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RESUMO 
O presente trabalho tem como foco a Educação de jovens e adultos e as 
práticas de letramento em espaço escolar e não escolar no ensino fundamental 
I. Com objetivo de investigar práticas de letramento, em espaço escolar e não 
escolar. O estudo consistiu em pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A 
pesquisa bibliográfica focou a história da EJA, estudo sobre letramento e seus 
conceitos e leitura e escrita especificamente com jovens e adultos. E a 
pesquisa de campo foi realizada com jovens e adultos de escolas públicas 
municipais. Após análise dos dados obtidos, pode-se concluir que o uso da 
leitura e escrita na vida dos alunos é fundamental para independência do 
sujeito. 
 
Palavras-chave: Letramento. Educação de Jovens e Adultos. Ensino 
Fundamental I. 
 
ABSTRACT 
This study focuses on adult education and literacy practices in the school 
environment, and non-school elementary school stage - I. In order to investigate 
literacy practices in school and non-school space. The study consisted of 
literature and field research. The literature search focused on the history of 
adult education, literacy and study of its concepts and reading and written 
specifically with youth and adults. After analyzing the data obtained, it can be 
concluded that the use of reading and writing in the lives of students as key to 
independence of the subject. 
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INTRODUÇÃO 

 Ao longo da história da educação no Brasil, percebe-se que houve um 

grande avanço para a sociedade brasileira, esta conquista possibilitou ao 

indivíduo o ingresso na modalidade EJA, a qual oportuniza ao indivíduo 

concluir seus estudos.  

A Lei de Diretrizes da Educação Básica (1996) em seu Art. 37 traz a 

Educação de Jovens e Adultos, como uma modalidade de ensino destinada as 

pessoas que por algum motivo não tiveram a oportunidade ou acesso a escola 

na idade adequada. 



Esta pesquisa tem como objetivo geral: investigar práticas de 

letramento, em espaço escolar e não escolar, utilizadas por jovens e adultos do 

ensino fundamental I, de escolas públicas da rede municipal de educação de 

uma cidade porte médio do norte do Paraná.   

 

A partir do objetivo geral o trabalho permeou pelos seguintes objetivos 

específicos: aprofundar os conhecimentos sobre: história da EJA no Brasil, 

letramento e leitura e escrita na EJA; pesquisar o letramento escolar e não 

escolar juntos aos alunos da EJA do ensino fundamental I; analisar os dados 

coletados com base na fundamentação teórica.  

A pesquisa de campo foi realizada em duas escolas públicas municipais, 

com jovens e adultos, alunos do ensino fundamental I, utilizou-se o 

questionário como instrumento para coleta de dados.  

 

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

A História da educação de adultos no Brasil teve várias fases, foram 

quase quatro séculos, de uma educação com o comando da cultura branca, 

cristã, masculina e alfabetizada, e um desrespeito as culturas dos índios, 

negros, mulheres e analfabetos (PAIVA, 1987). 

 A pesquisa bibliográfica abordou também o letramento como um eixo 

de estudo. O termo letramento é recém-chegado ao vocabulário da Educação e 

das Ciências Linguísticas, sendo incorporado na metade da década de 1980. 

Soares (2006) é uma das pioneiras a dar um significado ao termo letramento, 

segundo a autora essa palavra é uma tradução para o Português da língua 

inglesa literacy (que deriva do latim littera) o sufixo cy significa qualidade, 

estado do indivíduo que aprende a ler e escrever de maneira adequada no 

ambiente onde vive.   

O letramento neste trabalho é descrito não puramente como ler e 

escrever, mas, um conjunto de habilidades individuais, ou seja, refere-se a um 

conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita que  envolvem os 

indivíduos em seu contexto social (SOARES, 2006).  

Soares (2003 apud SILVA, 2005) aborda que existe diferença entre 

alfabetização e letramento, e explica que o primeiro termo é quando você 



adquire a escrita e consegue usá-la para ler e escrever, já o segundo termo 

tem relação o exercício efetivo e competente da escrita. 

Kleiman (1995) entende letramento como um conjunto de práticas 

sociais que vai além do letramento na escola, abrangendo outras agências de 

letramento, como: a família, a igreja, o trabalho, as organizações populares, 

etc. 

Em relação a alfabetizar jovens e adultos pode-se afirmar que vai além 

da escrita e leitura, o jovem ou adulto, ao ingressar em uma escola, tem um 

objetivo já estabelecido, seu seja, ler e escrever. Esse processo necessita de 

dois sujeitos principais, o aluno e o professor, o aluno deve ter motivação e 

força de vontade e o professor fará o papel de mediador entre o aluno e o 

conhecimento, portanto deve estar preparado para essa tarefa.  

Carvalho (2003) comenta que a leitura e a escrita se encontram em 

toda a parte, na sala de aula, no espaço social, todas as leituras, da mais 

técnica à geral, da mais utilitária até à  desinteressada, podem ser formas para 

aprender a ler. 

 

CONCLUSÃO 

Este trabalho investigou as práticas de letramento, utilizadas por jovens 

e adultos, em espaço escolar e não escolar, no ensino fundamental – fase I, 

em escolas públicas da rede municipal de educação de uma cidade porte 

médio do norte do Paraná. 

Os estudos efetuados e os dados levantados possibilitaram muitas 

informações. Quanto ao estudo bibliográfico foi fundamental conhecermos a 

história da educação de jovens e adultos, o letramento de uma forma geral e 

especificamente na EJA, assim como a leitura e escrita nesta modalidade de 

ensino.   

Os resultados apontaram vários motivos que levam o aluno da 

educação de jovens e adultos a voltar a estudar, mas o principal, de acordo 

com a pesquisa in loco, foi o aprender a ler e escrever, esses dados 

demonstram e apontam a escola como a principal agência de letramento.  

O uso da leitura e escrita na vida dos alunos ficou evidente na 

pesquisa, pois o nosso mundo é letrado e utilizar a leitura e escrita é 

fundamental para independência do sujeito.   



As análises realizadas até aqui são desdobramentos de todo o estudo 

feito pela acadêmica, a qual não tem a pretensão de generalizar os fatos 

encontrados nas instituições pesquisadas; porém tem fortemente a pretensão 

de que este trabalho possa contribuir para com as escolas que atuam com a 

EJA sobre o letramento em espaço escolar e não escolar. Esperamos também 

com este trabalho inquietar o meio educacional para esta problemática.   
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