalho tenha perdido sua centralidade, para 

as classes populares, trata-se de fonte exclusiva de manutenção dos meios de 

sobrevivência. Assim, o aumento de trabalho contemporâneo tem exigido, por parte 

das Políticas Públicas para a Educação, e seus atores, medidas claras e urgentes 

no sentido de promover a qualificação de jovens e adultos, com qualidade. 

 A participação no novo mundo do trabalho requer uma formação que inclua 

como elemento crucial o conhecimento científico/tecnológico, uma vez que a 

capacitação técnica se coloca como diferencial no enfrentamento do mercado de 

trabalho. 

 Isso não desqualifica a visão da politécnica, haja vista que a ênfase presente 

na concepção do trabalho como princípio educativo está na perspectiva do PROEJA, 

do PROJOVEM URBANO e de outros programas que ampliam as chances de 

escolaridade dos jovens e adultos. Isto significa dizer que a qualificação, como 

processo contínuo, não pode abdicar da formação geral que confere aos jovens e 

adultos, estatutos de cidadãos, trabalhadores sim, mas antes de tudo, cidadãos 
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portadores de direitos, entre os quais, os de receber educação de qualidade 

indiscutível. 

 Todas essas discussões mostram que a história da educação brasileira nos 

últimos 50 anos possibilita que se perceba a evolução da educação de jovens e 

adultos, que assume diferentes recortes ao longo desta trajetória. Além disso, 

permitem observar as tensões entre educadores, gestores e governos, enquanto 

forças que se confrontam no cenário educativo brasileiro, e lutam para ampliar o 

acesso e permanência desses sujeitos na escola. 

 As pesquisas sobre os motivos que levam esses jovens e adultos à escola 

apontam, predominantemente, por eles terem o desejo de recuperar o tempo 

perdido e precisar de uma qualificação imediata para atingir o mercado de trabalho. 

Mas suas motivações incluem também maior vontade de entender melhor as coisas, 

de se expressar mais claramente, de “ser gente”, de não depender sempre dos 

outros. 

Com relação aos adolescentes, o grande desafio é a reconstrução de um 

vínculo positivo com a escola e, para tanto, o educador deverá considerar em seu 

projeto pedagógico as expectativas, gostos e modos de ser característicos dos 

jovens. Sabe-se que toda experiência que tenha sido um fracasso gera, nos jovens e 

adultos, uma autoimagem negativa, levando-os à timidez, à insegurança e a muitos 

bloqueios. De acordo com a observação inclusa nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1997), 

 

Se a aprendizagem for uma experiência de sucesso o aluno constrói 
uma representação de si mesmo como alguém capaz. Se, ao 
contrário, for uma experiência de fracasso, o ato de aprender tenderá 
a se transformar em ameaça e a ousadia necessária se transformará 
em medo, para o qual a defesa possível é manifestação de 
desinteresse (BRASIL, 1997). 
 

Em qualquer dos casos, será fundamental que o educador ajude os 

educandos a reconstruir sua imagem da escola, das aprendizagens escolares e de 

si próprios. 

Um dos princípios pedagógicos bastante assimilados pelos professores da 

EJA é o da incorporação da cultura e da realidade dos alunos, como conteúdo e 

ponto de partida para as aulas. Somados a esses aspectos, lembra-se que a escola 

é um espaço propício para a educação da cidadania, isto é, nela se deve aprender a 
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cuidar dos bens coletivos, discutir e participar democraticamente, reconhecer direitos 

e deveres e desenvolver a responsabilidade pessoal pelo bem estar comum. 

 

3.3 Leitura, compreensão e produção textual 

 

A língua, antes de se constituir em um dado cultural, é o elemento revelador 

da identidade humana, assim como a forma de mediação da comunicação entre os 

homens. Ler é, portanto, significar o mundo pelas trilhas da palavra, pela via das 

representações, sejam elas, orais ou escritas. Ler é, ainda, o caminho natural para a 

obtenção de conhecimento e requisito para conquista da plena cidadania. 

 Os alunos que chegam à EJA carregam, na maior parte das vezes, o “peso” 

de não saberem ler e escrever, pois um número bastante significativo desses 

sujeitos diz saber ler e escrever, mas na prática o fazem de forma precária. 

 Alguns escrevem o nome, conseguem decodificar letras, mas se inscrevem 

na categoria de “analfabetos funcionais”. Ou seja, sabem escrever o nome, 

reconhecem letras, mas bem mal e sequer constroem pequenos textos com 

coerência e coesão textuais (SOARES, 1999). 

 Soares (1999), quando aborda a questão da compreensão, que deve nascer 

do discurso, bem como de uma análise, que ultrapassa o código e alcança a 

mensagem, fala a respeito de uma leitura e de uma escrita que possuem sentidos. 

 Sobre os sentidos que as palavras adquirem na dinâmica da língua, Orlandi 

(2001) comenta: 

 

Movimento dos sentidos, errância dos sujeitos, lugares provisórios 
de conjunção e dispersão, de unidade e de diversidade, de 
indistinção, de incerteza, de trajetos, de ancoragem e de vestígios: 
isto é o ritual da palavra (ORLANDI, 2001, p. 10).  

 

 O fragmento em destaque aborda uma questão central da língua, ou melhor 

dizendo, as suas múltiplas possibilidades de se tornar compreensível ao interlocutor, 

seja ele o outro da relação comunicativa; ou mesmo o leitor, que no momento da 

leitura estabelece as associações com fatos vividos, outras leituras e, assim sendo, 

dialoga com o autor, desvelando os sentidos do texto, que é o jogo das palavras na 

trama dos significados. 
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 Porém, ler com compreensão não é tarefa das mais fáceis ou mesmo um 

exercício fácil de ser feito. A língua portuguesa, que é a língua materna dos 

brasileiros, traz consigo a riqueza de sua origem latina, com nuances, flexões, 

transposições e processos de mudanças que foram ocorrendo ao longo da sua 

trajetória de língua viva, e que, de certa forma, tornaram sua gramática complexa, 

um desafio. 

 De acordo com Koch (2001) “(...) o texto é um construto histórico e social 

extremamente complexo e multifacetado, cujos segredos é preciso desvendar para 

compreender melhor esse “milagre” que ocorre a cada interlocução” (p. 9). Logo, 

compreender sentidos, em uma dada situação em que a língua passa uma 

mensagem, significa realizar um percurso dos mais difíceis, tendo em vista que tanto 

no discurso quanto no texto elaborado e presente nos livros, o contexto no qual este 

se inscreve é também parte da compreensão. 

 Se para uma criança que está sendo alfabetizada a língua é um mistério que 

vai se revelando na medida em que consegue juntar os signos alfabéticos, 

compreendê-los em seus fonemas correspondentes e formar palavras e frases com 

sentidos; para o adulto, que já é íntimo dessa língua, com todas suas variantes 

linguísticas que foram incorporadas ao seu discurso, fica muitas vezes difícil 

aprender a ler e escrever após inúmeras tentativas. 

 Quando diz que “(...) a leitura de mundo antecede a leitura da palavra”, Freire 

(2001) fala de uma compreensão que nasce das vivências cotidianas e sócio-

históricas de cada sujeito social, na sua constante busca de ressignificar o mundo e 

assim, compreender o que a realidade mostra em suas relações. Ler o mundo é o 

primeiro passo, mas além dele está o domínio dos instrumentos que são capazes de 

levar um jovem e um adulto a inserir-se no mundo dos sujeitos letrados. 

 Neste ponto da pesquisa, não há como deixar de registrar um conjunto de 

fatores que acompanham os alunos da EJA, no tocante ao trabalho com textos e 

mesmo com a fala, vista aqui como a capacidade de dizer a sua palavra, dando voz 

aos seus sentimentos, emoções, opiniões. 

 Concretamente, os alunos da EJA, como analisa Paiva (2011), não são as 

crianças e adolescentes da escola regular. Ao contrário, são sujeitos que, 

deslocados do seu percurso escolar natural, que se veem em turmas de jovens e 

adultos, em momentos diferenciados de sua aprendizagem e convivendo com um 
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histórico de fracassos, baixa autoestima, exclusão, retornam à escola, insistindo em 

aprender, nesse novo momento, o que não conseguiram no passado. 

 Facilitar a aprendizagem desses sujeitos de modo que eles possam 

compreender o que leem e tenham condições de registrar suas ideias de forma 

coerente, passa a ser o desafio dos docentes que escolhem a EJA como espaço de 

exercício da docência. 

 Ao falar do ensino de textos e das estratégias de produção textual, Koch 

(2002) alerta para uma questão atualmente bastante discutida pelos linguistas: a 

forma como esse ensino vem sendo dado. Apresentada em grande parte das 

práticas em vigência, de forma fragmentada, com a gramática descontextualizada 

dos sentidos textuais, essa língua torna-se estranha, sobretudo, para os jovens e 

adultos, que já possuem uma longa história com essa língua, que lhes é íntima. 

 O discurso necessita de contexto para que haja compreensão, não importa se 

ele vem na forma de registro escrito ou oral. Nessa perspectiva, há de se considerar 

as palavras de Koch (2002), quando esta comenta: 

 

Na concepção interacional (dialógica) da língua, na qual os sujeitos 
são vistos como atores, construtores sociais, o texto passa a ser 
considerado o próprio lugar da interação e seus interlocutores, como 
sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se constroem e são 
construídos. Desta forma, há lugar no texto, para toda uma gama de 
implícitos, dos mais variados tipos, somente dectáveis quando se 
tem, como pano de fundo, o contexto sociocognitivo dos 
participantes da interação (KOCH, 2002, p. 87). 

 

 Essa afirmação aponta para pontos essenciais do trabalho com produção 

textual na EJA, uma vez que, para que esse aluno possa se preparar para uma 

aprendizagem significativa é necessário que ele próprio esteja aberto às atividades 

propostas pelos professores. Estes, por sua vez, devem estimular a participação por 

meio da oralidade, possibilitando que eles se pronunciem, sem corrigir falhas ou 

mesmo críticas que não levarão a uma compreensão maior. 

 O jornal reflete os valores, a ética e a cidadania, através dos mais variados 

temas e se torna, assim, um aparelho importante para o educando se colocar e se 

inserir na vida social por meio dessa ferramenta de comunicação. O uso do jornal na 

escola atende as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), pois as 

matérias tratadas servem de base para o desenvolvimento dos temas transversais, 

trabalhando-se, por exemplo, a questão da ética e da cidadania nos enfoques e 
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tendências, que dão aos fatos e notícias. Ensina-se, por meio do jornal, a leitura, a 

interpretação dos assuntos tratados sob um prisma reflexivo e crítico, propiciando 

aos alunos a oportunidade de se inserir no mundo através de uma janela de papel. 

 Sendo assim, as dificuldades na compreensão e que são decorrentes das 

defasagens com a leitura e a escrita podem ser plenamente superadas por meio de 

uma corresponsabilidade entre gestores, coordenadores pedagógicos, professores e 

outros atores que circulam no cenário escolar, sempre com o objetivo de criar 

espaços diferenciados e facilitadores da compreensão dos textos lidos e de seus 

registros escritos. 

  

3.3.1 Material didático 

 

As atuais propostas curriculares para o ensino da Língua Portuguesa, bem 

como para as demais disciplinas, buscam criar situações nas quais o aluno tenha a 

possibilidade de domínio ativo do discurso nas diversas situações comunicativas. 

Oliveira et al. (2007), quando abordam especificamente o ensino da língua materna, 

consideram que “(...) os conteúdos da disciplina devem ser selecionados de modo a 

permitir o uso efetivo da linguagem em situações linguisticamente significativos” (p. 

19). 

 No caso do ensino da Língua Portuguesa na EJA, o alcance de tal proposta é 

dificultado por um conjunto de fatores, entre eles, o fato dos livros didáticos e 

atividades acadêmicas, quase sempre se constituírem em adaptações, muitas vezes 

grosseiras, de material aproveitado do ensino regular. 

 Conforme analisam Di Pierro et al. (2001), é urgente “(...) superar a 

concepção compensatória de educação de pessoas adultas” (p. 15) e, para que isso 

se torne possível, é necessário enfrentar as desigualdades educativas e promover 

mudanças capazes de garantir a essa clientela o acesso aos conteúdos mínimos 

exigidos por lei, como direito à educação. 

 A realidade tem demonstrado que há uma notória escassez de publicações de 

livros didáticos dedicados aos alunos da EJA e, muitas vezes, quando esse material 

editorial é publicado, apresenta abordagens infantilizadas, totalmente incompatíveis 

com a clientela a qual se destinam tais publicações. Logo, textos e atividades 

descontextualizados, levam os alunos ao desinteresse e, sobretudo a se inibirem 
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diante das propostas de escrita feitas pelos professores. Sobre essa questão, 

Santos et al. (2001) comentam: 

 

O público da EJA possui suas especificidades. Dentre elas, é 
relevante o fato do jovem e adulto não ter sido bem sucedido em seu 
primeiro contato com a escola, o que culminou com a sua exclusão 
desse “espaço de conhecimento”. No seu contato com s escola 
regular, eles tiveram um ensino de língua materna pautado em uma 
concepção voltada para o ensino de nomenclaturas e regras 
gramaticais, com a suposição de que, ao dominar tais 
conhecimentos linguísticos, o aluno teria condições de compreender 
e produzir textos (SANTOS et al., 2001, p. 1).  

 

 Andrade e Rabelo (2007) afirmam que a língua, para cumprir sua finalidade, 

necessita romper com a tradição conteudista de abordagens descontextualizadas, e, 

para isso, “(...) é importante que sejam compartilhadas experiências socioculturais, 

de formas cada vez mais diversificadas, e que o grupo a qual esses indivíduos 

pertençam conheça os diversos padrões que regulam os usos sociais” (p. 26). 

   Dessa forma, torna-se necessário um trabalho de análise do perfil cognitivo 

do adulto da EJA para propor novas metodologias, pois a rotina, a repetição e a 

previsibilidade dos materiais didáticos existentes são armas letais para a 

aprendizagem. A monotonia da repetição esteriliza a motivação dos alunos.  

Nesse caso, o jornal torna-se um instrumento pedagógico prático e motivador 

no processo ensino-aprendizagem. Conforme cita a educadora Amélia Hamze 

(2012), no Canal do Educador,  

 

O estudo e a leitura do jornal dentro de um contexto pedagógico do 
conteúdo, em alguns casos, é muito mais bem sucedido do que o 
simples uso do livro didático. Esse instrumento pedagógico forma um 
conjunto de cidadãos mais informados e participantes. A ferramenta 
pedagógica, que se utiliza com o uso do jornal em sala de aula, 
prioriza o desenvolvimento acadêmico pela informação e tem como 
objetivo originar uma leitura mais crítica, assim como, esclarecer ao 
aluno a realidade dos problemas sociais, propiciar o desenvolvimento 
do raciocínio, aumentar a capacidade de questionamentos e 
abranger o conteúdo cultural. 4 

 

Hanze (2012) observa ainda que a leitura costumeira desses periódicos em 

sala de aula como um espaço de divulgação de ideias, de opinião e interesses “tem 

                                                 
4 Disponível em: <http://educador.brasilescola.com/trabalho-docente/jornal-sala-aula.htm>. 
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contorno multidisciplinar e interdisciplinar” e é um auxílio aos alunos, enriquecidos 

em sua capacidade de entendimento,  

 

(...) principalmente ao acréscimo e ampliação do vocabulário e 
compreensão de textos, melhora a qualidade das intervenções 
verbais, alarga as informações do educando sobre o mundo e 
também sobre a comunidade onde vive. O jornal espelha o jogo de 
interesses da sociedade e o estudante pode compreender em que 
sociedade está vivendo e convivendo. 4 

 

 Compreender que a aprendizagem significativa não pode se dar sem um 

contexto, que situe o novo saber dentro de determinada categoria de análise, faz 

com que qualquer estudo que tenha a língua como eixo, tenha que se reportar ao 

conceito de contexto. Segundo Koch (2002), 

 

O contexto abrange, portanto, não só o cotexto, como a situação de 
interação imediata, a situação mediata e também o contexto 
sociocognitivo dos interlocutores que, na verdade, subsume os 
demais. Ele engloba todos os tipos de conhecimentos arquivados na 
memória dos atores sociais, que necessitam ser mobilizados por 
ocasião do intercâmbio verbal (KOCH, 2002, p. 24).  

 

 Esclarecer este comentário significa dizer que o contexto é o cenário, o pano 

de fundo, bem como os discursos e saberes, as regras, situações, variedades 

linguísticas, a cultura, enfim, todos os tipos de conhecimentos, como afirma a autora, 

que envolve o momento da comunicação; seja ela oral, escrita, através de outras 

linguagens, ou mesmo por gestos, silêncios que caracterizam a linguagem não 

verbal. 

 Para Marcuschi (2001) “(...) a linguagem é vista como uma faculdade humana 

universal, enquanto a língua é tomada como uma dada manifestação particular, 

histórica, social e sistemática da comunicação humana” (p. 27). O autor ainda diz 

que, para construir a língua como um conceito que se encontra atrelado ao fazer 

humano, é preciso vivenciar seus significados, que, na prática, são construídos no 

processo interacional e determinados pelo contexto social. Nesse ponto, Marcuschi 

(2001) complementa: “(...) o sujeito que utiliza a língua não é um ser passivo, mas 

alguém que interfere na constituição do significado do ato comunicativo, pois uma 

relação intrínseca entre o linguístico e o social” (p. 27).  
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 As abordagens realizadas até o momento apontam para uma questão central: 

o conceito de texto, que envolve também a questão dos gêneros e suportes textuais, 

mais adequados às especificidades das modalidades de ensino. Nesse sentido, é 

fundamental que a visão de texto priorizada nas atividades com alunos da EJA leve 

em conta o contexto, o universo linguístico desse aluno com suas variantes, assim 

como os processos cognitivo, social, linguístico que englobam a linguagem e suas 

diversas situações discursivas. Para Fávero e Koch (1988), 

 
O texto em sentido lato designa toda e qualquer manifestação da 
capacidade textual do ser humano – quer se trate de uma música, 
uma pintura, um filme, uma escultura – isto é, qualquer tipo de 
comunicação realizada através do sistema de signos (FÁVERO; 
KOCH, 1988, p. 25).  

 

 Esta visão a respeito do texto possibilita que o aluno se aproprie dos mais 

diversos tipos de textos, facilitando o processo de letramento e proporcionando uma 

concepção de língua, que está muito além das palavras, na medida em que se situa 

no contexto das práticas sociais discursivas, carregadas de intencionalidades e 

interações. Quando é dada ênfase às situações de ensino com jovens e adultos, 

priorizando os textos e suas relações com os contextos, os alunos sentem maior 

facilidade na compreensão dos discursos. 

 Compreender um texto não é uma tarefa amena, pois, ao contrário do que 

sugere o senso comum, interpretar situações discursivas, na maior parte das vezes 

criadas por um autor, exige uma série de mecanismos cognitivos, além dos saberes 

linguísticos prévios que os alunos têm que utilizar numa situação de aprendizagem 

que envolva trabalhos pedagógicos com textos. 

 Por outro aspecto, o texto é uma construção sempre inacabada na medida em 

que a relação autor-leitor sugere sempre uma complementação que é dada pelo 

leitor na sua interlocutação com o autor. Eco (2000), quando diz que toda obra é 

aberta, na medida em que está sujeita a múltiplas interpretações, considera que 

nesse processo há a presença dos aspectos subjetivos que envolvem a 

compreensão textual. Sobre essa temática, Kleiman (1995) se posiciona ao dizer 

que 
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A compreensão de texto torna-se acessível quando se delimitam os 
objetivos da leitura. Estabelecer tais objetivos é uma estratégia de 
controle do próprio conhecimento. (...) A estratégia metacognitiva 
mostra que um texto não é um produto inacabado, logo um leitor 
ativo, ao delimitar seu objetivo, formula hipóteses (KLEIMAN, 1995, 
p. 37).  

 
 
 Nesse sentido, os textos adequados ao ensino dos alunos da EJA não podem 

ser construídos a partir de contextos diferenciados dos espaços e práticas sociais às 

quais se inserem os sujeitos jovens e adultos, sob o risco de produzirem um 

entendimento que não leva a real significação das palavras nos seus diversos 

textos. 

 Quando interpreta um texto, lançando  mão das associações, dissociações, 

comparações, exclusões, similaridades, inferências, os alunos da EJA tem como 

referência no instante desta compreensão, sua história de vida, suas experiências 

com a linguagem oral, suas vivências nos espaços socioculturais em que circula e, 

sobretudo sua visão de mundo como sujeito. 

 As análises que tem objeto os currículos da EJA, revelam que existe uma 

precariedade de material pedagógico, como também de recursos humanos com 

preparo para atuar nesta modalidade de ensino. Di Pierro et al. (2001) acentuam que 

esses currículos, no Ensino Fundamental, “(...) sequer asseguram uma base 

formativa científico-tecnológica comum” (p. 8). Além desse obstáculo ao 

desenvolvimento de uma ação educativa eficaz, existe a constante insistência de 

uso de material infanto-juvenil retirado dos manuais do ensino regular, uma rigidez 

no tratamento aos conteúdos, que é decorrente da visão de seriação, sem falar na 

descontextualização que atravessa o momento da transposição didática. 

 Assim, “ler e escrever com compreensão” trata-se de competência essencial 

da aprendizagem na EJA, e para que a mesma seja construída com consistência é 

urgente oferecer condições de acesso a um material textual, compatível com a 

realidade concreta vivenciada pelos jovens e adultos que chegam às escolas cheios 

de expectativas e acreditando que, ao final do curso, serão capazes de ler e 

escrever com proficiência.  
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3.3.2 Domínio da leitura e da escrita 

 

As dificuldades com a leitura e a escrita não são privilégio da EJA, pois, ao 

contrário do que se diz no senso comum, os Parâmetros Curriculares do Ensino 

Fundamental, documento datado de 1988, já afirmava que o fracasso escolar nesta 

etapa reside, sobretudo, no âmbito da leitura e da escrita. Os estudos sobre este 

tema são vastos e de várias ordens, mas a revisão referente à EJA ainda se mostra 

tímida diante das demais. 

 Os alunos da EJA, diante da defasagem existente entre os saberes que 

carregam como herança de um ensino que ficou no passado e o momento novo, de 

retomada da escolaridade, sentem-se inseguros, não só quando têm que ler, mas 

principalmente escrever. Os anos longe da sala de aula, ou não contato com a 

escrita regularmente, associados às histórias de vida, muitas vezes marcadas por 

exclusão e formas de opressão, levam os professores à adoção de medidas 

capazes de levar entusiasmo e incentivo aos alunos. 

 Os debates contemporâneos sobre a leitura e a escrita revelam que não é 

apenas suficiente, nos dias atuais, uma alfabetização que apenas oferece aos 

alunos os rendimentos da decodificação e fazem com que o aluno leia, mas muitas 

vezes, sem atribuir significados ao que lê. Nesse sentido, torna-se de extrema 

importância diagnosticar “como” este ensino vem sendo dado nas salas de aulas da 

EJA. 

 Geraldi (1997), ao se posicionar sobre o ensino da língua, considera que, 

 

Antes de qualquer consideração específica sobre a atividade de sala 
de aula é preciso que toda e qualquer metodologia de ensino articule 
uma opção política – que envolve uma teoria de compreensão e 
interpretação da realidade com os mecanismos usados em sala de 
aula (GERALDI, 1997, p. 2). 

 

 No momento em que fala em “opção política”, o autor remete a uma questão 

que envolve a linguagem, ou seja, o fato de que tanto a fala quanto a escrita não são 

neutras, na medida em que traz em si intencionalidades presentes no discurso das 

partes em processo de interlocução ou interação. A linguística, disciplina que vê a 

língua como uma representação que traz a emergência do social, do cultural, em 

suas entranhas, demonstra que o reconhecimento da diferenciação entre os gêneros 
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textuais colabora na compreensão/interpretação textual, além de contribuir para a 

melhoria da escrita. 

 Segundo Marcuschi (2002) “(...) os gêneros textuais são uma espécie de 

armadura cognitiva geral preenchida por sequências tipológicas de base que podem 

ser bastante heterogêneas, mas relacionadas entre si” (p. 27). Por isso, os conceitos 

de gênero e tipo textual, na prática, aparecem interligados. 

 Já para Bakhtin (1997), fazer uso da língua é fazer uso de gêneros textuais 

que circulam nas práticas sociais dos falantes e daqueles que escrevem. Sobre isso, 

ele afirma: 

 

(...) a riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, 
pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada 
esfera dessa atividade comportas um repertório de gêneros do 
discurso que vai diferenciando se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa (BAKHTIN, 1997, p. 279).  

 

 Os gêneros, na realização de uma comunicação efetiva, apresentam-se de 

forma relativamente estável, mas admitem variações internas e até mesmo 

hibridações aos intergêneros. Isso serve para demonstrar que, no mundo das 

múltiplas linguagens, o ato de comunicar-se, assim como os de ler e escrever 

podem ser facilitados. 

 Partindo da tese de Perles (2011) de que a “(...) linguagem humana tem sido 

vista de formas diferentes ao longo da história (p. 2)” pode-se afirmar que ela foi 

concebida como “representação”, uma espécie de espelho do mundo e do 

pensamento; também foi vista como ferramenta de comunicação; para finalmente 

situar-se como interação, dando origem a uma linguística do discurso. 

 Koch (1996) aborda esta questão que se encontra ligada a leitura com 

compreensão, quando diz: 

 

O texto passa a ser considerado o próprio lugar da interação e ele é 
ponto de partida e chegada das atividades linguísticas. Desta forma, 
estudar a linguagem implica em vê-la como atividade social, 
considerando nesta concepção, as variedades linguísticas, as 
diferenças de dialetos ou sotaques e seus respectivos léxicos que 
são valorizados e reconhecidos no âmbito social (KOCH, 1996, p. 
17). 
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 Este comentário evidencia a questão da ideologia presente no texto, ou seja, 

os valores sociais de determinados grupos ou mesmo as características textuais de 

gênero, que colaboram nos sentidos dados aos textos. Um texto, por exemplo, da 

literatura de cordel, tem que ser lido dentro das condições contextuais desse tipo de 

gênero/tipo textual. A identificação do gênero é um elemento facilitador da leitura, 

conforme Santos et al. (2001). 

 Para Koch (1996) “(...) é importante mostrar aos alunos que existem marcas 

textuais que possibilitam uma adequada decodificação” (p. 160) e que tais marcas 

não só tornam possível a reconstrução do enunciado, como também a recriação dos 

conhecimentos e das vivências de cada leitor. 

 Todos esses comentários são reveladores de que a leitura envolve como 

precedente, o que Paulo Freire (1989) denominava “leitura de mundo”. Ler a 

realidade onde está inserido, observar o seu entorno, buscar pontos de 

convergência no olhar sobre o meio natural é ler o mundo, com todas as suas 

contradições, interrogações, perplexidades, analisando os pontos de conexão entre 

os fenômenos. Os sujeitos leem a partir do lugar que estão, ou seja, do lugar de que 

falam. 

 Quando comenta que a leitura é interação, é relação entre o sujeito, o 

portador do texto que abraça o gênero e o interlocutor, e que ler em primeira mão é 

decodificar para logo após compreender pela via da interpretação, Orlandi (2001) 

comenta: 

 

Problematizar as maneiras de ler leva o sujeito falante ou o leitor a se 
colocarem questões sobre o que produzem e o que ouvem nas 
diferentes manifestações da linguagem é perceber que não podemos 
não estar sujeitos à linguagem, seus equívocos, sua capacidade. 
Saber que não há neutralidade nem mesmo no uso aparente 
cotidiano dos signos (ORLANDI, 2001, p. 9). 

 

 Para o autor, a entrada no mundo do simbólico é irremediável e permanente, 

pois “(...) estamos todos comprometidos com os sentidos e o político, logo, não 

temos como não interpretar” (p. 10). Isso demonstra que a atividade da leitura, além 

de constituir-se em um processo cognitivo, é também um ato social entre dois 

sujeitos – leitor e autor.  Esses sujeitos estabelecem uma interação socialmente 

determinada. 
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 Neste ponto das análises sobre leitura e escrita, uma questão se torna 

relevante: por que os alunos da EJA apresentam dificuldades no processo de 

construção da leitura e da escrita?  A primeira resposta a esse questionamento, 

encontra-se, segundo parecer de Silva (2005), no fato de a escola “(...) impor 

saberes que não tem qualquer significado para o aluno” (p. 34).  

 No ensino da língua materna, apesar dos avanços no campo da Linguística e 

da Semiótica, a gramática ainda aparece nas salas de aulas distanciada dos textos e 

quando o professor realiza um trabalho com abordagens textuais, geralmente, os 

textos são produções totalmente distantes da realidade social dos alunos. Kleiman 

(1995) considera que: 

 

O texto escrito como uma realidade material consiste em um 
conjunto de elementos que se relacionam. Uma vez interpretados 
esses elementos, o texto torna-se coerente, pois o leitor consegue 
suprir o seu contexto. A apreensão desses elementos depende de 
um conhecimento prévio na leitura, porque “o leitor” utiliza na leitura 
o que ele já sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua 
vida (KLEIMAN, 1995, p.13).  

 

 Diante dessa análise, compreende-se o “por quê” dos jovens e adultos 

apresentarem dificuldades no momento da leitura, quando os textos de grande parte 

dos livros e manuais, utilizados na EJA, se apresentarem totalmente incompatíveis 

com o mundo concreto no qual esses sujeitos estão inseridos como cidadãos. Por 

outro aspecto, há além da contextualização, a necessidade de trabalhar com a 

diversidade textual, pois só assim eles poderão compreender as diferenciações e 

atribuir significados. 

 Silva (1991) ao falar dos desafios impostos ao leitor, diz: 

 

Privilegiar a interação é, pois reconhecer a diversidade textual que se 
manifesta na sociedade e confrontar as diferentes formas textuais no 
tocante à organização, finalidades, dificuldades e facilidades de 
produção. É enfim, compreender e considerar as etapas de 
processamento e realização que as envolve (SILVA, 1991, p. 34).  

 

 O mesmo se dá em relação à escrita, sendo que o ato de escrever torna-se 

mais complexo quando o leitor não é fluente e os professores, em lugar de estimular 

a leitura dos jovens e adultos, valorizando a oralidade e permitindo que eles leiam 
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textos de sua própria escolha, preferem direcionar o material a ser lido de forma 

arbitrária. 

 Uma estratégia de leitura e escrita casa vez mais defendida, e que cabe ao 

ensino da língua nas turmas da EJA, diz respeito à ampliação do espaço social dos 

jovens e adultos. Conforme analisam Andrade e Rabelo (2007), é essencial que 

essa clientela “(...) seja ouvida em processos importantes da escola, tais como a 

elaboração do Projeto Político Pedagógico, os Conselhos Escolares, Associações de 

Alunos e Mestres, conferências e seminários na escola” (p. 45). A democracia 

escolar construída com a participação efetiva dos alunos oferece maior qualidade 

social à educação. 

 Quando têm oportunidade de falar e dar voz aos seus anseios, o jovem e o 

adulto sentem-se mais fortalecidos para enfrentar os desafios que envolvem a 

aprendizagem, pois ler e escrever são tarefas que exigem confiança, estímulo 

positivo, capacidade de não desistir diante dos obstáculos. 

 Para que a leitora e a escrita nas salas da EJA tenham prioridade e sejam 

trabalhadas como conteúdos essenciais, é necessária que haja uma prática docente 

significativa e capaz de preparar esses sujeitos que se encontram nas escolas para 

serem leitores e autores de textos com coerência e coesão textuais. 

 Sobre esta questão Galli (2007) se posiciona ao dizer: 

 

Pensar sobre um assunto e colocá-lo sobe a forma do registro escrito 
demanda uma organização cognitiva própria a seres que possuem 
razão. É exatamente esta forma de expressão que nos distingue dos 
demais seres nossa intelectualidade é, portanto, fonte de oxigenação 
para o entendimento da vida e para recriação do mundo em que 
estamos inscritos (GALLI, 2007, p. 94). 

 

 Sob essa perspectiva de análise, os alunos jovens e adultos utilizam a língua 

como mediadora das práticas sociais, indo muito além da decodificação pura e 

simples e, fazendo do diálogo um mediador de suas concepções, opiniões, dizeres, 

falares. Nesse sentido, a EJA surge como lócus do letramento, ou seja, espaço em 

que esses sujeitos se situam como protagonistas, na posição de aprendizes que 

trazem para a escola, sua história, seus sonhos e expectativas. 

 Isso demonstra que o sujeito que lê, escreve, pensa, tem dúvidas, é aquele 

que a escola regular tradicional ignorou como sujeito do conhecimento em 

determinado ponto de sua trajetória escolar. Quando retoma seu processo de 
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escolarização, ele já não é o mesmo, mas diante dos fracassos do passado, muitas 

vezes se cala, negando dizer sua palavra com liberdade e autonomia. Cabe à escola 

romper com as marcas deixadas pelas práticas educativas excludentes, buscando, 

para que tal aconteça, atividades escolares que promovam a emancipação de 

jovens e adultos. 

 No instante em que abordam as questões que atravessam o ensino da leitura 

e da escrita Barbosa e Leite (2007) comentam: 

 

O modo como o ensino da língua portuguesa é trabalhado na escola 
faz com que o aluno apreenda-a como objeto compacto, uniforme e 
distante de sua realidade, como se ela lhe fosse exterior. É 
inconcebível pensar o sujeito desvinculado de sua própria língua. 
Ambos são indissociáveis, ou seja, não se pode conceber uma língua 
autônoma fora da realidade social de seus falantes (BARBOSA; 
LEITE, 2007, p. 125).  

 

 Uma questão que se apresenta nesse momento, em que a leitura e a escrita 

dos alunos jovens e adultos é discutida, refere-se aos aspectos que devem ser 

contemplados no trabalho pedagógico que ocorre na sala de aula, não só da 

disciplina Língua Portuguesa, como também nas demais, visto que a língua materna 

está presente em todo o currículo. Esses aspectos são a oralidade, a leitura e a 

escrita, trabalhadas a partir dos textos, seus contextos, gêneros textuais e temáticas 

diferenciadas. 

 A diversidade linguística reconhecida pelos órgãos oficiais e que está 

presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) legitima o que a ciência da 

linguagem postula, ou seja, o trabalho da variação linguística e dos diversos gêneros 

textuais, porque se vive em sociedade, na presença de grupos linguísticos variados 

com características singulares (BRASIL, 1998). 

 Assim, “(...) a língua quando é vista, apenas como uma estrutura, que é 

exterior ao sujeito, nega-lhe o seu papel, que é a interação social” (BARBOSA; 

LEITE, 2007, p. 127). Para que a leitura e a escrita sejam estimuladas nas salas de 

aulas da EJA, é urgente que gestores e professores não a vejam como um sistema 

abstrato de normas ou mesmo um produto acabado mutável; mas sim como dado 

cultural que se forja nas relações, na leitura do mundo, no arcabouço cultural dos 

sujeitos sociais e nas inúmeras vozes que fazem o coro do cotidiano. 
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 Uma realidade presente na EJA é o fato de que a interdisciplinaridade, como 

postura pedagógica que defende o diálogo entre as diversas disciplinas do currículo, 

possa servir de abertura a um trabalho articulado entre os professores da EJA, visto 

ser a língua materna presença constante em todas as atividades escolares. 

 Quando diz que “(...) a linguagem e o desenvolvimento sociocultural 

determinam o desenvolvimento do pensamento” (p. 78), Vygotsky (1989) fala deste 

enorme poder das interações sociais, que mostra que os saberes não chegam ao 

pensamento dos alunos de forma comparti mentalizada, mas sim, como um todo a 

ser analisado e entendido em suas conexões. 

 Dessa forma, os textos devem estar presentes em todas as situações da sala 

de aula, das mais diversas formas, gêneros, tipos textuais, oportunizando que os 

alunos jovens e adultos não só apreendam as marcas desta língua; mas que, 

sobretudo, utilizem-na nas práticas sociais e, assim, comuniquem-se e minimizem 

seus problemas na vida e na escola. 

 

3.3.3 Compreensão dos textos: tarefa de todos 

 

Nos tempos atuais, em que a informação circula quase que simultaneamente 

ao desenrolar dos fatos, o conceito de aprendizagem já muito se distancia da tese 

de que aprender é receber e reter informações. Hoje, sabe-se que o ato de aprender 

pressupõe um conjunto de habilidades de analisar, interpretar e relacionar as 

informações recebidas. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) consideram que é 

necessário e urgente: 

 

(...) conceber a educação escolar como uma prática que tem a 
possibilidade de criar condições para que todos os alunos 
desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos 
necessários para construir instrumentos de compreensão da 
realidade e de participação em relações sociais, políticas e culturais 
diversificadas e cada vez mais amplas, condições essas, 
fundamentais, para o exercício da cidadania na construção de uma 
sociedade mais democrática e não excludente (BRASIL, 1998, p. 46). 

 
 
 Esta abordagem a respeito da educação fundamental aponta para uma forma 

de conhecimento, que historicamente foi rejeitada pela escola: o conhecimento 
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interdisciplinar. Fundado numa visão holística, ele revela que existem pontos afins 

no universo dos saberes específicos das ciências e disciplinas. 

 Silva (1995), ao criticar a compartimentalização dos conteúdos postos no 

currículo, considera que a divisão disciplinar traduz em sua essência uma espécie 

de controle, que só a hierarquização pode proporcionar, “(...) haja vista que a 

totalidade da realidade em seu movimento dialético não comporta a separação das 

partes do todo” (p. 27).  

 Sobre a interdisciplinaridade, Fazenda (2000, p. 40) afirma: 

 
A interdisciplinaridade refere-se a uma abordagem epistemológica 
dos objetos do conhecimento, que questiona a segmentação entre os 
diferentes campos do conhecimento produzida por uma abordagem 
que não leva em conta a inter-relação e a influência entre eles, ao 
mesmo tempo que questiona a visão compartimentada da realidade 
sobre a qual a escola, tal (como e conhecida historicamente, se 
constitui (FAZENDA, 2000, p. 40).  

 

 Nessa perspectiva de análise, torna-se importante que a escola e seus atores 

reconheçam que os conhecimentos transmitidos e recriados no espaço da sala de 

aula são produtos de uma construção dinâmica que se opera na interação 

permanente entre o saber escolar e o que os jovens e adultos trazem para a escola 

de suas vivências pessoais. 

 O fato de estar situado em um mundo letrado e visual, em que a palavra e a 

imagem são importantes meios de comunicação em todos os setores da vida 

humana. O sujeito social, nesse tempo de múltiplas linguagens, está exposto a 

diversos tipos de textos e, para dar o tratamento correto à informação, é 

fundamental que ele a compreenda em seus múltiplos significados. 

 Soares (1999) esclarece estes comentários quando aborda o conceito de 

letramento ao afirmar que: 

 

Letramento é o estado ou condição de indivíduos ou grupos sociais 
de sociedades letradas que exercem efetivamente as práticas sociais 
de leitura e escrita e participam competentemente de eventos de 
letramento. Esse conceito acrescenta aos anteriores, como por 
exemplo, a alfabetização, que o ato de ler necessita de outro para 
legitimá-lo (SOARES, 1999, p. 107).  

 

 Entende-se, assim, que é a partir da interação, das atitudes, competências 

discursivas e cognitivas que será conferido um determinado e diferenciado estado 
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ou condição de imersão em uma sociedade letrada. Os alunos da EJA necessitam 

do letramento como conceito que colabora no resgate de sua identidade social como 

sujeito letrado, que, vivendo e convivendo no seu meio cultural, utiliza a língua nas 

práticas sociais que desenvolve. 

A utilização do jornal online oferece melhor embasamento para o estudo do 

discurso em contextos sociais, interacionais e institucionais. Pode-se dizer, portanto, 

que a linguística textual contribui significativamente para o trabalho com textos de 

outras disciplinas – História, Geografia, Ciências e Matemática –, constituindo-se 

como um facilitador do trabalho multidisciplinar. 

 Sobre essa questão essencial na EJA, Silva et al. (2009) comentam: 

 

(...) se faz pertinente entender que a sociedade moderna apresenta 
uma série de textos que são veiculados, não só na escola, mas 
também em outras instâncias da sociedade. O que sugere que noção 
de letramento deve propiciar aos indivíduos da sociedade do século 
XXI uma visão alargada da variedade desses produtos sociais – os 
textos (SILVA et al., 2009, p. 109).   

 

 Nesse ponto, é fundamental abordar as práticas textuais presentes nas 

escolas da EJA e, que pouco ou quase nada colaboram para que o aluno interprete 

e compreenda os sentidos desses textos. A realidade das salas de aulas da EJA tem 

revelado, por meio de pesquisas (SANTOS et al. 2001; Di PIERRO, 2009), que as 

práticas de leitura e escrita não  priorizam a diversidade textual, como também não 

sinalizam para as marcas de gêneros, levando os jovens e adultos a perceberem 

tais diferenciações. 

 Além dessa preocupação com a língua, no que tange ao uso de diferentes 

gêneros, a EJA, para cumprir um currículo voltado para o letramento, deveria investir 

mais na produção textual, evitando os famosos exercícios de gramática 

descontextualizados e que pouco ou nada ajudam os alunos a pensarem sobre a 

língua. Segundo Terra e Cavallete (2009), 

 

Por competentes produtores de textos, entendemos aqueles alunos 
capazes de elaborar textos adequados às mais diversas situações da 
vida cotidiana: uma carta, um relatório, a exposição – oral ou escrita 
– de uma ideia, Além disso, deverão também ser capazes de serem 
críticos em relação aos seus próprios textos, observando sua clareza 
e coerência (TERRA; CAVALLETE, 2009, p. 12).  
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O enfoque interdisciplinar que instaura o diálogo entre os conteúdos das 

disciplinas que compõem o currículo dos diversos anos de escolaridade tem na EJA 

um sentido muito mais amplo em relação às demais modalidades. Isso ocorre pelo 

fato de que a compartimentalização dos saberes, para o jovem e o adulto, que 

muitas vezes estiveram afastados da escola, é algo bem mais complexo. 

Trabalhar com textos é uma realidade que envolve todos os professores que 

estão nas salas de aula, uma vez que todas as disciplinas lidam com a língua 

materna e, a todo momento, necessitam que o aluno compreenda o que está sendo 

proposto, seja nas questões da avaliação, seja na interpretação de conceitos, ou 

mesmo, instruções e procedimentos presentes nos livros e manuais das disciplinas. 

Ao abordar o conceito de interdisciplinaridade, os Parâmetros Curriculares do 

Ensino Médio, reformulados em 2008, afirmam: 

 

O diálogo entre as disciplinas é favorecido quando os professores 
dos diferentes componentes curriculares focam como objeto de 
estudo, o contexto real, ou seja, as situações de vida dos alunos, os 
fenômenos naturais e artificiais e as aplicações tecnológicas. A 
complexidade desses objetos exige análises multidimensionais, com 
a significação de conceitos de diferentes sistemas conceituais, 
traduzidas nas disciplinas escolares (BRASIL, 2008, p. 102). 

 

 A complexidade encontra-se, exatamente, na dificuldade que grande parte 

dos professores encontra para detectar os pontos comuns, onde as disciplinas se 

conectam. Contudo, no caso da língua portuguesa, ela está presente em todas as 

disciplinas, não só como o idioma oficial, mas também como na forma em que os 

conceitos das demais disciplinas aparecem, ou mesmo nas explicações de caráter 

teórico-prático nas quais é a forma de mediação das mensagens. 

 Compreender essa língua sob o ponto de vista da interdisciplinaridade exige 

uma nova postura pedagógica e, no caso dos professores da EJA, um olhar sobre 

os textos que revele ser a língua materna não apenas o elo cultural que confere 

identidade a todos os brasileiros; mas a língua que dá significado a tudo que o 

sujeito fala, pensa, lê e que esclarece os saberes necessários à formação. Frigotto e 

Ciavatta (2004) esclarecem essa questão ao comentarem: 

 

É importante observar que a interdisciplinaridade não acontece 
somente por força da lei ou pela vontade do professor, do diretor ou 
do coordenador pedagógico. A interdisciplinaridade só é possível em 
um ambiente de colaboração entre os professores, que exige 



68 

 

conhecimento, confiança, e entrosamento da equipe, e ainda, tempo 
disponível para que isso aconteça, por isso a importância do projeto 
político pedagógico das escolas, que deve prever tempo, espaço e 
horários de atividades dos professores para traçar projetos 
interdisciplinares (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2004, p. 37). 

  

 Na EJA, a interdisciplinaridade é fundamental, pois, diante do desafio de 

aprender em pouco tempo, saberes complexos e muitas vezes desconhecidos para 

o aluno poder lançar mão de saberes prévios ou mesmo de vivências de conteúdos 

que estão além da sistematização dos conhecimentos, é um ganho importante para 

o professor.  

 A leitura do jornal online também oferece um campo vasto de aprendizado 

aos alunos. Professores podem utilizar os jornais online com a estrutura de 

laboratórios de informática, para ampliar as possibilidades de aprendizagem e 

apropriar-se das variedades de hipertextos. É possível aproveitar o interesse dos 

alunos na Grande Rede para apresentá-los formatos de notícias variadas 

disponíveis na web. São milhares e milhares de periódicos online, em diversos 

idiomas, o que pode servir de aporte para a aula de línguas, por exemplo. 

 

3.4 Impacto das Novas Tecnologias 

 

Não há como negar que as novas tecnologias chegaram ao ensino muito 

tempo após terem sido incorporadas pelas empresas. Porém, chegou com a força 

das grandes mudanças, de forma rápida e irreversível, priorizando uma 

comunicação, em tempo real, sem que as pessoas estivessem próximas e 

provocando, com a Internet, uma das maiores transformações no campo do acesso 

ao conhecimento. 

 Quando Moran (1999) diz que “(...) aprendemos melhor quando vivenciamos, 

experimentamos, sentimos” (p. 6) ele confirma a tese de que se encontram muito 

além do conteúdo objeto do conhecimento. Conhecer é estabelecer vínculos, 

conexões, que dependendo da mediação, podem favorecer, ou mesmo dificultar a 

construção de um novo dado ou conceito. 

 Castells (2003) ratifica as posições que Moran (1999) defende, quando 

considera que o saber é constituído a partir de dimensões de significação, ou seja, 

quando o aprendiz amplia o círculo de compreensão por meio de pontos que são 
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construídos entre reflexão-ação, experiência – concitação, teoria – prática, em um 

processo que envolve o sensorial, o emocional, o ético, o pessoal, o social. 

 No caso específico da clientela da EJA, as novas tecnologias tiveram um 

impacto retratado, na medida em que os jovens e adultos começaram a sentir seus 

efeitos, no âmbito do trabalho. Com a necessidade de encontrar um espaço no novo 

mundo do trabalho, os alunos da EJA entram para a escola buscando condições de 

aprendizagem que ofereçam possibilidade de inclusão nesse universo tecnológico. 

 

A acelerada inserção das tecnologias da informação e da 
comunicação nas práticas sociais, é a falta de uma política de 
inclusão das mesmas, ao ensino da EJA, vem exacerbando a cisão 
social que existe em decorrência dos novos meios de ação cultural, 
assim como, das novas exigências na vida laboral dos cidadãos 
(MORAES, 1997, p. 3). 
 

 Concomitante às inovações tecnológicas que chegam à Educação, a EJA, 

como modalidade de ensino que possui uma história de exclusão, também alcança a 

escola de forma tardia. Isso se torna visível nas palavras de Ventura (2006), quando 

a pesquisadora diz que “(...) muitas escolas brasileiras de EJA, sequer possuem 

cadeiras e carteiras para acomodar seus alunos, quiçá uma sala de informática ou 

mesmo um computador” (p. 9). Além dessa questão, a autora aborda a ausência de 

professores qualificados para iniciarem os alunos no mundo informacional. 

 O que efetivamente ocorre na educação brasileira é apego ao velho modelo 

das aulas esportivas, conforme analisa Gadotti (2000), ao falar da EJA. Infelizmente, 

diante de tal realidade, os alunos não encontram espaços nas escolas para 

desenvolver as novas tecnologias ou mesmo estabelecer novas relações, que o 

façam compreender a importância das redes sociais como mediação para a 

produção de conhecimentos. 

 Diante de um mundo que parece caminhar cada vez mais rápido para formas 

de gestão menos centralizadas e para atividades que dependem basicamente do 

uso, mesmo que elementar, dos meios informacionais, os alunos da EJA terão mais 

uma forma de analfabetismo. Por essa razão, a presença do computador nas 

escolas dessa modalidade pode ser considerada  condição para o letramento nesse 

momento vivido na contemporaneidade. 

 Analisar esses impactos da tecnologia na Educação de Jovens e Adultos 

corresponde a uma constatação que Moran (1999) faz sobre o ensino dado a esta 
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clientela: “(...) não podemos mais deixar que os sujeitos sociais, tantas vezes 

excluídos das mais diversas formas, possam mais uma vez, se sentirem alijados do 

movimento da vida” (p. 44). 

 Os alunos da EJA que vivem nas periferias frequentam as lan houses, 

sobretudo os mais jovens, mas ter acesso às novas tecnologias no espaço escolar é 

não somente uma necessidade para inserção no mundo do trabalho, mas sim, um 

direito de cidadania. 

Pode-se afirmar que a revolução tecnológica vem alterando profundamente as 

formas do trabalho. Estão sendo desenvolvidas tecnologias e novas formas de 

organizar a produção, que elevam bastante a produtividade, e delas depende a 

inserção competitiva da produção nacional numa economia cada vez mais 

mundializada. Essas novas tecnologias e sistemas organizacionais exigem 

trabalhadores mais versáteis, capazes de compreender o processo de trabalho 

como um todo, dotados de autonomia. 

A consequência mais imediata é o que se tem denominado “desemprego 

estrutural”, ou seja, a diminuição dos postos de trabalho, tornando a disputa pelo 

emprego mais acirrada.   

Ribeiro (1996) cita que, no aspecto econômico, o Brasil tem que enfrentar 

ainda uma somatória de problemas antigos e modernos: produzir mais para suprir as 

carências materiais de grandes parcelas da população, distribuir a riqueza mais 

equitativamente e cuidar para que uma exploração predatória não esgote os 

recursos naturais de que dispõe. Parece haver um razoável consenso de que, para 

se atingir essas metas, é preciso elevar o nível de educação da população. 

Desde 2002, o Brasil vem reconstruindo as instituições democráticas e a 

educação tem um papel a cumprir com relação à consolidação da democracia em 

nosso país. O ideal da democracia sempre contemplou o ideal de uma educação 

escolar básica universalizada.  

Por meio dela, pretende-se consolidar a identidade de uma nação e criar a 

possibilidade para que todos participem como cidadãos e criar a possibilidade para 

que todos participem como cidadãos na definição de seus destinos. 

Para participar politicamente de uma sociedade complexa como a nossa, uma 

pessoa precisa ter acesso a um conjunto de informações e pensar uma série de 

problemas que extrapolam suas vivências imediatas e exigem o domínio de 

instrumentos da cultura letrada. Um regime político democrático exige ainda que as 
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pessoas assumam valores e atitudes democráticas: a consciência de direitos e 

deveres, a disposição para a participação, para o debate de ideias e reconhecimento 

de posições diferentes das suas (RIBEIRO, 1996). 

O que acontece é que um grande número de pessoas ainda não tem acesso 

a informações necessárias para fazer suas opções políticas de forma mais 

consciente. Portanto, promover a educação fundamental de jovens e adultos é 

importante para responder aos imperativos do mundo atual e também para garantir 

melhores condições educativas para as próximas gerações. 

Tendo em vista os pressupostos pedagógicos da proposta curricular da EJA, 

propõe-se a utilização do computador, parte da realidade do mundo do trabalho, na 

sala de aula, onde irá atuar como um instrumento facilitador e motivador da 

aprendizagem. 

O computador obedece ao ritmo próprio de cada aluno e permite refazer as 

atividades quantas vezes forem necessárias. Ressalte-se, ainda, o fator prontidão 

com que o aluno recebe o feedback às suas interações, considerado um instrumento 

ideal de motivação. Assim, acredita-se que o computador seja o instrumento que 

contribui, efetivamente, para a superação das dificuldades na aprendizagem do 

aluno da EJA e auxilia-os na melhoria da qualificação para o trabalho. 

Se a educação visa ao desenvolvimento da pessoa como um todo, a 

dimensão pedagógica da EJA deverá estar voltada para a promoção dessa pessoa. 

Os conteúdos devem ser selecionados a partir do universo temático dos alunos, 

desenvolvendo-se por meio de temas geradores, norteados pela tomada de 

consciência dos indivíduos sobre os referidos temas. 

A prática educativa só terá realmente sentido quando for estimulada a 

desenvolver no educador e educando o gosto de querer bem e de estar sempre 

alegre tantos nos momentos de ensinar como nos momentos de aprender. 

 Considera-se, assim, o educador de jovens e adultos a “mola propulsora” para 

que esse aluno construa o conhecimento de modo a ser capaz de fazer leitura do 

mundo com autonomia. 

Tendo clareza da proposta pedagógica, o educador deverá refletir 

permanentemente sobre a sua prática, buscando sempre meios para aperfeiçoá-la. 

A sensibilidade com a história de exclusão desses alunos, o prazer e a alegria de 

ensinar estabelecerá um vínculo afetivo que seguramente mudará a história da 

evasão desses cursos.  
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Criar novos métodos, novas estratégias para prestar ajuda eficaz aos seus 

alunos no processo de aprendizagem é também uma responsabilidade do professor. 

Tais métodos devem privilegiar o diálogo e a ação.  

O ideário da educação popular destaca o valor educativo do diálogo e da 

participação, considerando o educando como sujeito portador de saberes, que 

devem ser efetivamente reconhecidos pela comunidade escolar. Diálogo esse que 

permita a problematização, o respeito pelo saber do aluno, pela sua curiosidade, 

pela sua individualidade e que nasça de uma relação horizontal, em que o educador 

e o educando se conheçam, se aceitem e se enriqueçam.  

Também se torna muito importante que o educador propicie aos educandos o 

acesso a materiais educativos como livros, jornais, revistas, cartazes e outros, visto 

que trabalha com grupos sociais desfavorecidos economicamente. É preciso levar 

em conta que o processo educativo não se encerra na sala de aula, vai muito além. 

Por isso, é essencial atrelar a dimensão pedagógica às manifestações culturais, à 

informática e à arte. 

 

3.4.1 Nativos e imigrantes digitais também na EJA 

 

A EJA, com modalidade complexa na medida em que engloba uma clientela 

bastante diversificada e quando se refere às tecnologias, envolvem gerações que no 

momento que nasceram, as novas tecnologias estavam sendo pensadas e 

implementadas de forma pioneira. 

 Em 2001, Marc Prenshy, educador nova-iorquino, ligado à área de tecnologia 

da educação, publicou um artigo que se tornou famoso em todo mundo, no qual 

apresenta dois conceitos distintos: nativos digitais e imigrantes digitais, apontando 

as diferenças entre as gerações nascida anteriormente ao boom das NTICs e da 

Internet, a rede mundial de informação. 

 Ao estabelecer a diferença entre esses conceitos Prenshy (2001) comenta: 
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(...) a geração de imigrantes “Nativos Digitais” é formada pelos 
indivíduos que nasceram antes da potencialização das NTIC, ou 
seja, em uma época em que a pesquisa era feita de bibliotecas, 
enciclopédias, e não, em sites de buscas como o Google. Já os 
“Nativos Digitais” é a geração formada NTICS. Novas Tecnologias da 
Informação pelos que não conseguem imaginar o mundo sem ela, e 
que quando vieram ao mundo, tecnologias como o computador, 
celular e internet já faziam parte da realidade global (PRENSHY, 
2001, p. 59).  

 
 
 O que o autor faz é estabelecer uma comparação entre essas gerações, que 

visualizam as novas tecnologias de forma diferenciada. O imigrante digital é o sujeito 

que teve que adaptar-se às tecnologias de última geração, não só por estar inserido 

no contexto contemporâneo e enfrentando os desafios das mudanças, como 

também pela necessidade relacionada ao trabalho. Contudo, sua postura está 

bastante distanciada dos sujeitos considerados nativos digitais. 

 Quanto aos nativos digitais, por serem cidadãos desse mundo informacional e 

navegarem no ciberespaço desde que nasceram, convivem com o universo da 

NTICs e suas ferramentas, como computadores, vídeos, games, tocadores de 

músicas digitais (MPs), telefones celulares, iphones e todos dos demais 

instrumentos tecnológicos digitais. 

 Marc Prensky (2001) comenta ainda, que o “sotaque do imigrante digital” 

pode ser parceiro de diversas maneiras, tanto é que comumente ele recorre à 

internet para buscar informações que necessita para uma pesquisa, ou mesmo para 

conhecimento acidental ou não, assim como para a leitura de manuais de 

programas, ensinando a utilizar os referidos programas. O imigrante também tem o 

hábito de imprimir tudo permanente de ler material impresso e não “em tela”. 

 Por outro aspecto da questão, os nativos digitais recebem informações com 

muita rapidez e as processam também de forma rápida, além de realizarem múltiplas 

tarefas ao mesmo tempo. Segundo Neves (2007), muitos pais e educadores “(...) se 

surpreendem quando observam um adolescente com um MP3 ligado com fone de 

ouvido, teclando o computador conectado a uma rede social e conversando 

digitalmente com alguém, ao mesmo tempo” (p. 5). 

 Uma questão interessante resultante de pesquisas científicas, conforme 

comentários de Prensky (2001 ), sugere que “(...) os cérebros dos Nativos Digitais 

são fisicamente diferentes, como em seu desenvolvimento, baseados nas últimas 

descobertas da neurologia” (p. 7). Esta informação mostra que os estímulos 
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recebidos pelos jovens e adultos que nasceram na era digital são totalmente 

diferenciados dos estímulos do passado recente, em que a leitura de livros e a ida 

às bibliotecas eram comuns. 

 Já Lévy (2000) tece comentários sobre o processo de interação entre quem 

escreve uma informação e quem lê o conteúdo, que quase sempre, vem carregado 

de hipertextos que para o autor são identificados como: “(...) os elementos de 

informação, parágrafos páginas, imagens, sequências musicais, e por links entre 

esses nós, referências, notas ponteiros, ’botões’, indicando a passagem de um nó a 

outro” (LÉVY, 2000, p. 56).   

 Nesse processo de interação, a coparticipação entre quem escreve e quem lê 

é imediata, revelando mudanças radicais com o surgimento do espaço cibernético, 

mostrando que é possível a comunicação, mesmo que esta não esteja face-a-face, e 

que as pessoas estejam interagindo por meio de uma máquina. 

 Compreender essa nova ferramenta que, de certa forma, transformou o 

conceito de linguagem e o de espaço – tempo, significa pensar uma realidade, que 

no seu movimento apresenta-se de forma totalmente diferenciada da tradição. No 

momento em que se diz ser ciberespaço a metáfora da “(...) janelas voltadas para 

um mundo de mil possibilidades que se descortinam à frente de quem as abre” (p. 

160), Lévy (2000) fala que o mundo jamais será o mesmo após o surgimento das 

tecnologias. 

 Ao se estabelecer uma ponte entre o conceito de “imigrante digital” e os 

alunos da EJA, fica visível o fato de os sujeitos se adequarem à metáfora do 

imigrante, considerando que quem migra, sai de um lugar estabelecido para um 

lugar, que inicialmente apresenta-se como “incerto”, “não seguro”, “possibilidade de 

estabilidade”. Enfim, o lugar do novo, de desconhecido, daquilo que desestabiliza 

quem ousa encarar a mudança. 

 Os alunos da EJA, diante das novas tecnologias, apresentam-se em sua 

grande maioria como imigrantes digitais que precisam ser estimulados, apoiados, 

incentivados. Nesse processo de interação em um mundo novo, o universo do 

ciberespaço permite navegar por trilhas digitais dentro de uma rede que envolve 

milhares de outros sujeitos, aproximados por força das tecnologias e suas 

complexas ferramentas que,, por sua vez acenam para a fundação dos novos 

mundos do conhecimento. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Ao abordar a metodologia da pesquisa como o processo de levantamento de 

dados e de registro de situações que envolvem o diagnóstico da realidade, André 

(1986) fala da pesquisa qualitativa e quantitativa. Além disso, é denominada quanti x 

quali por envolver dados que exigem ao mesmo tempo, tratamento estatístico e 

tratamento com base em categorias de análise  

A metodologia é empregada neste estudo também é apoiada nos prescritos 

por Gil (1991). Conforme aponta o autor, do ponto de vista dos objetivos, este 

estudo teve como eixo norteador a pesquisa exploratória, assumindo as formas de 

pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo. 

A pesquisa realizada neste estudo caracteriza-se como uma abordagem 

qualitativa e quantitativa, na medida em que houve uma aproximação de sujeitos 

reais, em universo socialmente bem definido, revelando os dados quantitativos.  

O estudo de caso, segundo Gil (1991), “(...) se fundamenta na ideia de que a 

análise de uma unidade de determinado universo possibilita a compreensão da 

generalidade do mesmo ou, pelo menos, o estabelecimento de bases para uma 

investigação posterior, mais sistemática e precisa” (p. 49). 

 Esta pesquisa – como uma amostragem que representa a realidade dos 

jovens e adultos do Ensino Médio em processo de contato com as novas tecnologias 

na escola pública – buscou suporte para coleta de dados em instrumento 

metodológico como observação e um questionário aplicado a treze alunos do 

primeiro ano do Ensino Médio da EJA do Colégio Estadual Constantino Fernandes, 

localizado no município de Campos dos Goytacazes/RJ. 

Na análise dos dados coletados enfatizou-se a forma qualitativa sobre os 

impactos do Jornal Digital como modo de contribuição e facilitação no processo de 

ensino e aprendizagem dos treze alunos, apenas cinco estudantes da EJA. 

O presente estudo teve apoio nos aportes da literatura científica com ênfase 

nas ideias dos pensadores: Pierri Lévy, Manuel Castells, Marcos Mazzotta, Raquel 

Recuero, Carlos Henrique Medeiros de Souza, José Armando Valente, João 

Wanderley Geraldi, Mikhail Bakhtin, Luiz Antônio Marcuschi, Lev Vygotsky, lúcia 

Santaella, entre outros.  

Quanto aos instrumentos metodológicos que colaboram com esta pesquisa, o 

estudo em questão utilizou o “Questionário ao educando” (Apêndice A) como uma 



76 

 

forma de pré-teste para análise do momento de leitura no qual os alunos da EJA se 

encontram. O questionário aplicado, antes mesmo de iniciar o trabalho com textos, 

foi organizado com questões fechadas, propícias ao tratamento quantitativo, visto 

que as respostas dos alunos foram registradas com a marcação das alternativas por 

eles escolhidas. 

O “Questionário de saída” (Apêndice B) teve como objetivo principal traçar o 

perfil do aluno da EJA, conhecer suas preferências textuais, expectativas, olhar 

sobre os professores, além de levantar dados a respeito do processo de avaliação. 

Os dados referentes a este questionário foram tabulados em conformidade com as 

respostas dos alunos. 

O uso do questionário como instrumento de coleta de dados tem sido 

bastante utilizado em pesquisas da área de ciências humanas, por tratar-se de um 

registro rápido que oportuniza obter os dados com grande chance de fidedignidade. 

No caso das questões fechadas, o resultado reflete dados quantificáveis, sendo uma 

amostragem real, fruto da pesquisa concretamente fundada na resposta da clientela. 

Em relação ao questionário com respostas abertas, as categorias de análise 

utilizadas foram: produção textual; melhoria da produção textual dos alunos da EJA; 

leituras dos textos em suporte de Jornal Digital; Jornal Digital utilizado como texto 

básico na interpretação; e leitura de textos de atualidades. 

Nesse processo de trabalhar o Jornal Digital, a questão central norteadora da 

pesquisa desde a etapa inicial foi: qual a contribuição do trabalho com o Jornal 

Digital na sala de informática para a melhoria da produção textual e da interpretação 

dos textos? A partir deste questionamento, após aplicação do questionário inicial, foi 

realizado um trabalho com textos para que os alunos interpretassem e criassem 

seus próprios textos, a partir da leitura do mesmo. Só depois iniciou-se o trabalho 

com o Jornal Digital, no qual o professor, com a colaboração dos alunos da EJA, 

fazia leitura das reportagens, das notícias e em seguida realizava um debate para 

que os alunos pudessem expor as suas opiniões. 

A intenção que moveu esta pesquisa, após as duas etapas de atividades com 

textos, foi a realização de um estudo comparativo, do comportamento dos alunos 

diante do texto escrito e do texto elaborado após análise das notícias do Jornal 

Digital. 

Todo processo de pesquisa teve por objetivo verificar se o Jornal Digital 

contribuiu para que os alunos da EJA melhorassem a escrita presente na produção 
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textual. Ampliando as análises que deverão ser feitas nas discussões, o estudo 

pretende demonstrar que o Jornal Digital é um suporte que facilita o acesso de 

jovens e adultos à leitura, colaborando para que os alunos avancem no 

aprimoramento da produção textual. 
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Gê n e r o

6 9%

3 1%

f e m in in o m asc u l i no

5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

  

 O questionário 1, ao qual se denominou no âmbito da pesquisa de 

“Questionário ao educando”, foi respondido pela turma, no total de 13 alunos. 

Inicialmente a apreciação qualitativa dos textos produzidos pelos cinco alunos 

no laboratório de informática e nas atividades feitas com materiais didáticos na sala 

de aula foi analisada. As questões fechadas fizeram referência aos dados dos 

alunos, caracterizando a clientela participante da pesquisa. 

 Ao questionário que introduz a pesquisa e traça o perfil dos alunos da EJA, o 

tratamento dado foi quantitativo na forma estatística, que retrata dados referentes à 

clientela participante da experiência de leitura e produção textual, com alunos da 

escola pública da EJA. 

 

Tabela 1 – Distribuição percentual de gênero (n = 13) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

Na Tabela 1, podemos perceber que, em relação ao gênero, a maioria (69%) 

é composta por alunos do gênero feminino. 
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Faixa Etár ia
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23%

23%
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Pú b lic a Pr iv a d a

Tabela 2 – Distribuição percentual de faixa etária (n = 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quanto à faixa etária, a Tabela 2 mostra que a maior parte tem menos de 20 

anos, o que revela a questão da juvenilização da clientela da EJA, como processo 

que vem ocorrendo nos últimos anos; ao passo que, equilibradamente, 23% 

possuem de 20 a 30 anos e outros 23%, de 31 a 40 anos; enquanto o restante (8%), 

de 41 a 50 anos.  

Tabela 3 – Distribuição percentual de tipo de instituição (n = 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

 A escolaridade atual está sendo feita na escola pública, onde estão cursando 

o Ensino Médio. Do total pesquisado, 92% estudaram na escola pública que ainda 

frequentam, ao passo que 8% vieram da escola privada (Tabela 3). 



80 

 

Opção em  cursar a Eja

8%

31%

61%

0%

Falta de opção Falta de escola na idade própria

Atalho para o mercado de trabalho Outro

Expectativa quanto a EJA

61%

31%

0% 8%

Recuperar o tempo perdido

Atingir mais rápido a qualif icação para o mercado de trabalho

Prestar vestibular

Contribuir na transformação da sociedade

Tabela 4 – Distribuição percentual em opção em cursar a EJA (n = 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Quanto à opção por cursar a EJA, 61% dos participantes da pesquisa 

consideraram que a escolha foi feita como atalho para o mercado de trabalho; já 

31%, por não terem ido à escola na idade própria; e 8% por total falta de opção 

(Tabela 4).   

 

Tabela 5 – Distribuição percentual de expectativa quanto a EJA (n = 13) 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Re lação conte údos  e s tudados

0%

54%

8%

38%

Alunos Escolhem

Professores Escolhem

Professores e alunos escolhem juntos

Def inidos pela escola

Método de Ensino

70%

15%

15% 0%

Exposição verbal Trabalho em grupo

Trabalho individual Atividades Especiais

 Em relação à expectativa quanto a EJA, 61% responderam recuperar o tempo 

perdido; 31% atingir mais rápido a qualificação para o mercado de trabalho; e 8% 

contribuir na transformação da sociedade (Tabela 5). 

 

Tabela 6 – Distribuição percentual de relação dos conteúdos estudados (n = 13) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 A pesquisa referente aos conteúdos revelou que 54% dos professores 

escolhem o conteúdo presente no currículo; 38% são definidos pela escola; e 8% 

são escolhidos juntamente com os alunos (Tabela 6). 

 

Tabela 7 – Distribuição percentual do método de ensino (n = 13)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Avaliação

19%

28%
10%14%

5%

24% 0%

Observações diárias Provas Auto-Avaliações

Testes Atividades em grupo Tarefas individuais

Entrevista

 No que se refere ao método de ensino, a Tabela 7 mostra que 69% 

responderam que a mais frequente é a exposição verbal; 16% o trabalho em grupo; 

e 15% o trabalho individual, o que demonstra que as aulas expositivas ainda são o 

método mais utilizado. 

 

Tabela 8 – Distribuição percentual das formas de avaliação (n = 13)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Já em relação à avaliação, 29% consideraram que as provas com data 

marcada é a forma de avaliação mais utilizada; enquanto 24% afirmaram que são as 

tarefas individuais; 19% reconheceram ser as atividades em grupo; ao passo que 

14% disseram ser os testes; 9% as autoavaliações; e 5% as entrevistas (Tabela 8). 
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Gosta de ler

15%

54%

31%

Sim Não Às vezes

Discussões em aula relacionadas a realidade social
15%

8%

8%

39%

15%

15% 0%

Sim, várias vezes,todos professores
Sim, poucas vezes, todos professores
Alguns professores, várias vezes
Alguns professores, poucas vezes
Um professor, várias vezes
Somente um, várias vezes
Nunca

Tabela 9 – Distribuição percentual de discussões em aula relacionadas à realidade 

social (n = 13)  

  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Em relação à questão referente às discussões sobre a realidade social, 39% 

afirmaram que alguns professores tratam poucas vezes deste tema; outros 15% 

disseram que um mesmo professor várias vezes fala a respeito do tema; enquanto 

15% afirmaram que todos os professores abordaram o tema várias vezes; ao passo 

que 15% somente um, várias vezes; 8% afirmaram que alguns professores 

comentam várias vezes a realidade social; e 8%, que todos os professores discutem 

poucas vezes as questões sociais (Tabela 9).   

Tabela 10 – Distribuição percentual de gosto pela leitura (n = 13)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Frequencia de Leitura

8%

31%

46%

15%

Todos os dias Uma vez por semana Uma vez po mês Raramente

Facilidade com leitura

23%

46%

31%
0%0%

Sim Não depende quase sempre nunca

 Os participantes da pesquisa responderam que, em relação ao gosto pela 

leitura, 54% deles não gostam de ler; enquanto 38% disseram às vezes gostar de 

ler; e 15% afirmaram não gostar de ler (Tabela 10). 

 

Tabela 11 – Distribuição percentual de facilidade com a leitura (n = 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Com relação a ter facilidade com a leitura, 46% confirmaram não ter facilidade 

com a leitura; 31% disseram que depende do texto que leem; enquanto o restante, 

23%, afirmou que tem facilidade com qualquer tipo de leitura (Tabela 11).  

 

Tabela 12 – Distribuição percentual de frequência de leitura (n = 13)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Leituras tem mais interesse

15%

23%
54%

8%

Livros Jornais Revistas Outros

Compreende os textos lidos

64%

36%

Sim Não

 No tocante à frequência de leitura, um total de 46% consideraram que leem 

uma vez por mês; 31% em média, uma vez por semana; 15% afirmaram que 

raramente; e 8% afirmaram que leem todos os dias (Tabela 12). 

 

Tabela 13 – Distribuição percentual de gêneros textuais que os alunos têm mais 
interesse (n = 13)  

  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação à leitura que apresenta mais interesse, 54% responderam 

revistas; 23% jornais; 15% livros; e 8% outros tipos de leitura (Tabela 13).  

 

Tabela 14 – Distribuição percentual de compreensão dos textos lidos (n = 13) 

  

     

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Quanto aos textos trabalhados e a compreensão dos textos lidos, 64% 

disseram compreendê-los; e 36% afirmaram não compreender (Tabela 14). 
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Textos trabalhados em aula despertam interesse pela 
leitura

38%

62%

Sim Não

Possui dificuldade de interpretação em alguma disciplina

70%

15%

15%

Sim Não Quase sempre

Tabela 15 – Distribuição percentual de leituras trabalhadas em sala de aula que 
despertam interesse na leitura (n = 13) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quanto aos textos trabalhados em sala de aula, o resultado não foi muito 

positivo, já que 62% responderam que os textos não despertam interesse pela 

leitura; e 38% afirmam que os mesmos despertam o interesse (Tabela 15). 

 

Tabela 16 – Distribuição percentual de dificuldade de interpretação nas disciplinas (n = 13) 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Disciplina que apresenta dificuldade

15%

38%31%

8% 8%

Português Matemática História Geografia Ciências

No que se refere à dificuldade de interpretação em alguma disciplina, 70% 

afirmaram apresentar dificuldades; ao passo que 15% consideraram que não têm 

dificuldades; e os demais, 15%, quase sempre apresentam dificuldades (Tabela 16). 

 

Tabela 17 – Distribuição percentual de disciplina que apresenta mais dificuldade (n = 13) 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

 Por fim, a Tabela 17 expõe o resultado das disciplinas que possuem mais 

problemas em relação à interpretação, tornando-se, assim, mais difíceis, obteve-se o 

seguinte resultado: 38% matemática; 31% história; 15% português; e com os 

mesmos resultados, 8% cada, ciências e geografia. 

 Os resultados que apontam o perfil da clientela da EJA, objeto da pesquisa 

sobre o Jornal Digital, mostraram que os jovens e adultos possuem dificuldades com 

a leitura, a interpretação, o uso da informática; mas, apesar disso, também têm 

interesse em melhorar, como revelam os dados onde os alunos declararam que 

pretendem recuperar o tempo perdido e entrar no mercado de trabalho. 

 Quanto ao segundo questionário, aplicado após as atividades desenvolvidas 

com o Jornal Digital, ao qual foi denominado “Questionário de saída”, algumas 

questões apresentaram respostas objetivas, por se tratarem de questões fechadas, 

enquanto outras, por serem questões abertas, apresentaram respostas opinativas, 

na medida em que envolveram questões subjetivas. 

Com relação às atividades com jornais anteriores ao acesso do JB Digital, 

40% dos alunos disseram que costumavam ler parte de algum jornal; 30% já havia 

acessado algum outro tipo de jornal digital; e 30% não responderam. 
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Durante a realização da primeira atividade do JB, 10% dos alunos acharam 

que a mesma foi desnecessária; outros 10% acharam que foi uma atividade 

tranquila, por gostarem de informática; e outros 10% sentiram-se apáticos diante das 

atividades, ou seja, não fez diferença para eles. Já 20% acharam muito legal e 

outros 20% sentiram medo e insegurança. A maior parte, 30% dos entrevistados, 

ficou curiosa e demonstrou vontade de iniciar as atividades. 

Quanto ao contato com o computador antes das aulas no laboratório de 

informática, 70% responderam que já haviam tido algum tipo de contato e 30% 

responderam que não.  

Em relação a leituras extras, fora as feitas durante as atividades no JB, 40% 

responderam que não tinham interesse em outras leituras; e 60% liam outras 

páginas, como: resultado de jogos, página de esporte, resumo de novelas, fofocas, 

culinária, entre outras. 

Após as atividades com o JB, 30% não demonstraram interesse em leitura de 

jornal digital, justificando dificuldade de acesso e de mexer no computador sem 

auxílio de terceiros e 70% disseram terem ficado mais interessados ainda, pela 

descoberta do hipertexto. 

Em relação à dificuldade na participação das aulas no laboratório de 

informática, 40% dos alunos responderam que sim, já que tiveram dificuldades no 

manuseio do computador; e 60% responderam que não, pois já estavam 

familiarizados. 

O projeto foi avaliado pelos alunos e recebeu 8,9 de nota média. 

Os alunos fizeram uma autoavaliação de sua participação no projeto e se 

deram 8,0 de nota média. 

Sobre a seleção dos textos para leitura, apenas 10% tiveram preferência 

pelos textos dos livros didáticos, os 90% restantes escolheram os textos do jornal. 

Ao término da aplicação do projeto e da análise dos dados, percebeu-se que 

a maioria dos alunos está na faixa etária entre 15 e 20 anos, caracterizando, assim, 

que os mesmos são nativos digitais. Este fato justifica a resposta da sexta questão 

do questionário, onde se avalia que 70% dos alunos demonstraram muito interesse 

no projeto, pois já utilizavam o computador e não tiveram nenhuma dificuldade em 

trabalhar com o Jornal Digital; ao contrário, tiveram novas descobertas, como 

hipertexto. 
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O texto “Circuito fechado”, de Ricardo Ramos (Apêndice C), foi utilizado para 

o trabalho textual de leitura e escrita, para análise comparativa com o JB Digital 

realizado pelos mesmos alunos; tendo por base as categorias de análise elencadas. 

Quanto às notícias escolhidas, estas ficaram a critério dos alunos. 

Ainda em relação à pesquisa, a aplicação das atividades (Apêndice D) 

também é parte do processo de investigação junto aos alunos da EJA, quanto à 

leitura e à escrita fundamentada no suporte do Jornal Digital. O caminho percorrido 

pelos alunos compreendeu a leitura, a interpretação e a escrita do texto impresso 

realizado individualmente, bem como o texto em notícias do Jornal Digital, 

compartilhado na sala de informática (Apêndice E). O estudo comparativo das 

categorias “facilidade na compreensão do texto interesse/motivação” e “prazer em 

realizar a tarefa com textos” colaboraram na análise dos resultados. 

 No processo de trabalhar na sala de informática com o JB Digital, alguns 

alunos manifestaram suas impressões sobre a experiência. O aluno 1 falou que 

antes achava as aulas monótonas, nem tinha vontade de ler, achava o texto sem 

graça, mas agora é tudo um show. Vê as notícias do dia a dia, fofocas das novelas, 

está atento aos jornais digitais e sabe conversar sobre tudo. Ele demonstrou 

claramente que se identificou com a leitura dos textos do JB Digital e que os 

conteúdos lidos fazem parte de seu cotidiano. 

O aluno 2 disse que sempre tinha muita vontade de mexer nessas novas 

tecnologias, mas que não tinha computador em casa e que sempre usava o 

computador da vizinha, por isso acha essas aulas na sala de informática muito 

produtivas. Para esse aluno, as aulas no laboratório de informática foram 

importantes não só para a aprendizagem da língua, mas também para saciar o 

desejo de usufruir das novas tecnologias, visto que não a possui em sua residência 

e gostou de ter esta oportunidade na escola. 

Já o aluno 3 relatou que, quando entrou na sala de informática, se sentiu 

como “um passarinho querendo voar”, só que com as asas quebradas. Gostou muito 

de mexer no computador, mas achava que precisava ter mais aulas, aprender mais . 

Demonstrou, assim, euforia causada pelas novas tecnologias, a sensação de 

liberdade, a vontade de ir sempre além, mas sentiu-se impotente ao perceber que 

precisava de auxílio para utilizar o computador e que, por isso, precisava retornar no 

laboratório muitas vezes para aprender sempre mais. 



90 

 

 Dessa forma, ao apresentar os resultados da pesquisa com o Jornal Digital, 

fica a certeza de que a experiência foi muito rica e comprovou que os alunos da 

EJA, quando têm acesso às Novas Tecnologias, aprendem com mais entusiasmo, 

motivação e interesse as questões de leitura, escrita e interpretação. 

 Os demais alunos participantes deste estudo apresentaram declarações 

semelhantes ao já relatados nas falas anteriores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo permitiu verificar como o uso das tecnologias favorece o 

processo de aprendizagem da leitura e compreensão do texto. 

O problema proposto – “A utilização do Jornal Digital poderia contribuir para o 

incentivo do processo de leitura e compreensão de texto no ensino de Jovens e 

Adultos?” – foi devidamente tratado, conforme proposta apresentada nas 

considerações iniciais. 

 A partir dos resultados desta pesquisa, foi possível confirmar nossa hipótese, 

pois os alunos apresentaram um melhor aproveitamento nas atividades aplicadas 

com a utilização do Jornal Digital e na autoavaliação dos alunos.  

 Os objetivos foram devidamente contemplados neste estudo, conforme 

resultados já expressos nas partes anteriores deste estudo. 

As mudanças que ocorrem em qualquer âmbito das atividades humanas 

costumam gerar insegurança, na medida em que acarretam transformações radicais 

em situações já assentadas, provocando muitas vezes resistências e recuos diante 

do novo. Quando se trata de promover mudanças em educação, a complexidade é 

maior, visto que o espaço escolar é o lócus da diversidade e, portanto, de múltiplas 

reações. 

 A experiência com jovens e adultos que cursam o Ensino Fundamental em 

escola pública da EJA revelou para a pesquisadora um universo de possibilidades 

para o trabalho com textos. Os alunos mais jovens apresentaram maior facilidade 

com o uso do computador, o acesso à Internet e aos links do Jornal Digital. Os 

adultos tiveram maior dificuldade em acessar as notícias e trabalhar diretamente no 

computador, ainda que o interesse fosse visível. 

 Entre as reações que demonstram a validade da experiência, está o interesse 

da grande maioria pelas notícias políticas e econômicas, sendo que alguns alunos 

chegaram a tecer comentários sobre questões que estão circulando na mídia.  A 

linguagem objetiva dos jornais eletrônicos, assim como sua diagramação, seguindo 

critérios gráficos criados pelas tecnologias, de certa forma instiga o usuário a se 

interessar pelas notícias em destaque. 

 Um ponto a ser destacado ao longo da pesquisa com os alunos é o fato de 

que o texto em tela e o texto impresso causam reações diferenciadas, sendo este 

último do conhecimento cotidiano, e o texto lido na tela, com links e intertextos, um 
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atrativo diferenciado para os alunos não habituados ao uso constante do 

computador. Assim, enquanto algumas moças se interessaram em saber onde se 

encontrava a sessão de horóscopo, novelas, vida dos artistas; os meninos, em geral, 

tanto os mais jovens quanto os adultos, interessavam-se pelo caderno de esportes. 

 A experiência revelou, ainda, que as novas tecnologias podem ser um 

estímulo à leitura e à escrita, de questões pontuais, como as atualidades, e que este 

pode ser um primeiro passo para formar um novo leitor, capaz de trabalhar com o 

hipertexto e se interessar por esta nova escrita que o computador proporciona; mas 

que tem como suporte de gênero, os jornais digitais. 

 Em relação ao estudo comparativo entre o trabalho com os textos impressos 

e o Jornal Digital lido na sala de informática, as notícias do jornal acarretaram uma 

motivação maior na compreensão da mensagem dos textos, confirmando a 

facilidade dos mais jovens em lidar com o computador; ao contrário dos adultos, 

imigrantes digitais, que necessitaram de apoio para navegar na Internet e dar 

comandos no computador. 

 O experimento com os alunos da EJA revelou um dado importante: a 

necessidade das escolas utilizarem outras linguagens. Esse fato, além de ampliar o 

universo de gêneros textuais, que oferecem suporte para o trabalho pedagógico com 

textos, demonstra que a língua é viva e acompanha as mudanças no tempo-espaço 

das transformações sociais. 

 A sociedade em rede, como analisa Castells (2000) “(...) é um universo de 

possibilidades de descobertas” (p.45) e, para o aluno da EJA, durante séculos 

excluídos das oportunidades de escolarização, a experiência com as novas 

tecnologias, o mundo digital e os textos do Jornal Digital apresentou-se como um 

novo caminho para as práticas de leitura e escrita nas instituições de ensino. 

 Há um longo caminho a percorrer na busca por melhorar o acesso dos jovens 

e adultos aos textos e linguagens do mundo contemporâneo. Contudo, é urgente 

que a escola pública repense suas práticas e invista em novas estratégias, 

visualizando no uso de novas tecnologias pelos alunos, uma trilha segura e 

prazerosa no mergulho sobre os infinitos percursos que as redes informacionais 

proporcionam para o estudo da língua materna. 
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Recomendações para futuras pesquisas 

 

 Acredita-se que novos estudos/pesquisas poderão ser desenvolvidos junto a 

todas as escolas públicas do município de Campos dos Goytacazes/RJ. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO AO EDUCANDO 
 
 

Prezado Educando (a): 
 
Este questionário tem por objetivo investigar o nível de leitura e compreensão de 
textos dos alunos na Educação de Jovens e Adultos (EJA). As questões aqui 
respondidas servirão de base para a construção de uma dissertação de mestrado 
sobre o tema. 
 

Obrigado por sua participação. 
 
1-Sexo: a- ( ) Feminino b-(   ) Masculino 
 
2- Idade: 
 
a-(   ) menos de 20 anos 
b-(   ) de 20 a 30 anos 
c-(   ) de 31 a 40 anos 
d-(   ) de 41 a 50 anos 
e-(   ) mais de 51 anos 
 
3- A instituição que estudou anteriormente é:  
a-( ) pública 
b-( ) privada 
 
4- Sua escolaridade: 
a-(  ) fundamental incompleto 
b-(  ) fundamental completo 
c-(  ) cursando o ensino médio 
 
5- Utiliza o computador? Com qual frequência? 
a-(  ) não 
b-(  ) todos os dias 
c-(  ) 2 vezes por semana 
d-(  ) 3 vezes ao mês 
 
6- Em relação aos conteúdos que os professores (as) desenvolvem em sala de aula 
você pode afirmar que são: 
a-(  ) Aqueles que os alunos escolhem. 
b-(  ) Aqueles que os professores escolhem. 
c-(  ) Os conteúdos são definidos por professores e alunos juntos. 
d-( ) definidos pela escola, e nem os professores nem os alunos têm poder de escolhê-
los. 
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7- Dos métodos de ensino abaixo qual deles você afirmaria que seus professores 
vivenciam junto aos alunos? 
 a-(  ) método de exposição verbal 
 b-(  ) método de trabalho em grupo 
 c-(  ) método de trabalho independente (individual) 
 d-(  ) atividades especiais (pesquisas e excursões) 
 
8-Indique os tipos de instrumentos de avaliação que o professor utiliza. 
 a-(  ) Observações diárias 
 b-(  ) Provas 
 c-(  ) Autoavaliações 
 d-(  ) Testes 
 e-(  ) Atividades em grupos 
 f-(  ) Tarefas individuais 
 g-(  ) Entrevista 
 
9- Sua escola possui laboratório de Informática? 
a-(  ) sim 
b-(  ) não 
 
10- Seus professores costumam utilizar o laboratório para enriquecer as aulas? 
a-(  ) sim 
b-(  ) não 
 
11-Por que optou por cursar a EJA e não o ensino formal? 
a-(  ) Falta de outra opção. 
b-(  ) Falta de escola na idade própria. 
c-(  ) Porque representa um atalho para o mercado de trabalho. 
d-(  ) Outro? Qual?____________________________________ 
 
12- Qual sua expectativa quando ingressou na modalidade EJA? 
a-(  ) Recuperar o tempo perdido fora do ensino formal. 
b-(  ) Atingir mais rápido a qualificação para o mercado de trabalho. 
c-(  ) Poder concorrer a uma vaga no vestibular. 
d-(  ) Ajudar na transformação da sociedade. 
 
13-Alguma vez seu professor(a) já abriu alguma discussão relacionando os temas 
trabalhados em aula para criticar (positivamente ou negativamente) a realidade social, 
política ou econômica de sua cidade, estado ou país? 
 
a-(  ) Sim, todos os professores, em várias vezes; 
b-(  ) Sim, todos os educadores, em poucas vezes; 
c-(  ) Sim, alguns professores, em várias vezes; 
d-(  ) Sim, alguns, em poucas vezes; 
e-(  ) sim, um professor em várias vezes; 
f -(  ) nunca. 
 
14 - você tem facilidade com leitura? 
a-(  ) sim 
b-(  ) não 
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15- Você tem facilidade com leitura e compreensão do texto lido? 
a-(  ) depende 
b-(  ) quase nunca    c-(  ) nunca 
16 - Com que frequência lê algum texto (livro, jornal, revista, etc.)? 
a-(  ) todos os dias 
b-(  ) uma vez por semana 
c-(  ) uma vez por mês 
d-(  ) raramente; 
 
17- Qual tipo de leitura tem mais interesse? 
a-(  ) livros 
b-(  ) jornais 
c-(  ) revistas 
d-(  ) outros 
 
18- Os textos trabalhados pelos professores em sala de aula despertam seu 
interesse pela leitura? 
a-(  ) sim 
b-(  ) não 
 
19- Tem alguma dificuldade em alguma disciplina por problema em compreender os 
textos e ou enunciados? 
a-(  ) sim 
b-(  ) não 
 
20- Em qual disciplina apresenta mais dificuldade para entendimento por motivo de não 
compreensão dos textos? 
a-(  ) Português 
b-(  ) Matemática 
c-(  ) História 
d-(  ) Geografia 
e-(  ) Ciências 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DE SAÍDA  
 
Prezado aluno(a), gostaria de agradecê-lo(a) pela sua participação neste projeto, 
saiba que você está contribuindo para uma melhor qualidade de ensino na 
modalidade EJA. 
 
DATA: 
 
1- Antes da atividade escolar de acessar o Jornal do Brasil Digital, você: (admite 
várias opções) 
(   ) já havia acessado algum outro jornal digital? 
(   ) comprava algum jornal em banca?   
Se marcou esse item, escreva qual:___________________________ 
(   ) costumava ler alguma parte de algum jornal?  
Se marcou esse item, escreva qual parte:_______________________ 
(   ) nenhuma das opções acima 
    
2- Quando a primeira atividade com o Jornal do Brasil Digital foi realizada, você:  
(admite várias opções) 
(   ) achou que era uma bobeira. 
(   ) achou que ia ser tranquilo porque gosta de informática. 
(   ) achou legal.      
(   ) ficou curioso e com vontade de começar logo. 
(   ) não sentiu nada, fazer ou não fazer era a mesma coisa. 
(   ) outra, qual: _______________________________________________ 
(   ) não sabe/ não desejo responder. 
 
3- Você já tinha tido contato com computador e internet antes de participar das aulas 
no laboratório de informática? 
(    ) sim 
(    ) não 
 
4- De 0 a 10, dê uma nota para as atividades feitas nas aulas com o Jornal do Brasil 
Digital. 
* Reescrever a reportagem com suas próprias palavras, como se tivesse contando a 
notícia para outra pessoa. Nota (        ) 
* Localizar as classes gramaticais(substantivo, artigo, pronome, etc)  das palavras do 
texto lido. Nota (       ) 
*Escrever um texto manifestando sua opinião sobre a reportagem lida. Nota (   ) 
*Leitura livre do jornal e debate com os colegas, troca de informações. Nota (   ) 
 
5- Você lia alguma coisa do Jornal, além daquela proposta pela atividade?  
(   )  não   (   ) sim, o quê?_______________________________________ 
 
6- Você acha que depois das atividades com o jornal digital passou a gostar mais de 
ler jornal? 
(   ) não, por quê?_______________________________________________ 
(   ) sim, por quê? _______________________________________________ 
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7- Você sentiu dificuldades em participar das aulas no laboratório de informática e de 
responder as atividades propostas? 
(    ) sim 
(    ) não 
Por quê? _______________________________________________________ 
 
8- Quais textos você achou mais interessante para leitura:  
(    ) os dados em sala de aula  
(    ) as notícias lidas no jornal do Brasil no laboratório de informática 
Por quê? _______________________________________________________ 
 
9- Dê uma nota para o projeto Jornal do Brasil Digital, de 1 a 10: ___________ 
 
10- Dê uma nota para a sua participação nas atividades com o jornal digital, de 1 a 
10: _____________ 
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APÊNDICE C – Texto “Circuito Fechado” (Ricardo Ramos) e atividades 
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APÊNDICE D – Reportagens lidas no Jornal do Brasil 
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APÊNDICE E – NOTÍCIAS DO JORNAL DIGITAL 
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