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A educação das massas se faz, assim, algo 
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seja uma força de mudança e de libertação. A 
opção, por isso, teria de ser também, entre uma 
„educação‟ para a “domesticação” para a alienação, 
e uma educação para a liberdade. „Educação‟ para o 
homem-objeto ou educação para o homem sujeito.  

Paulo Freire (2009, p.44). 

  



RESUMO 

 
 
O letramento crítico se constitui, atualmente, como um elemento necessário de ser 

trabalhado nos espaços educacionais. Destaca-se, nesta pesquisa, a importância 

desse trabalho para a Educação de Jovens e Adultos por considerar que esse 

público precisa desenvolver a interpretação de textos, já que estes, além de 

possuírem uma intencionalidade, refletem posições ideológicas ligadas diretamente 

à vida em seus diferentes aspectos. O objetivo deste trabalho é investigar as 

crenças dos professores sobre a utilização do letramento crítico no ensino de Língua 

Portuguesa na Educação de Jovens e Adultos, a partir do uso de histórias em 

quadrinhos. Para subsidiar teoricamente o estudo, nos fundamentamos nos 

pressupostos de Rojo (2012, 2016); Rojo e Barbosa (2017); Kleiman (2008); Bertoni-

Ricardo e Stella (2016); Ribeiro (2016); Soares (2017); Vergueiro (2017); Vergueiro 

e Ramos (2014) e Paulo Freire (2014). Este trabalho trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, descritiva e interpretativista, inserida no contexto da linguística aplicada e 

realizada com três professoras de português, da EJA, no município de Patos-PB. Os 

instrumentos de coleta de dados foram a observação, questionário, entrevista, além 

de uma intervenção que abordou como utilizar as HQ’s, especificamente as tirinhas 

de Mafalda, para motivar o letramento crítico nas aulas, haja vista abordarem 

aspectos da vida social, cultural e política os quais permitem discussões 

enriquecedoras. Ao término da intervenção, foi aplicada a técnica de grupo focal 

para investigar as crenças construídas ao longo da pesquisa, comparando-as com 

as práticas em sala de aula e com as crenças preliminares das participantes. Os 

resultados mostraram que as participantes não possuíam definição clara sobre que é 

o letramento crítico. Possuem a crença na necessidade de trabalhar os conteúdos 

numa perspectiva social, que explora a criticidade do aluno, reconhecendo que isso 

pode ser desenvolvido através das HQ’s, especialmente das tirinhas apresentadas 

na intervenção. A pesquisa possibilitou a constatação de que o letramento crítico 

ainda é algo distante da prática de ensino, sendo, portanto, fundamental reconhecer 

a importância de um ensino de Língua Portuguesa, na EJA, que considere as 

histórias de vida dos educandos e estimule atividades de leitura e interpretação 

numa perspectiva crítica. 

 
Palavras-chave: Letramento Crítico. Histórias em Quadrinhos. Educação de Jovens 

e Adultos. Crenças. Ensino de Língua Portuguesa. 

  



ABSTRACT 

 
 
Critical literacy is nowadays a necessary element to be worked in educational 

spaces. In this research, we highlight its importance for youth and adult education by 

considering that this public needs to develop the interpretation of texts, since they 

have their intentionality, and reflect ideological positions directly related to life in its 

different aspects. The objective of this work is to investigate teachers’ beliefs about 

the use of critical literacy in portuguese language teaching in youth and adult 

education, based on the use of comic books. In order to theoretically subsidize the 

study, we base ourselves on the assumptions of Rojo (2012, 2016); Rojo and 

Barbosa (2017); Kleiman (2008); Bertoni-Ricardo and Stella (2016); Ribeiro (2016); 

Soares (2017); Vergueiro (2017); Vergueiro and Ramos (2014) and Paulo Freire 

(2014). This work is a qualitative, descriptive and interpretative research, inserted in 

the context of applied linguistics and carried out with three Portuguese teachers, from 

youth and adult education, in the municipality of Patos-PB. The instruments of data 

collection were observation, questionnaire, interview, as well as an intervention that 

addressed how to use the comic books, specifically the ones by Mafalda, to motivate 

critical literacy in classes, considering aspects of social, cultural and political life 

which allow enriching discussions. At the end of the intervention, the focal group 

technique was applied to investigate the beliefs constructed throughout the research, 

comparing them with the practices in the classroom and the participants’ preliminary 

beliefs. The results showed that the participants did not have a clear definition of 

what the critical literacy is. They have a belief in the need to work the content in a 

social perspective, which explores the criticality of the student, recognizing that this 

can be developed through comics, especially the comic strips presented in the 

intervention. The research made possible the assertion that critical literacy is still 

something far from teaching practice, and it is, therefore, fundamental to recognize 

the importance of a portuguese language teaching in the youth and adult education 

that considers the histories of life from learners and that stimulates reading activities 

and interpretation in a critical perspective. 

 

Keywords: Critical Literacy. Comic books. Youth and Adult Education. Beliefs. 
Portuguese Language Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no 

país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é 

a da escola pública. 

Anísio Teixeira 

 

Aos jovens e adultos não alfabetizados na idade própria foram negados o 

direito e o acesso aos bens culturais, em especial, o domínio da leitura e da escrita 

(SAMPAIO, 2009). Por conta disso, foram, durante séculos, e permanecem sendo, 

excluídos da escola e facilmente manipulados, são distanciados dos seus direitos, 

pelo que percebemos.  

Por meio dos interesses econômicos das indústrias, a educação de jovens e 

adultos começou a ser introduzida como forma de extinguir a vergonha que 

representava o analfabetismo, ou para o preparo adequado de mão de obra, e não 

exatamente compreendida como um direito. Visando a capacitação de mão de obra, 

foi ofertado o ensino da leitura através de diversas campanhas ao longo dos anos, 

mas o fato é que ler e escrever pura e mecanicamente não garante ao indivíduo 

condições para discutir, discordar e argumentar os fatos do cotidiano e as influências 

ideológicas na sociedade. É preciso que o jovem e o adulto desenvolvam o senso 

crítico, sendo, portanto, função da escola despertar essa formação crítica através do 

letramento. 

Nossa escolha em trabalhar, especificamente, com o letramento crítico na 

EJA, deu-se por considerar a necessidade que esse público tem em desenvolver a 

interpretação dos textos, a partir com uma consciência de que estes, além de 

possuírem uma intencionalidade, refletem posições ideológicas que têm uma direta 

relação com a vida em seus diferentes aspectos. Desse modo, é preciso 

desenvolver o senso crítico para ler e questionar, assumindo posicionamentos e 

fazendo relações entre os mais diferentes textos e os contextos da vida cotidiana.  

Acreditamos que a utilização de gêneros textuais nas atividades de leitura 

promova o letramento crítico, por ser uma atividade de ensino que pode despertar a 

consciência crítica do educando jovem e adulto. Entre os gêneros textuais, 

destacamos, nesse trabalho, as histórias em quadrinhos como um elemento que 

pode propiciar discussões que promovam a tomada de consciência crítica quando 

https://kdfrases.com/frase/120407
https://kdfrases.com/frase/120407
https://kdfrases.com/frase/120407
https://kdfrases.com/autor/an%C3%ADsio-teixeira
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utilizadas no ensino de Língua Portuguesa. As histórias em quadrinhos se 

constituem como um gênero textual dinâmico, no qual é possível trabalhar diferentes 

temas que envolvam a política, a economia, a saúde, a cultura e a sociedade. 

Temas de fundamental importância para a formação cidadã crítica e reflexiva dos 

jovens e adultos, mencionando, ainda, que trazem situações do cotidiano fazendo o 

papel da valorização dos conhecimentos prévios dos alunos dessa modalidade de 

ensino. 

Conhecer as crenças dos professores sobre o ensino, bem como, sobre o 

aspecto crítico do ensino na EJA, torna-se uma questão importante para o processo 

de desenvolvimento do ensino e aprendizagem. Não se pode desconsiderar que o 

acesso à educação e aos multiletramentos, em especial, o letramento crítico, se 

concebe como um processo fundamental para a tomada de posicionamento e 

formação de cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e deveres na 

sociedade e nos diversos setores que a compõem.  

Trabalhar o ensino de Língua Portuguesa na EJA, numa perspectiva de 

letramento crítico, pode se constituir como uma alternativa que supere o ensino 

mecânico, que durante anos se fez presente na educação brasileira. Trabalhar as 

habilidades de leitura e de escrita de modo crítico oferece ao estudante da EJA a 

oportunidade de uma formação para além do espaço escolar, para a própria vida. O 

resgate da cidadania desses alunos jovens e adultos não pode ser desconsiderado e 

o retorno deles para o ambiente educacional se direciona no caminho para a 

inclusão social, e, nesta perspectiva, o ensino da língua portuguesa pode ser uma 

das alternativas de politização e tomada da consciência crítica diante da situação em 

que vivem esses sujeitos. 

Ensinar na EJA tem suas particularidades. Dentre elas, reconhecer que os 

alunos possuem uma história de vida paralela à escola, que possuem um passado 

que interferiu diretamente nos rumos de sua educação e que, ao retomar ao 

ambiente escolar, possuem anseios que nem sempre são atendidos, terminando por 

se dissolverem nos altos índices de evasão registrados nessa modalidade. 

O governo vem, durante anos, desenvolvendo programas, a exemplo do 

Brasil Alfabetizado que visa à alfabetização de jovens e adultos, entretanto, os 

dados do Portal do Ministério da Educação mostram que, em 2017, o Brasil ainda 

tinha 13,1 milhões de analfabetos, com 15 anos de idade ou mais. O programa 
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apresenta falhas, reconhecidas pelo governo, pois, apesar de apresentar uma taxa 

média de alfabetização de 50%, apenas 7% dos alfabetizandos continuam na EJA 

(MEC, 2017). 

 Outro aspecto a considerar é que, ao possuírem saberes prévios, inatos e 

intuitivos, os jovens e adultos já possuem diferentes letramentos não formais e 

vivenciam experiências diariamente na cultura letrada, mesmo antes de 

frequentarem o ambiente escolar (MOLLICA; LEAL, 2009). 

Aos professores dessa modalidade de ensino cabe ter consciência que esses 

sujeitos são muito mais do que alunos, são trabalhadores, pais, mães, cidadãos, 

que, por muitos anos, se viram privados do direito à educação, devido situações 

geradas por um sistema capitalista opressor, no qual existe uma desigual divisão de 

classes sociais. Alguns desses sujeitos não têm consciência crítica da negação de 

direitos pela qual passaram por todos os anos fora da escola, e, infelizmente, se 

veem diante de salas de aula que visam apenas à reprodução de conteúdos. Perde-

se, dessa forma, a oportunidade de trabalhar os aspectos de um letramento crítico 

que implicará em mudança de consciência e intervenções positivas nos seus 

ambientes familiares, de trabalho e, consequentemente, em toda a sociedade. 

As HQ’s se constituem como narrativas que se utilizam da linguagem verbal e 

não verbal de forma complementar. Nelas, os símbolos e os signos se conjugam 

para dar sentido a mensagem (VERGUEIRO, 2016). São, portanto, um elemento 

com bastante potencial para que o professor explore aspectos do ensino crítico, haja 

vista que elas, especialmente quando apresentadas em formato de tirinhas da 

Mafalda, abordam muitos aspectos da vida que cabem discussões enriquecedoras. 

Mafalda é uma personagem menina revoltada e inconformada com diversas 

questões de ordem global, e que, a todo momento, está provocando reflexões sobre 

o mundo. O que parece ser apenas uma tirinha de humor, na verdade, em muitas 

delas, traz uma forte crítica que pode ser explorada dentro do ensino de língua 

portuguesa. 

Escolhemos trabalhar com o gênero HQ, particularmente, com as tirinhas da 

personagem Mafalda, por possuírem, em suas temáticas, assuntos relacionados à 

vida cotidiana dos alunos e que podem ser ferramentas para que o professor 

desperte o senso crítico dos alunos. O uso de tirinhas dentro do ensino de línguas 

não é uma novidade, estão presentes nos livros didáticos de língua portuguesa e de 
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língua inglesa. São muito comuns nesses materiais e são usadas, na maioria das 

vezes, como pretexto para o ensino da gramática. No caso da nossa pesquisa 

ganharam outro olhar, que é ser um elemento motivador do letramento crítico. 

O objeto desta pesquisa surge exatamente de algumas inquietações. 

Percebemos que, não basta ao estudante jovem e adulto ler e escrever, ou dominar 

aspectos da gramática; mais do que essas habilidades, é necessário pensar, refletir, 

e criticar o mundo em que está inserido, seus problemas e situações. O próprio 

Freire (2011, p. 29), ícone da Educação de Jovens e Adultos, já dizia que “a leitura 

do mundo precede a leitura da palavra”. Logo, a leitura da palavra é secundária à 

compreensão das situações vividas, e quando a leitura da palavra é realizada em 

sintonia com a leitura de mundo, há uma conexão que permite  posicionar-se diante 

da realidade vivida com mais clareza e criticidade.  Este estudo busca investigar as 

crenças dos professores quanto à utilização de princípios do letramento crítico, a 

partir do uso de histórias em quadrinhos, do tipo tirinha, no ensino de língua 

portuguesa na Educação de Jovens e Adultos.   

As motivações pessoais que direcionam tal pesquisa dizem respeito a minha 

própria origem. Nasci em uma família humilde de Patos, cidade do interior da 

Paraíba, meus pais e irmãos não tiveram a oportunidade de estudar, e, graças às 

políticas sociais das últimas décadas, eu sou a primeira na família a ter uma 

formação superior. Formei-me professora e a questão da falta de oportunidades de 

estudo dos meus pais e irmãos, que me inquietavam desde a infância, ficou ainda 

mais latente. Assim, produzi projetos e um artigo na pós-graduação procurando me 

situar historicamente no estudo da EJA, mas isso não era o bastante. 

Tive a oportunidade de ensinar durante seis etapas (10 meses cada uma) do 

Projeto MOVA-Brasil, uma iniciativa inspirada no Movimento de Alfabetização de 

Jovens e Adultos (MOVA), criado pelo educador Paulo Freire e desenvolvido por 

meio de uma parceria entre Petrobras, Federação Única dos Petroleiros (FUP) e 

Instituto Paulo Freire (IPF). O projeto tinha como finalidade promover a dignidade 

humana garantindo aos indivíduos e às comunidades a oportunidade de 

reconstruírem seu destino e de conquistarem o direito à cidadania plena e 

participativa através do processo de alfabetização. Essa experiência foi muito 

positiva para minha formação, para meu envolvimento com as causas sociais e, 
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principalmente, para a construção de um olhar diferenciado, que se preocupa com o 

ensino de Jovens e Adultos contextualizado e de qualidade. 

Dentro do MOVA-Brasil, meus primeiros educandos foram minhas irmãs e 

minha mãe. As aulas eram ministradas em uma associação de moradores e, 

posteriormente, em minha própria casa. Meus vizinhos da comunidade tiveram uma 

oportunidade de aprender a ler, não apenas as palavras, mas as situações sociais 

que vivíamos, os problemas ao nosso redor e tantas questões políticas que faziam 

das aulas uma verdadeira roda de discussão. O trabalho na Educação de Jovens e 

Adultos nos faz perceber a necessidade da existência de uma abordagem 

diferenciada, que considere o contexto dessas pessoas e suas histórias de vida, e 

não era possível trabalhar da mesma forma que com crianças em processo de 

aprendizagem. 

As experiências vividas dentro da EJA nos mostraram o quanto meus 

familiares e educandos, apesar de possuírem saberes diferenciados e importantes 

sobre a vida, ainda eram fragilizados diante da sociedade. Apesar do rico 

conhecimento de vida que possuem, são por várias vezes influenciados pelos meios 

de comunicação de massa, por informações e ideologias neles divulgados, sendo 

facilmente manipulados e não desenvolvendo um senso crítico diante da realidade. 

Em grande parte, isso se configura pela falta de escolaridade, mas também, pelo 

modelo de educação reprodutivista e bancário, que não se preocupa em libertar os 

educandos e formá-los criticamente (FREIRE, 2014). Este estudo tem uma 

relevância social, por estar preocupado não apenas com um ensino mecânico, e sim 

com a perspectiva crítica. 

Com relação à escolha do gênero HQ’s, deu-se por identificação pessoal com 

o gênero e com a personagem Mafalda. Sempre utilizamos em nossas aulas as 

HQ’s que vinham nos livros didáticos, mas, no ano de 2012, desenvolvemos em uma 

escola pública, através do Programa Mais Educação, a oficina de HQ’s. Nela 

realizou-se uma releitura da história de nosso município e, junto com alunos e 

monitor, lançamos a história e “Patos em Quadrinhos”, produzida pelos alunos e 

com resultados muito eficientes na aprendizagem.  

Outra experiência se deu, ainda, enquanto gestora. Nessa oportunidade, 

conquistamos, através de um aluno, um prêmio no concurso de Desenho e Redação 

da CGU. Com a história em quadrinho produzida, nosso aluno foi vencedor do 
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primeiro lugar no concurso. Essas experiências despertaram em mim o desejo de 

investigar o tema numa relação entre o âmbito prático e teórico. Tivemos também a 

oportunidade de fazer o curso de formação em Histórias em Quadrinhos pelo projeto 

Escolas Conectadas, promovido pela Telefônica e a Vivo. Além de um curso de 

extensão “Quadrinhos em sala de aula”, oferecido pela Universidade Federal do 

Ceará. Esses cursos permitiram vivenciar experiências relacionadas ao trabalho com 

HQ’s na formação de professores e na prática de ensino, despertando novas 

inquietações, dentre elas, as que se constituem como motivadoras desta pesquisa.  

Ainda justificando a escolha das HQ’s, ressaltamos que esse gênero textual 

vem sendo objeto de diversos estudos acadêmicos em todo o mundo, longe de 

serem compreendidas como leitura exclusiva para o público infantil. Pelo contrário, 

configura-se como um gênero que transcende as idades, se adequando a cada 

público a que se destina, como uma forma de entretenimento e transmissão de 

saber. É um tema de relevância acadêmica, pois se constitui em uma pesquisa que 

aborda um assunto atual, já que apresenta uma investigação na área do letramento 

crítico e o uso das HQ’s, a partir das crenças de professores de língua portuguesa. 

Portanto, o estudo serve de base para novas inquietações acerca do tema e pode 

contribuir com análises sobre o ensino da Língua Portuguesa na modalidade de 

ensino da EJA. 

Desse modo, nesta pesquisa, buscamos investigar o ensino na EJA sob um 

novo aspecto: as crenças dos professores acerca do letramento crítico e a utilização 

das Histórias em Quadrinhos como gênero textual, que pode ser utilizado para 

motivar as discussões. As HQ’s se constituem como gênero textual e são de grande 

circulação na sociedade atual, por meios impressos, como jornais, revistas, 

panfletos e no próprio livro didático, e já alcançaram os meios digitais, a exemplo 

das redes sociais, em sites, blogs e tantos outros espaços. Este estudo tem, 

também, em sua composição, um caráter interventivo, na medida em que se propõe 

a trabalhar oficinas com os professores, e demonstrar o uso de tirinhas da 

personagem Mafalda como elemento motivador para debates característicos do 

letramento crítico. 

Portanto, justificamos a realização desta pesquisa por motivações pessoais, 

educacionais e sociais, acreditando serem relevantes as contribuições trazidas para 

os estudos relacionados ao ensino da Língua Portuguesa. Diante do exposto, 
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percebemos a importância e necessidade de pesquisas na área do letramento crítico 

de jovens e adultos que foquem na utilização das histórias em quadrinhos. 

Para melhor situar a pesquisa realizada, foi feita uma síntese, mapeando as 

últimas pesquisas dentro da temática investigada, atribuindo como palavras-chave 

para a pesquisa: Histórias em quadrinhos, Letramento crítico e Educação de Jovens 

e Adultos. Observou-se que, no Brasil, tem crescido as pesquisas relacionadas ao 

letramento, letramentos e multiletramentos, entre eles o letramento crítico. Na 

plataforma de pesquisa SCIELO foram encontrados 29 (vinte e nove) resultados de 

artigos escritos em português, no período de 2005 a 2018, em periódicos ligados 

aos estudos da linguagem e da linguística aplicada. Destaca-se a Revista Brasileira 

de Linguística Aplicada, que, no ano de 2012, trouxe uma série e artigos sobre o 

tema. 

Dentre esses resultados, destacamos as pesquisas de Tagata (2017) que 

aborda a perspectiva do letramento crítico dentro da língua inglesa, como elemento 

que pode promover uma reflexão sobre a defasagem entre as culturas e a ampliação 

do repertório de saberes e experiências baseadas na ética. Em nossa pesquisa 

constatamos que Costa (2013) apresentou um estudo sobre práticas de letramento 

crítico na formação de professores de línguas estrangeiras. Outra pesquisa que 

destacamos foi elaborada por Ferreira (2012) e aborda as identidades sociais, 

letramento visual e letramento crítico com imagens na mídia acerca de raça/etnia. 

Com relação a dissertações e teses que tiveram o letramento crítico como 

objeto de estudo, citamos o trabalho de Cardoso (2011) sobre letramento crítico e o 

livro didático de inglês, uma análise dos textos e das atividades de compreensão 

escrita. Já Souza (2014) pesquisa sobre novos significados para o ensino e 

aprendizagem de inglês, destacando o letramento crítico em uma turma de 

aceleração. Soares (2014) traz estudo sobre o letramento crítico no ensino de língua 

inglesa, identidades, práticas e percepções na formação do aluno cidadão.  Xavier 

(2015) fala sobre o letramento visual crítico na perspectiva da leitura, interpretação e 

apropriação das imagens dos livros didáticos.  

Além dessas, encontramos a pesquisa de Queiroz (2015) que aborda 

questões de gênero no livro didático de língua inglesa, trazendo uma análise à luz 

do letramento crítico. Coura (2016) traz destacável contribuição ao investigar o 

letramento crítico e o ensino de inglês para alunos surdos. Apontamos, ainda, a tese 
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de Silva (2016) sobre o letramento multimodal crítico no ensino fundamental, 

investigando a relação entre a abordagem do livro didático de língua inglesa e a 

prática docente. 

Observamos, dentro desse panorama de estudos, que a investigação em 

letramento crítico tem ganhado espaço, mas, na maioria dos casos, associada a 

outros tipos de letramentos como, por exemplo, o letramento digital-crítico e o 

letramento visual-crítico. Isso se justifica, de certo modo, pelo fato do letramento 

crítico ser essencial dentro dos demais, e tal constatação é apresentada ao longo do 

nosso texto. Outro ponto a ser destacado é que a grande maioria das dissertações 

defendidas tem foco no letramento visual-crítico voltado, em particular, ao ensino de 

línguas, com destaque para o ensino de língua inglesa, referentes ao livro didático. 

O levantamento permitiu observar que, as investigações relacionadas ao uso 

das HQ’s, em pesquisas no ensino, têm aumentado relacionadas a diversas 

disciplinas, a exemplo de Física, Ciências e Geografia. Já com relação ao ensino de 

línguas, encontraram-se poucos estudos, dentre eles o de Alves (2017) sobre 

histórias em quadrinhos como um gênero entre a imagem e a palavra.  

Já com relação à EJA, como modalidade de ensino, existem diversos 

trabalhos ligados ao campo da educação que trazem essa população para estudos 

diversos. Foram encontradas pesquisas relacionadas a essa modalidade de ensino 

e aos letramentos, entretanto, nenhum estudo que utiliza diretamente histórias em 

quadrinhos ou tirinhas para despertar o letramento crítico como foi mapeado. É 

nessa lacuna que o nosso trabalho se insere e busca preencher ao investigar, na 

perspectiva do letramento crítico, as HQ’s direcionadas ao público da EJA.  

O percurso metodológico para a pesquisa se deu através de ações 

planejadas e executadas dentro de uma abordagem qualitativa, com seleção de 

instrumentos apropriados para encontrar as respostas às questões propostas na 

problemática. O direcionamento do estudo se deu no sentido de investigar e buscar 

respostas para as seguintes questões de pesquisa: Como professores da EJA de 

Língua Portuguesa desenvolvem suas aulas, considerando o letramento crítico? Os 

professores da EJA de Língua Portuguesa desenvolvem o letramento crítico nas 

suas aulas? Antes da aplicação da proposta de intervenção, quais as crenças dos 

professores de Língua Portuguesa acerca do ensino na perspectiva do letramento 

crítico?  
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Para a etapa de intervenção, consideramos: Como utilizar HQ’s para 

desenvolver o letramento crítico na formação de professores de Língua Portuguesa? 

Quais as crenças dos professores de Língua Portuguesa, após o processo 

interventivo? 

Cabe ressaltar que o objeto de estudo é o letramento crítico, como as HQ’s 

tem potencial para motivá-lo e como se apresentam as crenças dos professores da 

EJA a esse respeito. Entendemos o compromisso que o conhecimento acadêmico 

tem em se transpor para ações didáticas e chegar à educação básica, e que isso 

nem sempre acontece de forma automática. Desse modo, propomos uma 

intervenção que se configura como um momento de investigação, mas também, de 

produção de novos conhecimentos que os professores poderão utilizar e aplicar. 

A pesquisa tem como objetivo geral investigar as crenças dos professores 

sobre a utilização do letramento crítico no ensino de Língua Portuguesa na 

Educação de Jovens e Adultos, a partir do uso de histórias em quadrinhos.  

Para responder as questões já apresentadas, definimos como objetivos 

específicos: (i) identificar as crenças de professores sobre o uso de HQs e o 

letramento crítico no ensino de Língua Portuguesa na EJA antes do processo de 

intervenção; (ii) descrever como os professores desenvolvem as aulas de Língua 

Portuguesa, considerando as características peculiares EJA e a perspectiva 

freiriana; (iii) aplicar, através de uma oficina de formação, uma intervenção com 

tirinhas da personagem Mafalda, visando despertar o ensino numa perspectiva 

crítica e descrever as ações interventivas da pesquisa; (iv) identificar nas histórias 

em quadrinhos que temas possuem potencial para propiciar debates característicos 

do letramento crítico; (v) analisar, após a intervenção, as crenças dos professores, 

identificando as dificuldades e as potencialidades em utilizar HQ’s para o letramento 

crítico na EJA. 

O texto está organizando em cinco capítulos, dos quais o primeiro é este de 

introdução, no qual apresentamos a contextualização da pesquisa, o estado da arte, 

nossas justificativas e problemática, as questões da pesquisa, os objetivos e a 

organização da dissertação. O segundo capítulo é teórico, constituído como um 

capítulo estruturante de fundamentação dos pressupostos teóricos de nossa 

pesquisa. Nele são mostradas seções e subseções, iniciando com uma breve 

contextualização histórica da EJA no Brasil, crenças no processo de ensino e 
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aprendizagem de línguas, letramentos e multiletramentos, além do uso das HQ’s no 

ensino de português. Com o intuito de melhor situar o leitor, apresentamos uma 

discussão sobre o ensino de Língua Portuguesa e o uso de sequências didáticas, 

considerando o contexto histórico e as peculiaridades da modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos.  

Os pressupostos teóricos utilizados para abordar os letramentos, 

multiletramentos e letramento crítico foram os de Rojo (2012), (2016), Rojo e 

Barbosa (2017), Kleiman (2008), Bertoni-Ricardo e Stella (2016), Ribeiro (2016). 

Para uma compreensão e diferenciação do processo de alfabetização, pesquisamos 

Soares (2017). Com relação ao universo das HQ’s, nossa pesquisa baseia-se nos 

estudos de Vergueiro (2017) e Vergueiro e Ramos (2014). Sobre a Educação de 

Jovens e Adultos, suas características e peculiaridades, utilizamos como 

pressuposto teórico as obras de Paulo Freire (2011), (2014), além de Molica e Leal 

(2009). No decorrer do texto são apresentados diversos outros autores que dialogam 

com nossas reflexões sobre o tema abordado nesta pesquisa.  

O terceiro capítulo da dissertação corresponde ao percurso metodológico. 

Nele apresentamos nossas escolhas e o caminho por onde se traçou esse estudo, 

uma pesquisa qualitativa, descritiva e interpretativista. Os procedimentos utilizados 

foram: observação, questionário e entrevista, aplicação de intervenção e aplicação 

de técnica de grupo focal. Realizamos a análise dos dados obtidos e apresentamos 

as crenças confrontando-as com os pressupostos teóricos que sustentam esta 

pesquisa. A metodologia da pesquisa foi fundamentada a partir da exposição teórica 

de Prodanov e Freitas (2013), Marconi e Lakatos (2007), Guerra (2014), Minayo 

(2009), Moita Lopes (1994), entre outros.  

No quarto capítulo, estão dispostos os resultados, a discussão e a análise dos 

dados coletados, apresentando detalhadamente o processo de intervenção, bem 

como nossas reflexões a partir das análises feitas em categorias. E, por fim, no 

quinto e último capítulo, fazemos nossas considerações finais, retomando as 

questões da pesquisa e os objetivos nela propostos. Destacamos novas 

inquietações e algumas ideias para futuras investigações envolvendo a temática. 
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2 CRENÇAS SOBRE A EJA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NUMA 

PERSPECTIVA CRÍTICA 

 

Seria uma atitude ingênua esperar que as classes 
dominantes desenvolvessem uma forma de educação que 
proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças 
sociais de maneira crítica. 
 

Paulo Freire (1984, p. 89). 

 

  

 Partindo do pressuposto de que as crenças permeiam o processo de ensino e 

aprendizagem de línguas e influenciam, de forma positiva ou negativa, as práticas 

de letramentos adotadas pelos professores, neste capítulo abordamos a relação 

entre crenças e multiletramentos sob a ótica de diferentes concepções de autores. 

Conforme Street (2014, p. 31), “as mudanças operadas por um programa de 

letramento nos dias de hoje podem, de igual modo, atingir fundo as raízes de 

crenças culturais, fato que pode passar despercebido dentro de um ideário que 

pressupõe leitura e escrita como simples habilidades técnicas”.  

Este capítulo é constituído por tópicos que refletem acerca dos letramentos e 

multiletramentos na EJA, a multimodalidade no ensino, a linguagem verbal e não 

verbal, o letramento crítico e o papel do professor na motivação desse processo. 

Traçamos, também, considerações sobre o uso das HQ’s no ensino de Língua 

Portuguesa, contextualizando o ensino na EJA, através da apresentação do 

percurso histórico e marcos legais que regem a EJA no Brasil. Por fim, abordamos 

perspectivas de ensino de Língua Portuguesa na EJA, entre essas, as sequências 

didáticas e o uso de textos multimodais. 

 
2.1 Contextualização do ensino de Língua Portuguesa na EJA  

 

Nesta sessão, apresentamos uma breve discussão sobre o ensino de Língua 

Portuguesa na Educação de Jovens e Adultos, considerando que é uma modalidade 

de ensino voltada para pessoas que não puderam iniciar, dar continuidade ou 

concluir seus estudos na idade adequada. Logo, visa sanar um débito educacional 

com a classe mais desfavorecida e que não teve oportunidade de aprender, em 

muitos casos, sequer a ler e escrever. Outros, apesar de terem cursado algumas 
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séries do ensino fundamental e teoricamente serem alfabetizados, se constituem, na 

verdade, como analfabetos funcionais que não sabem fazer o uso social da leitura e 

da escrita.  

A história da educação brasileira é marcada por um ensino elitista, onde às 

pessoas de classes sociais desfavorecidas foi negado o direito a educação. Essas, 

ao longo dos anos, ficaram às margens da sociedade, não tendo acesso ao ensino 

da leitura e da escrita. Esse pensamento de que a população desfavorecida não 

precisava de uma educação sistematizada, perdurou durante séculos, e, com ele, 

um imenso número de pessoas analfabetas cresceu no país. 

As camadas populares só passaram a ter acesso, em massa, ao sistema 

educacional por volta das décadas de 80, 90 até os anos atuais. Vale destacar que 

estamos falando apenas do acesso, o sucesso e permanência são fatores diferentes 

e que precisam de estudos distintos. Mais adiante apresentamos o contexto histórico 

e o marco legal em que a EJA se estabelece no Brasil, o ensino de língua 

portuguesa, direcionado a essa modalidade e as perspectivas de trabalho com 

leitura e escrita que considerem as peculiaridades dos alunos que fazem parte da 

EJA. 

Os primeiros registros de iniciativas no campo da educação de jovens e 

adultos se deram com as iniciativas educacionais dos Jesuítas em 1549, conforme 

Marques (2010), com o intuito de catequização e ensino das primeiras letras. Essas 

iniciativas jesuíticas em educar os nativos da terra recém-conquistada não tinham 

objetivo propriamente educacional. O que de fato observou-se é que o real objetivo 

era primeiro conquistar novos fieis para a o catolicismo, que naquele período, 

passava por uma crise por conta da Reforma Protestante, que espalhava as novas 

ideias cristãs pelo mundo e ameaçava o domínio da igreja católica. O outro objetivo 

dizia respeito a domesticar os índios e facilitar o processo de colonização. 

Com o passar dos anos, os jesuítas aperfeiçoaram seu método de ensino e 

sistematizaram uma educação que atendia a elite que, vinda de Portugal, se 

instalava no território brasileiro. Desse modo, a educação propedêutica era 

destinada à elite e aos demais eram ensinadas apenas as primeiras letras. Não se 

via a necessidade de a população pobre aprender a ler e escrever, já que a eles 

eram destinados os trabalhos mais pesados e manuais. A educação brasileira já se 

iniciou com um cunho dualista e os descendentes dos colonizadores recebiam 
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instrução, em detrimento dos indígenas que eram apenas catequizados. Gadotti 

(2003, p. 231) afirma: 

 

Os jesuítas nos legaram um ensino de caráter verbalista, retórico, 
livresco, memorístico e repetitivo, que estimulava a competição 
através de prêmios e castigos. Discriminatório e preconceituosos, os 
jesuítas dedicaram-se à formação das elites coloniais e difundiram 
nas classes populares a religião da subserviência, da dependência e 
do paternalismo, características marcantes de nossa cultura ainda 
hoje. 
 

Durante um longo período de tempo, não houve, no Brasil, iniciativas 

governamentais significativas que se preocupassem em educar jovens e adultos, e a 

própria educação jesuítica tinha um carácter assistemático, preocupado não com a 

construção de conhecimentos, mas com a conquista de novos fieis ao catolicismo 

(MARQUES, 2010). 

O fato é que a EJA no Brasil tem uma vasta história de campanhas, planos, 

movimentos e programas, com poucos investimentos reais que sanassem o 

problema do analfabetismo herdado desde a colonização. Essas iniciativas citadas, 

muito distantes de resolver a problemática do analfabeto, tinham o intuito de 

fornecer dados favoráveis à imagem do país para as demais nações do mundo. O 

analfabetismo era, assim, visto como uma chaga que envergonhava o país perante o 

mundo (CARVALHO, 2010). 

Cabe, inicialmente, compreender que os índices de analfabetismo de adultos, 

se constituem como um reflexo da falta de escolarização desses mesmos indivíduos 

na infância. E que essa falta de educação na infância não reflete um desejo desses, 

mas que se dá por diferentes motivos ligados, principalmente, a questões sociais 

que impedem a escolarização na idade adequada. Essas questões possuem uma 

profunda raiz dentro do processo histórico em que se formulou a educação 

brasileira, que, durante séculos, foi exclusivamente da elite em detrimento das 

camadas populares, que não tinham se quer acesso à aprendizagem da leitura e 

escrita no antigo ensino primário.  

Os primeiros registros de uma provável preocupação com a oferta de um 

ensino primário se deram no período do Império, através da lei de 1827, que tratava 

da criação de um sistema de ensino, entretanto, a iniciativa que previa a criação de 

escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejo, não saiu do papel, 
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e basicamente nada foi feito para que ela se efetivasse. A preocupação com a 

formação da elite dirigente deste país sempre foi superior e distante da formação 

das camadas populares do povo brasileiro (PILETTI; PILETTI, 2000). 

A partir da realização do censo de 1920, os dados apontaram que 64,9% da 

população era analfabeta, se tem a necessidade de combater o analfabetismo 

através de iniciativas para com a EJA. Só na década de 30 diante da revolução 

daquele período em que a educação passou por reformas e movimentos 

preocupados com a educação de jovens e adultos, instauram-se os cursos 

supletivos, em pequena escala, para analfabetos. As três primeiras campanhas de 

alfabetização de massa brasileira aconteceram posteriormente, no período entre 

1947 e 1963 (CARVALHO, 2010). 

Carvalho (2010) aponta, em seu estudo, que, a primeira delas é a Campanha 

de Educação de Adolescentes e Adultos – CEAA, instituída no governo de Getúlio 

Vargas, e criada por Lourenço Filho. Ela se constituiu como um movimento de 

educação de massa com uma preocupação quantitativa com a rápida alfabetização 

da população. Tinha um caráter de ajustamento social, pois aos analfabetos eram 

atribuídas apenas características negativas, como trabalho insuficiente, 

incapacidade política e até mesmo incompetência para cuidar da própria saúde e 

dos filhos. 

Observa-se que esse pensamento que envolvia a CEAA trazia a visão da 

pessoa analfabeta como um peso para a sociedade e um atraso ao progresso 

nacional. No decorrer do seu desenvolvimento, percebeu-se que não atingia os 

objetivos, por não atender à população rural, que, naquela época, era muito grande, 

por isso, foi criada a segunda campanha de massa: a Campanha Nacional de 

Educação Rural – CNER. 

Ainda de acordo com Carvalho (2010), a CNER consistia como uma iniciativa 

para a educação nas áreas rurais brasileiras; nela uma equipe composta por um 

professor, um veterinário e um enfermeiro passava a residir na comunidade, com 

intuito de preservar a estabilidade política e social visada naquele período; a 

educação deveria se dar nos âmbitos de instrução de manejo rural, hábitos de saúde 

e higiene e alfabetização de jovens e adultos. Entretanto, tais objetivos desta 

campanha educacional são contestados por Carvalho (2010, p. 25), ao afirmar:  
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Surge aí a primeira contradição das muitas que acompanharam 
longamente os esforços governamentais na área de educação de 
jovens e adultos (EJA): por um lado reconhece-se que é preciso 
oferecer à população algo mais que a simples alfabetização ou 
aprendizagem das primeiras letras, por outro, as condições objetivas 
de oferta dos cursos só permitem, mal e mal, a iniciação a leitura e 
escrita. 
 

Essa contestação da autora tem profundo sentido, pois, mesmo que os ideais 

dessas campanhas tivessem um cunho de preocupação com a participação e 

formação política e social, as condições oferecidas iam de encontro a esse ideal, 

pois não eram ofertadas as mínimas condições para que o processo de ensino-

aprendizagem fosse realizado com sucesso. Carvalho (2010, p. 26) prossegue 

argumentando: 

 

Em geral, os alfabetizadores das campanhas não tinham formação 
para o magistério, recebiam apenas um treinamento aligeirado; os 
espaços para realização das aulas eram improvisados, cedidos por 
igrejas, empresas e particulares; o tempo das aulas resumia-se a 
duas horas diárias, no período noturno, e o material didático era 
bastante pobre. 

 

As duas campanhas ainda não tinham se encerrado e conseguido a eficácia 

na alfabetização, quando, no governo de Juscleino Kubischek, é lançada a terceira 

campanha, com o nome era Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo – 

CNEA e surge como uma alternativa às anteriores. Ela foi pensada de forma 

diferente, já que se tinha percebido que o modelo de campanha de alfabetização de 

massa não conseguia atingir todas as comunidades do país e que os resultados 

ficavam muito aquém dos desejados, então na CNEA buscava-se desenvolver 

experiências educativas, com classes para EJA em alguns espaços urbanos e rurais 

que pudessem ser acompanhados. Nesse período se tinha a ideia de que o 

desenvolvimento econômico era uma consequência do desenvolvimento 

educacional, por isso mesmo pensava-se em investir no aumento dos níveis 

educacionais como forma de alavancar a economia com mão de obra qualificada. 

Mas essa foi mais uma campanha sem sucesso considerável, e em 1963, as 

campanhas são extintas.  

O que percebemos, ao retomar historicamente a história da EJA, é que essas 

e outras campanhas traziam geralmente esse caráter imediatista e remediador, 

tratando o problema sem a devida complexidade, sem investimentos na formação de 
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professores, sem infraestrutura adequada, com cargas horárias insuficientes e sem 

considerar o diferencial de uma faixa etária que não pode receber a mesma 

metodologia de crianças.  

Identificamos que, do período de permanência dos jesuítas no Brasil até início 

a década de 40, basicamente, nada foi feito em termos de educação de jovens e 

adultos. Depois desse período e com as campanhas, apesar de não terem o 

sucesso esperado, se inicia uma preocupação com a EJA, a qual é refletida através 

de alguns importantes movimentos em prol da educação como: o Movimento de 

Educação de Base, proposto pela igreja católica; o Movimento de Cultura Popular 

em Recife; os Centros Populares de Cultura da União Nacional dos Estudantes – 

UNE; campanha “De pé no chão também se aprende a ler” no Rio Grande do Norte 

e o Programa Nacional de Alfabetização.  

É justamente nesse cenário que surge a figura do educador pernambucano 

Paulo Freire, que lutou a favor da alfabetização de jovens e adultos, criticando o 

ensino até então elitista e propondo uma educação libertadora. Para Freire, o 

problema do analfabetismo e seus altos índices no Nordeste era um problema muito 

mais político e social do que educacional. Suas propostas para a EJA davam ênfase 

à educação como um ato político. 

Ao desenvolver uma experiência de alfabetização em Angicos-RN com 300 

cortadores de cana que foram alfabetizados em 40 horas e sem o uso de cartilhas 

com sucesso, Freire é convidado para elaborar o Plano Nacional de Alfabetização. 

Em 1961, inicia-se uma campanha de alfabetização, criada e coordenada por Freire, 

e em 1962, o Ministério da educação e Cultura cria o Plano Nacional de 

alfabetização que é inspirado nas experiências realizadas por Paulo Freire (LIMA, 

1997). 

Paulo Freire criou uma nova forma de compreender o processo educativo, 

com uma nova forma de relacionamento entre o educador, educando e a sociedade. 

As aulas eram desenvolvidas a partir de temas geradores oriundos da própria 

comunidade, os conceitos de conscientização, opressão, e educação libertadora 

estavam presentes em sua prática. Como forma de construção do conhecimento era 

feita a problematização dos temas, muito mais do que ler as palavras os educandos 

deveriam ler a vida. Carvalho (2010, p. 39) fala sobre as posições de Freire sobre o 

analfabeto:  
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Afirmava que o analfabeto adulto, embora sem instrução escolar, 
possuía um valioso legado de experiência e conhecimento, como 
participante do mundo do trabalho e da cultura. No entanto oprimido 
pelas condições de vida miseráveis era posto a margem da vida 
política.  

 

Entretanto, as iniciativas de alfabetização de jovens e adultos baseadas no 

pensamento freiriano duraram pouco tempo, pois o regime militar imposto no país no 

ano de 1964 desmobilizou os movimentos de educação que estavam sendo postos 

em prática, o caráter repressor do regime militar intimidou professores e alunos, 

aqueles que defendiam uma educação democrática e libertadora foram perseguidos. 

O próprio Paulo Freire foi preso e posteriormente exilado e as poucas conquistas de 

educação popular para Jovens e adultos encerradas, diante da existência do 

Decreto-Lei 477 que previa punição a todos que subvertessem o regime militar com 

suas ideias (LIMA, 1997). 

Mesmo no regime militar não se poderia deixar de considerar a necessidade 

de iniciativas para a EJA, pois durante esse período os números da população 

analfabeta eram alarmantes, já que cerca de 39,6 % da população era analfabeta. 

Considerando tais dados e para substituir as iniciativas de alfabetização baseadas 

nas ideias de Paulo Freire, foram criadas iniciativas com o propósito de ensino da 

leitura e escrita, sem a preocupação com a formação humana. Entre os projetos e 

programas destaca-se a Cruzada ABC e o MOBRAL (Movimento Brasileiro de 

Alfabetização), esse com grande repercussão nacional buscava a alfabetização 

funcional, entretanto, de acordo com Moura (2009), era desenvolvido com 

professores improvisados, temporários e selecionados através de políticas 

paternalistas e eleitoreiras (MOURA, 2009). 

No MOBRAL, as ideias eram diferentes das propostas por Freire. O objetivo 

era o ensino da leitura e escrita de forma padronizada a partir de cartilhas, não eram 

respeitadas as diferenças regionais e muito menos a história de vida de cada aluno. 

Apesar do ensino se dar a partir de uma palavra geradora, diferentemente da prática 

freirianas, esta não partia do universo do aluno, mas sim da escolha aprovada pela 

equipe posta pelo regime militar. Essas palavras eram compostas e decompostas 

para a aprendizagem das famílias silábicas, composição de novas palavras e estudo 

da formação e leitura de frases e pequenos textos. A intenção era uma alfabetização 

funcional, que não estava preocupada com a problematização das questões, nem 
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com a formação crítica do aluno. Preocupava-se com a aprendizagem do código 

alfabético e sua posterior codificação e decodificação de palavras. 

 É no período militar que a EJA é pela primeira vez reconhecida legalmente, 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 5.692/71, que implantou o ensino 

supletivo, modalidade que se tornou ao longo dos anos uma forma de recuperar os 

estudos desses jovens e adultos. O ensino supletivo era destinado a suprir a 

escolarização regular para jovens e adultos que não a tinham estudado ou concluído 

a escolarização na idade própria (VIEIRA, 2004). 

Paralelo a instituição regular da EJA no ensino brasileiro o MOBRAL 

prosseguia, mas com o tempo perdeu a força e passou a ser associado a uma 

educação precária apressada. Em 1985, chega ao fim o MOBRAL. O programa foi 

abolido diante das denúncias de corrupção e a Fundação Educar ocupa-se da 

responsabilidade de alfabetização de jovens e adultos, não mais com programas, 

mas como reguladora das iniciativas estaduais e municipais para a modalidade. 

Chega-se também o fim do Regime Militar e com ele a promulgação de uma 

nova constituinte, a Constituição Federal de 1988. Esta representou, para a EJA, 

avanços significativos, quando, em seu artigo 208 no inciso primeiro, garantiu a 

educação para todos como um direito, inclusive para os que não tiveram acesso na 

idade própria (BRASIL, 2018). 

Já na década de 90, após discussões, é elaborada a nova Lei de Diretrizes e 

Base de Educação Nacional – LDBEN, 9394/96, nela a seção V é totalmente voltada 

para abordar questões referentes à EJA, onde se coloca essa modalidade de ensino 

como direito do cidadão e dever do estado, de forma enfática no artigo 37 da 

LDB/9.394/96 (BRASIL, 2018, p. 30): 

 
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 
fundamental e médio na idade própria. 
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 
aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames. 
 § 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 
complementares entre si. 
§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 
preferencialmente, com a educação profissional, na forma do 
regulamento. 
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Observa-se, no texto da lei, que as características desta faixa etária passam a 

ser consideradas, bem como seus interesses condições de vida e de trabalho. Isso 

representa um importante avanço, pois a lei evidencia que essa modalidade de 

ensino possui peculiaridades que devem ser consideradas no processo educacional. 

Outro ponto a ser considerado é a articulação entre a EJA e a educação profissional, 

e o caráter do poder público que além de estimular, deverá tornar a EJA viável 

através de ações integradas e complementares. 

Consideramos importante, ainda, dentro da LDB 9.394/96 o seu artigo 3° que 

propõe a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, o 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a garantia de padrão de 

qualidade, a valorização da experiência extraescolar e a vinculação entre a 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Esse artigo específico da LDB 

permite e estimula a criação de proposta metodológica para a EJA que seja diferente 

e atenda as reais necessidades dos alunos, que vão muito além de aprender a ler e 

escrever de forma funcional. Isso porque a Lei considera educação escolar e 

trabalho como uma identidade do aluno que não teve acesso ao ensino fundamental, 

logo o processo de ensino de leitura e escrita precisa considerar essas 

especificidades do público, propondo esse ensino de forma significativa e com 

utilização social da língua (BRASIL, 2017). 

Mesmo com toda a fundamentação legal garantida pela LDB 9.394/96, o 

problema do analfabetismo permanecia no Brasil, e, mais uma vez, o governo 

brasileiro sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso, busca através de um 

programa resolver a situação. Em 1996 é lançado o Programa Alfabetização 

Solidária, com foco na alfabetização de jovens e adultos nos municípios mais pobres 

do país, numa parceria entre o governo e a sociedade civil. O Programa 

Alfabetização Solidária tem os mesmos vícios das campanhas anteriores, com 

formação insuficiente para os professores alfabetizadores, busca a alfabetização em 

curto período de tempo, acompanhamento eficiente, e uma preocupação muito 

maior com a quantidade numérica de participantes do que com a qualidade do 

processo; encerra-se com a saída de Fernando Henrique Cardoso da presidência 

(CARVALHO, 2010).  

Em 2003, é criado um novo meio para o combate ao analfabetismo o 

Programa  Brasil Alfabetizado que, com o atendimento prioritário a municípios que 
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apresentam alta taxa de analfabetismo, sendo que 90% destes localizam-se na 

região Nordeste, o programa tem muitas falhas. A primeira que apontamos é o 

caráter voluntariado dos alfabetizadores; são pagas bolsas aos voluntários que 

atuam na alfabetização dos jovens, adultos e idosos. A responsável geral pelo 

programa é a Secretaria de Educação continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão do Ministério da Educação (SECADI/MEC) e as Secretarias de Educação 

dos estados e do Distrito Federal e prefeituras municipais que aderirem ao Programa 

fazem a gestão local.  

Conforme Carvalho (2010), o programa deixa muito a desejar no 

acompanhamento pedagógico, nos materiais, e no próprio desenvolvimento, pois 

como não há um eficaz acompanhamento, muitas turmas sequer existem realmente, 

e a preocupação é apenas numérica, os níveis de evasão são elevados, e isso 

indica falhas no processo, pois os alunos não se sentem atraídos a permanecer nas 

aulas, o que pode se dá pelo fato de não existir uma preocupação com a 

contextualização do ensino com a vida dos alunos. Pois como afirma Oliveira (2001, 

p. 20), “Na verdade, os altos índices de evasão e repetência nos programas de 

educação de jovens e adultos indicam falta de sintonia entre essa escola e os alunos 

que dela se servem.” De acordo com dados do MEC, as matriculas no programa tem 

diminuído a cada ano, mas apesar de todas essas questões, é o programa de 

alfabetização de jovens e adultos que está em vigência no país. 

Destacamos ainda nessa contextualização histórica e legal da EJA no Brasil, 

considerar o Projeto MOVA- Brasil, que se iniciou em 2003. Trata-se de um projeto 

inspirado no Movimento de Alfabetização de Adultos (MOVA) que existiu em São 

Paulo quando Paulo freire foi secretário municipal de educação. O Projeto MOVA- 

Brasil surgiu de uma parceria entre o Instituto Paulo Freire - IPF, A Federação Única 

dos Petroleiros – FUP e a Petrobras.  Esse funcionava como uma ação do Programa 

Fome Zero, com atuação em diversos estados brasileiros, pautado nos ideias 

freirianas, de busca de reconhecimento da educação como um ato político. O projeto 

teve resultados importantes e nele as ideias de Paulo Freire permaneciam vivos e 

ativos. O projeto esteve ativo até 2016. 

A EJA é presente nos sistemas de ensino brasileiro, regulamentada pela LDB 

e por resoluções próprias, destinadas à orientação do funcionamento, organização 
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curricular e outros dispositivos, ainda apresenta grandes problemas, entre eles os 

altos níveis de evasão e repetência. 

 

2.2 Crenças  no ensino de línguas  
 

A pesquisa em crenças e sua relação com o processo ensino-aprendizagem 

de línguas é ligado à Linguística Aplicada, entretanto, o conceito de crenças, já é 

utilizado, há muito tempo, dentro de outras áreas do conhecimento, é o caso da 

Antropologia, Sociologia, Psicologia, Filosofia, e na Educação, não sendo específico 

da Linguística Aplicada. As investigações sobre crenças e ensino aprendizagem de 

línguas na Linguística Aplicada, são complexas, e buscam descrever sua origem e o 

papel que exercem nesse processo.  

Os estudos relacionados sobre crenças são apontados no exterior na década 

e 80 e no Brasil por volta da década de 90. Esse interesse em pesquisar as crenças 

surgiu a partir de uma mudança de visão proporcionada na Linguística Aplicada, na 

qual o foco dos estudos da linguagem foi transferido de uma preocupação com o 

produto e passam a considerar o processo (BARCELOS, 2004). Nesse sentido, a 

preocupação com o produto estava relacionada com a compreensão de que, 

escrever bem é dominar o código escrito. Quando o foco no processo passa a ser 

considerado, a interação, por meio das situações comunicativas, ganha espaço e o 

texto é visto como dinâmico e processual.  

Quanto ao conceito do que seriam crenças, Barcelos (2001, p.72) destaca 

que não há uma definição uniforme: “elas podem ser definidas como opiniões e 

ideias que alunos (e professores) têm a respeito dos processos de ensino e 

aprendizagem de línguas”. As crenças são formadas a partir das informações e 

experiências vivenciadas ao longo da ida, elas vão se interiorizando e constroem o 

paradigma daquilo que se acredita ser uma verdade. Essas crenças nem sempre 

são conscientes, haja vista que são formadas ainda antes do entendimento daquelas 

experiências vivenciadas. (BARCELOS, 2004; SILVA, 2007). 

Os conceitos em relação a crenças são variados, mas convergem para o 

mesmo sentido, Barcelos (2007) cita, em seus diversos estudos sobre o tema, que o 

conceito de crenças é tão antigo quanto a existência humana, relacionando-o com o 

ato de pensar e acreditar.  Ainda Segundo Barcelos (2006, p.18), 
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[Crenças são] uma forma de pensamento, construções da realidade, 

maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-

construídas em nossas experiências resultantes de um processo 

interativo de interpretação e (re)significação. Como tal, crenças são 

sociais (mas também individuais), dinâmicas, contextuais e 

paradoxais. 

 

As crenças podem ser definidas, em um sentido amplo, como opiniões e 

ideias que professores e alunos têm a respeito dos processos de ensino-

aprendizagem de línguas (BARCELOS, 2001). Ressalta-se também que as crenças 

podem ser construídas na interação, no contexto e nas experiências. São 

complexas, dinâmicas, paradoxais, contraditórias; estão relacionadas intimamente 

ao nosso eu, ou seja, à nossa própria identidade, conforme salientado por Barcelos 

(2006; 2004; 2000) e Silva (2005). Silva (2007, p. 249-250) atribui a seguinte 

definição às crenças: 

 
Ideias ou conjunto de ideias para as quais apresentamos graus 

distintos de adesão conjecturas, ideias relativamente estáveis, 

convicção e fé. As crenças na teoria de ensino e aprendizagem de 

línguas são essas ideias que tanto alunos, professores e terceiros 

têm a respeito dos processos de ensino/aprendizagem de línguas e 

que se (re)constroem neles mediante as suas próprias experiências 

de vida e que se mantêm por um certo período de tempo.  

 
As crenças podem ser concebidas como interativas e socialmente 

construídas, a partir da vivência das experiências anteriores e presentes, sendo, 

portanto, ininterruptamente configuradas e refletidas com base na ação, interação e 

adaptação dos indivíduos a seus contextos específicos (MUKAI, 2014). 

 Nesse contexto de pesquisa em crenças aplicadas ao ensino de línguas, faz-

se necessário considerar as suas características, essas organizadas e elencadas 

por Barcelos (2006) e apresentadas sinteticamente no quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Características das crenças 

CARACTERÍSTICAS DAS CRENÇAS – Barcelos (2006) 

Dinâmicas Longe de serem estáticas, as crenças podem 

passar por mudanças através do tempo ou até 

mesmo dentro de uma mesma situação, mas não 

mudam a todo tempo, visto que são ancoradas 

em algo, podem ser obstáculos para a 

aprendizagem. 

Emergentes, socialmente Possuem um caráter social e contextual das que 
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construídas e situadas 

contextualmente 

se relacionam com as experiências, permitindo 

continuidade e interação.  Entretanto podem 

passar por modificações, desenvolvimento e 

ressignificação, sujeitas a interação e a 

modificação das experiências vivenciadas, já que 

incorporam  perspectivas sociais, pois nascem 

no contexto da interação e na relação com os 

grupos sociais. 

Experienciais As crenças se constroem e se reconstroem a 

partir das experiências vivenciadas. A interação 

social é, portanto, um campo fértil para a vivência 

de experiências e consequentemente a 

construção de crenças ao longo da vida. 

Mediadas As crenças podem ser entendidas como 

instrumentos de mediação usados para regular a 

aprendizagem e a solução de problemas. 

Paradoxais e contraditórias A contradição dentro das crenças se dá por elas 

serem construções individuais, mas ao mesmo 

tempo sociais, podem ser ao mesmo tempo 

compartilhadas, emocionais, diversas, mas 

também uniformes. 

Relacionadas à ação de uma 

maneira indireta e complexa 

As crenças se constituem como uma forte 

influência do comportamento ou da ação, 

entretanto, nem sempre a ação se dá de acordo 

com as crenças do indivíduo. 

Não tão facilmente distintas 

do conhecimento 

Podem estar intimamente ligadas à construção 

do conhecimento, motivação e estratégias de 

aprendizagem. 

Fonte: Adaptado de Barcelos (2006). 

 

Essas características das crenças precisam ser consideradas, quando uma 

pesquisa se delineia dentro desse conceito, visto que são importantes para a 

compreensão de muitos fenômenos que ocorrem nos estudos ligados à linguagem. 

São fatores que acreditamos ter relação direta ou indireta no processo de ensino-

aprendizagem de línguas, percorrendo todo o processo de formação inicial e 

continuada do professor e se manifestando em sua prática pedagógica.  

 As crenças são construções sociais, as quais se apresentam como 

interativas, sociais e variáveis. Essas crenças podem mudar de um aluno para outro, 

de uma época para outra, e de um contexto para outro, ou até mesmo dentro de um 

mesmo contexto ou ocasião (KALAJA apud BARCELOS, 2007). Nesse sentido, de 

acordo com Pajares (1992, p.317 apud BARCELOS 2007): 

 

Quanto mais cedo uma crença for incorporada à sua própria 
estrutura de crenças, mais dificilmente ela mudará. Isto porque as 
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crenças geralmente afetam a percepção e influenciam fortemente o 
processamento da nova informação e é, por esta razão, que as 
crenças adquiridas mais recentemente são mais vulneráveis. Com o 
tempo e uso, elas se tornam robustas e, embora incorretas ou 
incompletas, os indivíduos continuam a mantê-las, mesmo após as 
explicações, cientificamente corretas, terem sido apresentadas. 

 
Barcelos (2007) destaca a relação entre as crenças e as ações desenvolvidas 

pelo sujeito, a autora considera ser um ponto de discussão complexo, apontando 

três maneiras de compreender essa relação entre crença e ação: relação causa-

efeito; relação interativa e relação hermenêutica. 

Na relação causa-efeito, a influência das crenças nas ações acontece de 

forma direta e a mudança de ação é feita mediante a mudança da crença. Na 

relação interativa, ao mesmo tempo, que as crenças influenciam as ações, essas 

ações também influenciam as crenças, ocasionando mudanças e formação de novas 

crenças. Por fim, na relação hermenêutica, os pensamentos e as ações são 

situados, apontando que ações podem ser divergentes devido aos fatores 

contextuais (BARCELOS, 2007). 

Outro ponto dentro dos estudos sobre as crenças a considerar é que as 

crenças influenciam as pessoas definindo ou organizando suas ações, se 

constituindo essa ação como uma das mais marcantes características das crenças, 

seu caráter influenciador (PAJARES, 1992 apud BARCELOS 2007). 

Aplicando tal característica a pesquisa em crenças no ensino de línguas, 

acreditamos que as crenças podem, dentro de seu caráter influenciador, implicar na 

escolha de estratégias para o ensino, bem como no comportamento dos professores 

diante de situações que surgem em sala de aula e de como guiá-las. Na próxima 

seção, apresentamos uma importante discussão teórica que embasa esta pesquisa, 

influenciando e sendo influenciada pelas crenças construídas no processo de 

formação inicial e continuada do professor, que são as questões evolutivas do 

letramento aos multiletramentos aplicados na EJA.  

 

2.3  Do letramento aos Multiletramentos 

 

Pensar na Educação de Jovens e Adultos requer considerar os diversos 

aspectos que caracterizam essa modalidade de ensino. Primeiro compreender que, 

ao chegar no ambiente escolar formal, os alunos da EJA já possuem um vasto 
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conhecimento de mundo, que incluem saberes inatos e intuitivos, além de saberes 

prévios sobre os mais diversos temas inseridos nos contextos da vida (MOLICA; 

LEAL, 2009). 

Desse modo, o processo de escolarização efetuado na EJA precisa ser 

diferenciado daquele aplicado com crianças, considerando que já possuem níveis de 

letramentos maiores que os das crianças e que esses são relacionados ao seu 

cotidiano e exercem influência no letramento escolar. Cabe esclarecer o que se 

considera letramento, visto que a palavra letramento ainda é recente nos estudos 

brasileiros, tendo sido incluída no vocabulário da educação e das ciências 

linguísticas, conforme Soares (2017), na segunda metade da década de 80, e tem 

se tornado frequente nos discursos e estudos. Ela deriva da palavra da língua 

inglesa “literacy”. Soares (2017, p. 39) define letramento da seguinte forma: 

“Letramento é o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais da 

leitura e escrita. O estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo 

como consequência de ter-se apropriado da escrita e suas práticas socais”. 

O termo letramento, portanto, remete ao pensamento de que saber ler e 

escrever não basta, pois, a sociedade atual tem outras exigências, entre elas saber 

fazer o uso social da leitura e da escrita. Nessa perspectiva, letramento é um estado 

ou condição de quem interage com as diferentes funções que a leitura e a escrita 

desempenham na vida em sociedade (SOARES, 2017). Ainda conforme Soares 

(2017, p. 81), “O conceito de letramento envolve um conjunto de fatores que variam 

de habilidades e conhecimentos individuais a práticas sociais e competências 

funcionais e, ainda, a valores ideológicos e metas políticas”. 

Entende-se, desse modo, que, como as práticas sociais exigem diferentes 

habilidades linguísticas, surgem os letramentos, pois não há como um único 

letramento conseguir atender essas necessidades que mudam constantemente. 

Logo, não há mais apenas um tipo de letramento, tendo em vista que as demandas 

do sujeito e do meio social onde está inserido exige tipos e níveis diferentes que vão 

surgindo conforme a necessidade e passam a ser necessários letramentos. 

Soares (2017) aponta que esses níveis de letramentos são diretamente 

relacionados com as condições sociais, econômicas e políticas nas quais os sujeitos 

estão inseridos. A autora enfatiza ainda que “é preciso que haja, pois, condições 

para o letramento”. Acreditamos que o surgimento de conceitos como letramento e 
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letramentos aponta também para a constatação de que o ensino e a aprendizagem 

do código escrito como elementos de decodificação da língua já não são mais 

suficientes; é necessário sobretudo que as habilidades sejam trabalhadas e 

exercitadas em outros planos, mais próximos da realidade onde o uso da leitura e da 

escrita sejam realizados dentro das práticas sociais do cotidiano. 

Os letramentos extrapolam o campo das habilidades individuais, e se inserem 

no campo das interações comunicativas como um fenômeno totalmente social. Os 

estudos relacionados aos multiletramentos e ao uso de gêneros textuais no ensino 

da língua portuguesa apontam que as práticas sociais são o campo para o 

desenvolvimento e exercício da leitura e escrita, considerando os fatos não como 

elementos isolados, mas dentro do contexto social do uso da língua e da interação. 

É o uso da leitura e da escrita para além de apenas habilidades; os letramentos 

envolvem processos ideológicos dentro de contextos sociais. 

Outro ponto a considerar é que as condições sociais e culturais dos sujeitos 

vão influenciar, além dos níveis, os diversos tipos de letramentos, necessários e 

presentes de acordo com os contextos sociais diferenciados, não sendo possível 

definir exatamente padrões que indiquem pleno domínio dos letramentos, 

consideram-se de fato aspectos referentes a esses letramentos e correndo o risco 

de apontar classificações restritas e sem profundidade. É importante destacar que 

os processos de letramentos são contínuos, complementares e inacabados, visto 

que, mesmo escolarizados, os sujeitos podem passar a vida inteira sem dominar 

alguns tipos de letramentos e aprendendo outros, isso irá depender do contexto 

social. Sendo esses letramentos conquistados de forma variáveis, vão de níveis 

elementares a outros mais complexos. (SOARES, 2017). 

Outra discussão cabível a esse momento se dá no campo subjetivo, e permite 

questionar se os níveis de letramentos estão relacionados aos anos de 

escolarização ou a aspectos diferenciados, que a mera conclusão dos níveis 

educacionais não garante o domínio da leitura e escrita nas práticas sociais. Os 

estudos relacionados aos letramentos apontam para a multiplicidade das práticas 

sociais e com a isso a exigência de muitos outros, sejam essas práticas 

convencionais ou não, valorizadas ou não pela sociedade. Os letramentos vão 

surgindo e se adaptando com a evolução da própria sociedade, e já se tem uma 
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nova terminologia para incluir essas múltiplas práticas; trata-se do termo 

Multiletramentos.  

O estudo dos letramentos tem forte influência do grupo Nova Londres (1996) 

de estudos da linguagem, pioneiro na discussão sobre a necessidade da escola 

pensar e agir sobre as novas práticas de letramentos relacionados entre outros 

temas contemporâneos ao uso das Tecnologias de Informação e Comunicação- 

TIC’s e a temas relacionados à diversidade cultural. Considerando dentro desses 

novos letramentos, o caráter multimodal e semiótico da linguagem, a esses novos 

eventos o grupo atribuiu o novo conceito de multiletramentos para abordar a 

multimodalidade dos textos. Pensou-se então que a escola e o ensino deveriam se 

organizar sob uma nova ótica, a pedagogia dos multiletramentos. O termo 

multiletramentos considera a multiplicidade de linguagens, que se desenvolvem para 

muito além da linguagem verbal, e se organizam, nos mais diversos suportes, sejam 

esses impressos ou digitais, com linguagens próprias e que requerem, do mesmo 

modo competências próprias para que sejam atribuídos significados. Os 

multiletramentos surgem e são necessários para que os textos, agora compostos de 

múltiplas linguagens e modos, portanto, multimodais, possam ser compreendidos e 

os significados desses multimodos de apresentação façam sentido (ROJO, 2012).  

Rojo (2012) destaca que diante dessas novas formas de apresentação da 

linguagem verbal e não verbal os letramentos passam, então, por uma mudança que 

vai além da nomenclatura da palavra, assim, surgem os multiletramentos, que 

envolvem novas práticas de produção em diferentes ferramentas e novas práticas de 

análise crítica,  configurando-se como novos e multiletramentos.  

Na próxima seção apresentamos uma discussão acerca da linguagem verbal 

e não verbal como elementos da multimodalidade, visto que dentro dos 

multiletramentos, a relação entre a linguagem verbal e não verbal ganha um novo 

olhar, considerando as características de ambas e de acordo com as situações 

interativas. 

 

2.4 A multimodalidade no ensino e a linguagem verbal e não verbal 
 

O ensino de línguas, seja ela materna ou estrangeira, durante um vasto 

período da história, valorizou em primazia o uso do texto verbal em detrimento do 

texto não verbal, ou seja, os outros modos de representação das ideias, de certa  
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forma, foram deixados de lado. O texto verbal é aquele que envolve a linguagem 

através da escrita e da fala, enquanto que o texto não verbal envolve variados 

sentidos, sendo eles visuais, auditivos, olfativos, gustativos e sinestésicos (GOMES, 

2010). A teoria da Semiótica Social elaborada pelo linguista Michael Hallidey (1978) 

considera que os textos são construtos multimodais, dos quais a escrita é apenas 

um dos modos de representação da mensagem, logo existem diversos outros modos 

de representação e transmissão da mensagem, e esses estão diretamente ligadas 

às formas de linguagem não verbal (DESCARDECI, 2002). 

Os diferentes modos de representação da linguagem são considerados como 

multimodalidade, entendida por Silva (2016), como o uso de diferentes fontes 

comunicativas tais como língua, imagem, som, layout, gestos, em textos multimodais 

e em eventos comunicativos. Atualmente, a multimodalidade é uma área que está 

em estudo, sendo utilizada no ensino de línguas, e, mais especificamente, nos 

multiletramentos trabalhados pela escola. 

 A leitura como uma das principais habilidades linguísticas trabalhadas pela 

escola, durante muito tempo, foi associada à ideia de decodificação da forma escrita 

e a posterior interpretação daquilo que por ela se quis dizer. Essas formas de ver e 

ensinar a língua desconsidera que a leitura é abrangente e não se limita à leitura 

apenas da palavra. Freire (1992, p.11), em uma das suas mais conhecidas citações, 

afirma que, “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”. Logo, a leitura da 

palavra é apenas um dos tipos de leitura possíveis e executada diariamente na vida 

em sociedade. O homem lê diversos outros modos de representação da linguagem e 

esses lhe transmitem sentidos e mensagens por outros meios além dos verbais. 

 A linguagem não verbal está ao nosso redor e fazemos a leitura dela 

constantemente, mesmo sem perceber, seja partir dos sons, das imagens, símbolos 

espalhados pela cidade, desenhos, placas de trânsito, elementos gráficos, cores e 

tantos outros modos que constituem a multimodalidade. Os novos estudos 

relacionados aos multiletramentos permitiram que os diversos modos de 

representação da linguagem pudessem ser melhor explorados no ensino. 

Nesse contexto, a escola atual passa por mais um desafio, tendo em vista 

que a educação acompanha as mudanças da sociedade e essas implicam 

diretamente no processo de ensino. A escola deverá criar possibilidades práticas 

para que os alunos tenham acesso a esses multiletramentos, não como meros 
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expectadores ou reprodutores do processo, mas como criadores de sentidos, Rojo 

(2012, p.29) afirma: “para que isso seja possível, é necessário que eles sejam 

analistas críticos, capazes de transformar, como vimos, os discursos e significações, 

seja na recepção ou na produção”. Essa pluralidade de recursos semióticos 

presentes nos textos representa uma exigência de leitura que não pode ser afastada 

da escola, sendo importante a promoção de situações de ensino-aprendizagem que 

incorporem e discutam infográficos, sites, blogs, vídeos, quadrinhos, charges, 

cartuns, propagandas, dentre outros (CANI; COSCARELLI, 2016). 

Para utilizar a abordagem da multimodalidade aplicada ao ensino, é 

necessário também se trabalhar com os multiletramentos, e esses apresentam 

características de funcionamento que se diferem dos que até então eram conhecidos 

e utilizados. No quadro abaixo, apresentamos uma adaptação dessas características 

e do funcionamento destas nos multiletramentos, que contemplam os vários modos, 

a democratização dos usos e produções, a diversidade de interlocutores e de 

culturas envolvidos.  

 
Quadro 2: Características de funcionamento dos multiletramentos 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
FUNÇÕES 

 

Interativos e colaborativos Permitem que o usuário (leitor/produtor) 
interaja em vários níveis e com vários 
interlocutores. Oferece a possibilidade de 
criação de textos, vídeos, músicas e 
ferramentas diversas. 

Fraturam e transgridem as relações de 

poder e de propriedade. 

Dispensam a propriedade privada e tudo 
passa a ser de acesso a todos não mais 
como meros espectadores, mas também 
como produtores, através da produção 
colaborativa. 

Híbridos, fronteiriços e mestiços. Fazem uso das múltiplas linguagens e 
modos de representação, que se 
misturam e quebram o distanciamento 
entre as mídias e as culturas. 

Fonte: Adaptado de Rojo (2012, p. 22-26). 

 
É importante destacar que, essas características de funcionamento dos 

multiletramentos também se estendem aos próprios textos multimodais e que até 

mesmo o texto escrito tem sua multimodalidade expressa através das fontes, 

tamanho, cores, etc. Dentro dessa discussão sobre as diversas formas de 

representação da linguagem, Descardeci (2002, p. 20) coloca: 
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A palavra escrita, enquanto originária de um sistema de sinais, é 
apenas parte da mensagem composta, quando atualizada em um 
processo de comunicação. Juntamente com ela, outros elementos, 
advindos de outros sistemas simbólicos, compõem o corpo da 
mensagem como um todo. 

 

 De fato, é importante destacar que existem duas grandes categorias, por meio 

da qual nos comunicamos, são elas a verbal e a não verbal (GOMES, 2010). Desde 

os primórdios da humanidade o homem buscou formas de se comunicar tanto para a 

sobrevivência e manutenção das necessidades, como também para a socialização. 

Para isso, utilizou-se inicialmente de modos diversos como a fala, as pinturas, os 

desenhos e sinais, até conseguir criar um código escrito que atendesse a sua 

necessidade de comunicação e preservação da cultura.  

 A partir do código alfabético e da posterior invenção da impressa a linguagem 

verbal escrita tomou uma grande proporção de importância sobrepondo-se a 

linguagem não verbal. Essa supervalorização da escrita se deu também por uma 

questão econômica e social, onde o acesso à aprendizagem da leitura e escrita, 

bem como o acesso aos livros eram privilégios de uma elite, em que se concentrava 

o direito ao conhecimento sistematizado e representavam o poder. Apesar dessa 

supervalorização da linguagem verbal os demais modos de representação da língua 

não deixaram de existir, sempre estiveram presentes e em uso apesar de, em 

alguns casos, não serem reconhecidos e nem valorizados como modos de acesso a 

mensagem.  

O que não se tinha percebido é que mesmo na escrita a multimodalidade é 

presente, como afirma Silva (2016, p. 57): “A própria linguagem verbal tem se 

tornado multimodal, com ilustração e elementos de layout, tais como: caixas, barras 

literais, reformulação de páginas e outros”. Entretanto, esses aspectos, mas são 

muitas vezes tratados como menos importante pela falta de conhecimento. Nesse 

sentido, Gomes (2010, p. 80) expressa: 

 
Percebe-se, no decorrer da história, uma predominância da 
informação visual nos textos impressos (que ainda permanece nos 
textos eletrônicos) colocando-se elementos visuais (ilustrações, 
diagramação das páginas, tipos e tamanhos das fontes, cores, etc) 
como menos importantes. 
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 As mudanças nas formas de comunicação, a chegada das tecnologias digitais 

e a evolução no material didático, em especial o livro, também proporcionaram que, 

nas últimas décadas, o ensino de línguas pudesse explorar os textos não verbais 

nos mais diferentes recursos. Os estudos voltados à multiplicidade dos gêneros 

textuais e os multiletramentos permitem que, cada vez mais, sejam estudadas 

formas de inserção dos variados modos de representação da linguagem no ensino. 

Desse modo, o professor tem diante de si um desafio de superar o ensino de línguas 

com base numa ideia que foca apenas o texto verbal, desconsiderando a riqueza 

que a exploração do texto não verbal pode oferecer ao ensino e aprendizagem dos 

alunos. 

 Os textos multimodais são excelentes opções para o professor explorar com 

os alunos, principalmente se a intenção é trabalhar com os aspectos críticos dos 

letramentos. Na próxima sessão, abordaremos os multiletramentos necessários no 

contexto pós-moderno, o letramento crítico, suas características e algumas formas 

de abordagem do texto seja ele verbal ou não verbal. 

  
2.5 O letramento crítico e o papel do professor no processo 
 

Tendo em vista que existem diferentes tipos de letramentos, ou melhor 

definindo, multiletramentos, destacamos nesse estudo o Letramento Crítico como 

objeto de estudo. O letramento crítico é uma categoria de letramento ligada ao 

modelo ideológico apresentado por Street (2014), no qual existe uma profunda 

relação entre as práticas letradas e o processo social e cultural, considerando 

também as relações de poder que se estabelecem nos processos interativos da 

linguagem. Existem, segundo o autor, dois modelos: o ideológico e o autônomo. O 

modelo ideológico se difere do modelo autônomo, pois o segundo considera o 

letramento como um processo individual desvinculando as interferências sociais, 

culturais e de poder, enquanto que modelo ideológico pode ser considerado o 

próprio letramento crítico (STREET, 2014). 

O modelo autônomo é mais comum e mais utilizado no processo educacional, 

preocupado com os aspectos cognitivos e distantes dos aspectos sociais; nesse 

modelo a leitura é um fim e não parte de um processo. Para que a escola rompa 

com sua forma de ensino baseada no modelo autônomo e se aproprie de uma nova 

abordagem de ensino, que seria o letramento crítico, acreditamos que é preciso 
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considerar alguns aspectos. Sabendo que as práticas de leitura e escrita são 

socialmente construídas, além de terem direta vinculação com as relações de poder, 

deve-se considerar que as práticas de letramento não formais e assumem papeis 

relevantes e tão importantes quanto o letramento escolar. Considerar ainda que 

todos os letramentos concentram neles ideologias, logo o próprio letramento escolar 

não é neutro, sendo a escola um aparelho ideológico do Estado. Desse modo, a 

promoção dos multiletramentos propicia reflexões críticas sobre as próprias práticas 

letradas (COSTA, 2012). 

Diante do exposto, é possível observar que o letramento crítico perpassa pelo 

processo de leitura e escrita e se relaciona com os próprios aspectos de concepção 

da educação libertadora defendida por Freire (1989) onde o educando seja autor de 

seu processo de formação cidadã e não um coadjuvante.  

Corroborando dessa ideia, Rojo (2009, p. 11) afirma que: “um dos objetivos 

da escola é possibilitar que os alunos participem de várias práticas sociais que se 

utilizam da leitura e da escrita (letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, 

crítica e democrática”. A autora destaca que para que esse objetivo se concretize é 

preciso que a educação linguística considere os letramentos multissemióticos, os 

letramentos críticos e protagonistas, além dos letramentos múltiplos (ROJO, 2009). 

No contexto da EJA, os alunos precisam desenvolver competências leitoras 

que lhes permita compreender as leituras dos textos acionando seu conhecimento 

de mundo e relacionando ao texto, de modo que a leitura trabalhada na escola não 

A respeito dessa competência leitora, Rojo (2009, p. 10-11) aponta: 

 
Para ler não basta conhecer o alfabeto e decodificar letras em sons 
de fala. É preciso compreender o que se lê, isto é acionar o 
conhecimento de mundo para relacioná-lo com os temas do texto, 
inclusive o conhecimento de outros textos/discursos (intertextualizar) 
prever, hipotetizar, inferir, comparar informações, generalizar. É 
preciso também interpretar, criticar, dialogar com o texto: contrapor a 
ele seu próprio ponto de vista, detectando o ponto de vista e a 
ideologia do autor, situando o texto em seu contexto. 

 

Apesar da importância das habilidades de codificação e decodificação como 

processos iniciais da leitura, já a capacidade de compreensão é muito mais profunda 

e relacionada ao letramento crítico, sendo este indispensável para um processo 

educativo que seja associado à realidade, e dentro de práticas sociais conscientes e 
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cidadãs. O quadro 3 apresenta as principais capacidades dentro dos processos de 

decodificação e de compreensão. 

 

Quadro 3: Diferenças entre capacidades de decodificação e compreensão 

 
CAPACIDADES DE DECODIFICAÇÃO 

 
CAPACIDADES DE COMPREENSÃO 

Compreender diferenças entre escrita e 
outros sistemas de representação. 

Ativação de conhecimento de mundo 

Dominar as convenções gráficas e 
Conhecer o alfabeto. 

Antecipação ou predição de conteúdos 
ou de propriedades dos textos. 

Compreender a natureza alfabética do 
sistema da escrita. 

Checagem de hipóteses. 

Dominar as relações entre grafemas e 
fonemas. 

Localização e/ou retomada de 
informações. 

Saber decodificar palavras e textos 
escritos. 

Comparação de informações. 

Saber ler reconhecendo globalmente as 
palavras. 

Generalizações e conclusões após 
análise. 

Ampliar o olhar sobre o texto 
desenvolvendo rapidez e fluência de 
leitura. 

Produção de inferências locais e globais. 

Fonte: Organizado e adaptado de Rojo (2009, p. 76-79). 

 

 Todas as capacidades de compreensão apresentadas por Rojo (2009) no 

quadro acima dizem respeito a verdadeiras necessidades para o desenvolvimento 

do letramento crítico no aluno, visto que um trabalho baseado nessas capacidades 

auxilia a aquisição dos multiletramentos para a vida em uma sociedade urbana, 

globalizada e digital. A leitura dentro de uma perspectiva de letramento crítico busca 

além da significação textual as representações ideológicas da realidade. Nesse 

sentido, é necessário considerar o contexto de produção dos textos, a manipulação 

das informações, bem como as relações de poder implícitas no texto.  

Há que se considerar letramento, dentro do contexto da EJA, onde durante 

décadas o termo “letrado” referia-se a uma pessoa culta que dominava o saber. 

Conforme Molica e Leal (2009), o conceito contemporâneo de pessoa letrada refere-

se aquele que sabe ler e escrever que, a nosso ver, é algo ligado muito mais ao 

processo de alfabetização, pois restringe o letramento ao domínio das habilidades 

de leitura e escrita. Soares (2017) considera que o letramento é um conceito que vai 

“do saber ler e escrever em direção ao ser capaz de fazer o uso da leitura e da 

escrita”. A esse conceito, acrescentamos que na EJA é necessário que essas 

práticas sociais da leitura e da escrita sejam feitas de modo crítico, considerando, 
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entre outras coisas, o contexto social em que se inserem esses sujeitos e o uso da 

leitura e da escrita como prática social. 

Como anteriormente apresentado, é fato que existem diferentes tipos de 

letramento e que esses são utilizados conforme as necessidades sociais dos 

indivíduos, sendo possível que jovens e adultos, ainda que sem o domínio pleno das 

competências de leitura e escrita, utilizem seus conhecimentos não formais para 

realizar as atividades do dia a dia, através de seu conhecimento de mundo. Os 

letramentos correspondem a múltiplos saberes que podem ser de natureza política, 

social e cultural, os quais são utilizados na prática e para diversos fins, mesmo por 

pessoas não alfabetizadas, ainda que tenham interrompido sua trajetória 

educacional, possuem vivências e um conhecimento de mundo que lhes permitem 

sobreviver numa sociedade letrada (MOLICA; LEAL, 2009). 

No ensino de língua portuguesa, um dos principais objetivos é formar um 

leitor proficiente (LORENZI; PADUA, 2012), essa formação extrapola o caráter 

decodificador da leitura e aponta para a consideração de apropriação dos 

multiletramentos, entre eles o crítico, que explorem o caráter multimodal dos textos e 

a multiplicidade de seus significados associando-os à realidade social, ideológica e 

política. A leitura de diversos gêneros textuais pode ser uma alternativa, pois permite 

que a capacidade leitora se amplie e enriqueça ao colocar o aluno em contato com a 

diversidade textual.  

Entretanto, o que se tem percebido é a predominância do ensino do texto 

numa concepção gramatical, que conforme Koch (2004) atribui o significado de texto 

como uma frase complexa de alta hierarquia do sistema linguístico. Mesmo 

considerando que muitos professores se esforçam para planejar aulas, onde se 

desenvolvam as habilidades ouvir, falar e escrever, sem desconsiderar o necessário 

e importante ensino gramatical, ainda é muito comum nas aulas a leitura com 

finalidade distinta da discussão, compreensão e interpretação dos discursos 

ideológicos contidos no texto. O que se observa, na prática e em estudos 

apresentados é a leitura como pretexto para ilustrar o uso e a aplicação dos termos, 

tempos e modos verbais, entre outros conteúdos considerados superiores ou 

prioritários no ensino de língua portuguesa (COSTA, 2012). Nessa discussão, Rojo 

(2009, p. 33) enfatiza: 
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(...) a escola- tanto pública como privada, neste caso- parece estar 
ensinando mais regras, normas e obediência a padrões linguísticos 
que o uso flexível e relacional de conceitos, a interpretação crítica e 
posicionada sobre fatos e opiniões, a capacidade de defender 
posições e de protagonizar soluções. 

 

 A repetição de tais comportamentos está intimamente ligada ao processo de 

crenças e de formação dos professores de língua portuguesa. Nesse sentido, 

Medonça (2006, p 223) esclarece: “o processo de formação de professores é um 

dos fatores que interfere na mudança de parâmetros para o ensino ou na 

manutenção destes”. A melhoria na qualidade das aulas, que leve o aluno a 

apropriação do letramento crítico através da discussão de temas relevantes ao 

contexto social, no qual estão inseridos, requer preparo e formação dos professores 

para que conduzam o processo, com aulas bem planejadas e com finalidades claras 

dentro de uma perspectiva libertadora. 

 Em nosso entendimento, 

 o professor precisa ser crítico e reflexivo para então criar as condições dentro de 

sua sala de aula, que permitam o desenvolvimento do letramento crítico, e isso 

exige, conforme o pensamento de Rojo (2009), o desenvolvimento de certas 

competências para tratar a relação entre língua, linguagens, mídias e as práticas 

letradas, sempre de maneira crítica, ética, democrática e com protagonismo. 

 A próxima seção apresenta as Histórias em Quadrinhos como elementos 

propícios para o uso nas aulas de língua portuguesa, apresentando suas 

peculiaridades e características. 

 
2.6 O uso das HQ’s no ensino de Língua Portuguesa 

 

As Histórias em Quadrinhos surgem no Brasil por volta do século XIX 

publicadas em jornais, mas só passam a ser consideradas no ensino após a 

publicação da atual Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional - LDB 9.394/96  

que ressalta, em seu texto, a importância da aprendizagem de linguagens 

contemporâneas e diversificadas para a formação do educando  e posteriormente o 

texto dos Parâmetro Curriculares Nacionais – PCN de 1998 que orienta a 

abordagem no ensino de língua portuguesa dos gêneros discursivos e o texto como 

elemento central de estudo da língua, mencionando claramente as HQ’s para o 

ensino. (VERGUEIRO e RAMOS, 2009). 
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 Ao conceituar as HQ’s, Eisner (2010, p. 9) afirma: “são uma forma artística e 

literária que lida com a disposição de figuras ou imagens e palavras para narrar uma 

história ou dramatizar uma ideia”.  As HQ’s são a intersecção entre imagem e 

literatura, com linguagem e sintaxe própria, onde essa fusão de elementos gera algo 

novo que não é imagem, nem literatura, mas histórias em quadrinhos (CAGNI, 

2015). 

Outro conceito apresentado é o de Vergueiro (2017) que coloca as HQ’s 

como uma arte híbrida, composta por elementos de linguagens distintas, a verbal e a 

não verbal. A linguagem imagética é uma importante ferramenta da comunicação 

humana onde, desde os tempos mais remotos, foi utilizada para registar ações e 

situações atribuindo-lhes significados. 

 No trabalho com HQ’s é indispensável considerar que elas apresentam uma 

sobreposição de palavra e imagem, exigindo do leitor o exercício das habilidades 

interpretativas, tanto verbais quanto visuais (EISNER, 2010). Não existe quadrinho 

sem texto, pois nas HQ’s essa associação entre texto e imagem é indivisível. O que 

pode existir são quadrinhos mudos, sem palavras, mas nunca sem o texto, ele está 

implícito é a própria história, é o roteiro (BRANDÂO, 2018).   

O uso de HQ’s no ensino se aplica pela facilidade com que sua linguagem é 

encontrada em diferentes espaços, meios e atividades, a exemplo de campanhas 

publicitárias, revistas, livros didáticos, jornais, softwares, internet e até mesmo nas 

provas do ENEM, além de contribuir para a socialização de ideias, através da oferta 

de elementos que motivam a discussão, troca de ideias e expressão. Os livros 

didáticos, especialmente os de língua portuguesa, já trazem, há algum tempo as 

HQ’s como ferramentas auxiliares para trabalhar pontos específicos da gramática, 

ou compreensões e interpretações de texto. Se há alguns anos a presença das HQ’s 

no ensino era algo inimaginável, hoje elas já estão nas salas de aula, nos livros e 

nos materiais didáticos. Entretanto, ainda são tema de inquietações, dúvidas e 

preconceitos entre os professores. Para superar tal conflito é necessário conhecer 

as particularidades do gênero, sua linguagem e formas de aplicação eficientes em 

sala de aula, que permitam a consonância entre quadrinhos e prática docente 

(VERGUEIRO, 2018). 

Essa introdução das HQ’s nos livros, provas, exames e materiais didáticos 

distribuídos pelo Ministério da Educação, não aconteceu por acaso, ela é resultado 
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das recomendações de documentos oficias, como a própria LDB 9.394/96, ao 

apontar para a necessidade de um trabalho com formas contemporâneas da 

linguagem, e posteriormente os PCN, onde se destacou as charges e tiras como 

dois “gêneros privilegiados” e explorados na leitura e na escrita. Os temas variam da 

leveza e ludicidade, para a densidade e temáticas complexas. A mistura de 

diferentes elementos, o uso da imagem para apresentar uma ideia, a própria 

narrativa gráfica fortalece as HQ’s como ferramenta para o ensino. Para Brandão 

(2018, p. 34), “a linguagem dinâmica dos quadrinhos pode ilustrar assuntos 

abordados pelo professor, clarear a mente do aluno, reforçar conteúdos, estimular o 

pensamento crítico, além de poder ser usada como atividade criativa”. Conforme o 

autor a própria dinamicidade das HQ’s oferece possibilidades de aprendizagem ao 

aluno, permitindo o estimulo a criticidade mediado pelo professor. 

Esse novo olhar que passou a ser direcionado aos textos ampliou também os 

conceitos dos letramentos e multiletramentos, considerando as múltiplas linguagens 

e os multimodos de como o texto pode se apresentar, e as HQ’s configuram-se 

como excelentes ferramentas para serem exploradas no ensino, por conterem em 

sua essência a multimodalidade verbal e visual. As Histórias em Quadrinhos são 

consideradas por Ramos (2017) como um hipergênero que abriga outros gêneros 

autônomos dentro dele, com características distintas, mas que, ao mesmo tempo, 

conservam marcas comuns, que fazem o leitor identificar neles as HQ’s. Entre essas 

marcas comuns, Ramos (2017, p. 63) cita: 

 
 Uso da linguagem dos quadrinhos (balão, onomatopeia, 

quadrinho, etc). 
 Utilização de recursos; de ordens verbal escrita e visual. 
 Tendência de composição das histórias em narrativas, ancoradas 

em formas próprias de representação da fala (como a presença 
dos balões para indicar os diálogos) e dos elementos narrativos 
(passagem do tempo, composição do espaço, entre outras 
possibilidades. 

 

 Percebe-se que, mesmo sendo distintos, os gêneros que compõem o 

hipergênero História em Quadrinhos possuem uma linguagem em comum, narrativas 

e os códigos verbo-visuais. Dentro das características das HQ’s uma das principais é 

a narrativa visual, onde o desenho desempenha uma linguagem textual, organizados 

em sequência com a finalidade de serem lidos (LIMA, 2018). 
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Outro ponto de destaque é que, nas HQ’s, o texto faz a mediação entre o 

autor e o leitor, como atividade de interação, onde as informações apresentadas 

precisam ser reconstruídas para que a HQ seja compreendida. Nesse processo, os 

conhecimentos prévios e contextuais também precisam ser considerados. As HQ’s 

podem se apresentar em diferentes formatos, que também possuem suas próprias 

características. As tiras são um exemplo, geralmente possuem formato horizontal e 

com uma divisão que pode variar entre dois e cinco quadros, onde é apresentada 

uma pequena história fechada ou parte de uma história seriada (BRANDÃO, 2018).  

As tiras são uma das formas de produção das HQ’s, com formato próprio e 

características peculiares. Durante décadas do XX foram publicadas nas páginas 

dos jornais. Tal fato popularizou o gênero e eternizou várias personagens. Segundo 

Ramos (2017, p. 26): “a tira é um formato utilizado para veiculação de histórias em 

quadrinhos em suportes e mídias impressos e digitais”. 

Com a disseminação das TIC e dos meios de comunicação, alguns pensaram 

que seria o fim das tiras, que até então, eram publicadas nos jornais impressos, mas 

as mídias virtuais foram, na verdade, uma nova opção para a disseminação das 

tiras, com novas possibilidades de apresentação e flexibilização de formatos e maior 

liberdade gráfica. Isso permitiu uma veiculação e boa repercussão na internet e sua 

inserção no ensino. Ramos (2017, p. 179) ressalta que: “Por ser uma produção que 

soma elementos verbais com visuais (imagem, cor, os balões e outros recursos 

próprios das histórias em quadrinhos) a tira configura como um texto multimodal”. 

As tiras são o tipo de HQ’s mais utilizadas nos livros didáticos, avaliações 

nacionais, a exemplo da Prova Brasil-SAEB e do próprio ENEM. Acreditamos que 

isso se dá pelo potencial das tiras, seu formato e concisão, que facilitam sua 

inserção nos livros didáticos, por serem curtas e mesmo assim apresentarem muitas 

informações que podem estar explicitas ou implícitas, essas características facilitam 

o seu uso para fins didáticos.  

Ao pesquisar o universo das HQ’s, adotamos perspectivas que dirigem nosso 

olhar para determinados aspectos, que, de acordo com Vergueiro (2017), podem ser 

o ponto de vista sociológico, psicológico, artístico, econômico, histórico, filosófico, 

entre outros.  Desse modo, nesta nos identificamos com a perspectiva sociológica, 

observando, sobretudo, os aspectos da linguagem e sua interação social, que, 

segundo Vergueiro (2017, p. 90), “permite verificar como as histórias em quadrinhos 
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refletem normas sociais, atitudes em relação a grupos minoritários, conflitos de 

valores ou lutas de poder”.  Associamos a isso a visão sócio-interacionista da 

linguagem dos quadrinhos como ferramenta para motivar o letramento crítico nas 

aulas de língua portuguesa. 

As HQ’s cabem dentro do universo das pesquisas acadêmicas com potencial 

para vários estudos. Ademais, existem diferentes técnicas de análise, entre elas a 

análise textual, semiótica, retorica de conteúdo (VERGUEIRO, 2017). Conforme 

Vergueiro (2018) para que as HQ’s sejam melhor utilizadas em sala de aula, o 

aspecto mais importante não é a própria HQ, mas um elemento externo que não 

pode ser substituído: o professor. O autor destaca que para eu o trabalho com HQ’s 

seja bem aproveitado, um dos pontos mais importantes é a criatividade docente, o 

entusiasmo que o professor pode despertar nos alunos e a sensibilidade em saber 

como e quando usar as HQ’s (VERGUEIRO, 2018). Uma alternativa eficiente para a 

escolha das HQ’s para o trabalho em sala de aula é usar aquelas ligadas a temas 

transversais propostos pelos PCN como: ética, orientação sexual, meio ambiente, 

saúde, pluralidade cultural e trabalho e consumo.  

Nessa perspectiva, Sales (2018) esclarece que as HQ’s são formas ideais 

para abordar diferentes conteúdos e temas que estão além daqueles 

tradicionalmente presentes no currículo escolar. Isso permite se aproximar da 

identidade dos alunos, e das suas experiências, aliando conteúdos escolares com os 

saberes trazidos por eles, nisso as HQ’s podem se tornar uma excelente opção para 

auxiliar o professor na prática pedagógica e em intervenções didáticas (SALES, 

2018). 

Diante desse cenário de resistência e descrença, por parte de muitos 

professores para desenvolver um trabalho com HQ’s, é importante reconhecer que 

tais comportamentos podem estar direta ou indiretamente ligados às suas crenças, 

sabendo que essas são construídas ao longo de sua formação docente. O caminho 

mais adequado para romper com os preconceitos sobre o gênero é a formação 

continuada, momento ideal para o professor ter acesso à informação e aprender 

diferentes formas e utilizar HQ’s aplicadas ao ensino. Sobre esse contato do 

professor com o gênero e sua sensibilização para trabalhar com ele, Sales (2018, p. 

25) expõe: 
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Antes de desenvolver qualquer recurso didático, é necessário que 
passe por um processo de sensibilização e aceitação. Para que você 
não recue ou rejeite uma nova possibilidade, precisa compreendê-la 
bem e vê-lo como aliada, algo que poderá contribuir em sua prática e 
que poderá trazer resultados efetivos. Claro que, para isso, o 
planejamento é fundamental.   
 
 

Consideramos que é necessário que o professor reconheça que as HQ’s 

possuem uma versatilidade do texto e isso se dá por ser composta por elementos 

verbais e não verbais, que, atuando em conjunto, dão sentido a mensagem. Esses 

elementos podem ser usados para interpretar, informar, mas também despertar 

debates críticos.  Na leitura e interpretação desse gênero faz-se necessário uma 

“alfabetização” em HQ’s, para que o leitor iniciante não caia no erro de ler apenas os 

textos verbais apresentados nos balões e recordatórios, desconsiderando a relação 

entre imagens e palavras. Logo, ao trabalhar com HQ’s é preciso apresentar os 

elementos que a compõe, as personagens e seus perfis (BRANDÃO, 2018). 

Considerando as reflexões tecidas ao longo desse capítulo teórico, no 

próximo tópico apresentamos uma breve explanação acerca de perspectivas de 

ensino de língua portuguesa na EJA. 

 
2.7 Perspectivas de ensino de língua portuguesa na EJA 

 

A EJA se divide em dois segmentos distintos. O primeiro segmento refere-se 

aos anos iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano), e o segundo 

aos anos finais (5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano). Geralmente, esses segmentos são 

divididos em ciclos, nos quais os 2 segmentos se subdividem em quatro ciclos; em 

todos os segmentos e ciclos a língua portuguesa é componente presente e 

obrigatório no currículo. Mesmo diante dos avanços na construção e execução da 

EJA no Brasil, apresentado na sessão anterior desta pesquisa observa-se que o 

ensino noturno voltado para a educação de Jovens e Adultos ainda enfrenta graves 

problemas que se refletem num índice de evasão exorbitante em todas as esferas 

que oferecem essa modalidade de ensino, mencionando ainda a repetência e o 

analfabetismo funcional. 

 Esses problemas aqui elencados podem estar diretamente ligados à forma 

como se tem trabalhado o ensino no geral pela escola, aspectos da língua 

portuguesa e demais componentes curriculares, como podem também estar 
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relacionado, por exemplo, à própria formação dos professores para atuação na EJA, 

a escolha e utilização de metodologias, ao uso de um currículo inadequado para 

atender as especificidades dos discentes da EJA, visto que para eles o 

conhecimento precisa ter um sentido de aplicação prática. 

Existe, ao longo dos anos, uma prática de ensino que se reflete também na 

EJA na qual, a base do que se ensina está centrada nos professores e nos 

conteúdos, colocando o educando da EJA em um plano secundário de receptor de 

informações e conhecimentos, logo ele é solicitado a se adequar a esse sistema, 

tendo que se ajustar a um currículo pré-estabelecido que não considera seus 

saberes prévios. Para Freire (2014, p. 81): “a rigidez destas posições nega a 

educação e o conhecimento como processos de busca”. Para ele, a educação que 

se preocupa em “encher” os educandos de conteúdos é, na verdade, uma educação 

bancária, que quanto mais esses sujeitos absorvem esses conteúdos de forma 

passiva, como depósitos, menos eles desenvolverão a consciência crítica do mundo 

que os cerca e muito menos poderão transformar suas realidades (FREIRE, 2014). 

Ainda conforme Freire (2014, p. 94): 

 
A educação que se impõe aos que verdadeiramente se 
comprometem com a libertação não pode fundar-se numa 
compreensão dos homens como seres vazios a quem o mundo 
“encha” de conteúdos [...]. Não pode ser a do depósito de conteúdos, 
mas a problematização dos homens em suas relações com o mundo.  

 

O pensamento freiriano e a educação por ele proposta, transcende o modelo 

que há tantos anos perdura na EJA, apresentada como uma proposta de ensino 

problematizador, onde o ensino esteja além de uma transferência de conhecimentos 

e da aquisição de habilidades codificadoras e decodificadoras, assumindo um papel 

libertador do homem. Para Freire, a EJA deve considerar o conhecimento prévio do 

educando, pois ele possui uma história vivenciada e que não pode ser ignorada pela 

escola. Marques (2010, p.12), ao falar sobre a figura de Paulo Freire como um 

referencial para a educação de jovens e adultos coloca que: 

 
Ele acreditava que o ato de educar deve contemplar o pensar e o 
concluir, contrapondo a simples reprodução de ideias impostas - 
alfabetização deveria ser sinônimo de reflexão, argumentação, 
criticidade e politização. Se em práticas educacionais envolvendo 
alfabetização em níveis de escolaridades “adequados”, metodologias 
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tradicionais de ensino não despertam interesse do educando, no EJA 
estas ações são um convite a evasão escolar.  

 

São essas experiências de vida, na família, no trabalho e na comunidade que 

fazem da EJA uma modalidade de ensino diferenciada, com um público que apesar 

de não consciente dessa necessidade, exige uma abordagem de ensino-

aprendizagem de leitura e escrita pautada no seu cotidiano, no uso da língua partir 

de sua existência e do uso dessa língua para a vida em sociedade. Segundo 

Antunes (2003) estudos relacionados ao ensino de língua portuguesa revelam que 

ao longo dos anos persiste uma prática pedagógica, vinculada ao ensino 

reducionista da palavra e da frase de forma descontextualizada. 

Entendemos, entretanto, que, para o ensino na EJA, o foco do ensino da 

língua portuguesa, precisa ser diferenciado, transcendendo a aquisição das 

habilidades decodificadoras e aponta para o uso social da língua, numa perspectiva 

que enfatiza o contexto histórico, cultural, social e político que compõe a vida desses 

educandos. Na concepção freiriana, os processos de aquisição de leitura e escrita 

são encarados como ações problematizadoras e buscando sempre a libertação o ser 

humano. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e adultos do 

ano 2000, por meio da escola, asseguram que se assumam, na EJA, as funções 

reparadora, equalizadora e qualificadora, além de reconhecimento da identidade 

própria da Educação de Jovens e Adultos, considerando as situações, os perfis dos 

estudantes, as faixas etárias e se pautando pelos princípios de equidade, diferença 

e proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares 

nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio. Além de assegurar o 

direito aos alunos da EJA ao Programa de Transporte do Escolar-PNATE quando 

necessário e Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE.  

Ainda tendo como base a teoria de Freire em que a educação não tem como 

meta única a preocupação que o educando jovem e o adulto apenas decodifique as 

palavras. A realidade que cerca o educando tem forte influência sobre a sua vida, a 

aprendizagem da leitura e da escrita permite a esse educando que já enxerga o 

mundo que o cerca, uma releitura desse mundo com a capacidade de interferência e 

mudança.  
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Considerar essa leitura de mundo que é muito mais ampla e profunda que a 

leitura da palavra não significa que o processo de ensino da leitura e da escrita seja 

desqualificado, ao contrário ele ganha ainda mais força porque servirá como 

elemento de libertação. Freire (1985, p.35) aborda a nova formar de alfabetizar 

jovens e adultos pontuando: 

 
Se antes a alfabetização de adultos era tratada e realizada de forma 
autoritária, centrada na compreensão mágica da palavra, palavra 
doada pelo educador aos analfabetos, se antes os textos geralmente 
oferecidos como leitura aos alunos escondiam muito mais do que 
desvelavam a realidade, agora, pelo contrário a alfabetização como 
ao de conhecimento, como ato criador e como ato político, é um 
esforço de leitura do mundo e da palavra.  

 

A perspectiva de trabalho de leitura e escrita que se propõe é que seja 

superada a alfabetização mecânica, e o processo de assimilação do conhecimento 

se caracterize como produtivo e promotor da cidadania na sociedade 

contemporânea. A leitura e escrita das palavras só terão sentido quando essas se 

conectarem com o contexto de vida dos educandos, quando representarem os 

pensamentos, angustias, inquietações sobre o mundo e sobre tudo o que é 

significativo para o jovem e o adulto. 

As propostas de alfabetização de jovens e adultos que seguem o pensamento 

freiriano tem como base ideológica a proposta inicial da experiência realizada pelo 

próprio Paulo Freire e necessariamente precisa ter um caráter libertador, visando 

não somente a alfabetização, como uma decodificação de mensagens escritas, mas 

uma tomada de consciência crítica. Interferido diretamente na formação do sujeito 

como cidadão, conhecedor de seus direitos e deveres dentro da sociedade, como 

participante que não apenas está inserido em um contexto social, mas que faz parte 

direta desse contexto, não de forma passiva, mas de forma ativa, permitindo a 

criação e recriação da realidade, superando a visão bancária da educação, que em 

pleno século XXI, ainda é tão comumente aceita. Dentro desse contexto Beisiegel 

(2004, p.41) afirma: 

 

A mera alfabetização já não é aceitável. (...) é preciso assegurar, 
pelo menos, uma educação que realmente ajude os educandos na 
plena formação dos direitos da cidadania. Os projetos que parecem 
emergir da análise dos programas de educação popular praticados 
na atualidade, com poucas exceções, apontam para uma vida social 
marcada pelo respeito aos direitos da cidadania.  
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 A educação servirá dentro dessa proposta como um instrumento de libertação 

e tomada de consciência crítica dos jovens e adultos, pois as habilidades de leitura e 

escrita a serem dominadas pelos trabalhadores tornar-se-ão instrumentos para o 

acesso à cidadania e para a autonomia da gestão de seus negócios. O aluno da EJA 

passa, na maioria das vezes, por um processo de exclusão social que o impede de 

dar continuidade aos seus estudos. Essas perspectivas de um ensino de leitura e 

escrita partem da compreensão de que o aluno não apenas sabe da realidade em 

que vive, mas também participa de sua transformação. 

A aquisição da leitura e escrita é de fundamental importância para a vida em 

sociedade e se constitui também como um processo fundamental para a tomada de 

posicionamento e formação de cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e 

deveres na sociedade e nos diversos setores que a compõe. Nesse sentido, a 

Educação de Jovens e Adultos assume um importante papel no âmbito social, pois 

muito mais do que trabalhar as habilidades de leitura e escrita, ela precisa trabalhar 

o resgate da cidadania buscando caminhos para a inclusão social, o que pode ser 

uma das alternativas de inclusão desses trabalhadores e alunos. 

Dentro das perspectivas de trabalho com a EJA se coloca a questão do 

letramento como alternativa para a utilização do ensino de língua materna numa 

proposta que vá além de apenas ler e escrever de forma funcional. Segundo Soares 

(2001, p. 47) “o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no 

contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se 

tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado”. Esse aspecto do ensino 

permitirá ao aluno da EJA o uso da leitura e escrita para facilitar sua vida social, 

interagir e intervir no contexto onde está inserido. 

As reflexões tecidas apontam que a EJA tem que considerar a relação entre 

trabalho e educação, e para que isso ocorra é necessária uma nova estrutura que 

rompa com o sistema escolar tradicional. Essa nova estrutura precisa ser 

desenvolvida de modo que atenda as condições de vida e trabalho dessas pessoas. 

 Logo, o ensino que não considere essas especificidades do educando estará 

fadado ao fracasso, a falta de interesse desse público e não cumprirão objetivo de 

formação cidadã. Gadotti (2007, p. 28) afirma sobre o método de Freire: 

 

Diga-se o mesmo em relação a seu método. Para construir seu 
método de ensino, aprendizagem e pesquisa, Paulo Freire parte das 
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necessidades populares e não de categorias abstratas, entrelaçando 
quatro momentos interdependentes: 1º – ler o mundo, o que implica 
o cultivo da curiosidade; 2º – compartilhar o mundo lido, o que 
implica o diálogo; 3º – a educação como ato de produção e de 
reconstrução do saber; 4º – a educação como prática da liberdade.  

 

O pensamento freiriano tem relação direta com a proposta de letramento 

crítico, a qual apresentamos nesta pesquisa, de uma leitura do mundo e de questões 

relevantes que se colocam cotidianamente diante dos alunos, Freire (2014) concebe 

o processo de ensino sob o ângulo da práxis educativa, que implica na ação e 

reflexão do sujeito sobre o mundo que o cerca, no sentido de uma nova ação que 

vise transformá-lo. Essa conquista se dá porque o jovem e adulto já possuem um 

vasto conhecimento de vida, trabalham e convivem em sociedade, mas o estudo e o 

domínio da leitura e a escrita permitem que essa atuação social seja ampla e que 

eles passem a se reconhecer enquanto cidadãos críticos e conscientes de seus 

direitos e deveres, utilizando as habilidades de leitura e escrita para a atuação na 

vida social. 

O uso da linguagem se reflete em todas as esferas da vida humana, através 

dos gêneros orais ou escritos e as situações comunicacionais se desenvolvem 

dentro das estruturas dos gêneros do discurso. E essa diversidade de esferas e 

situações comunicativas sociais é que vai definindo naturalmente qual o gênero mais 

apropriado para cada momento. Bakhtin (2016, p. 12) reforça tal ideia afirmando: 

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas 
porque são inesgotáveis as possibilidades da multifacetada atividade 
humana e porque em cada campo dessa atividade vem sendo 
elaborado todo um repertório de gêneros do discurso, que cresce e 
se diferencia à medida eu tal campo se desenvolve e ganha 
complexidade. 

 

 Essa riqueza e diversidade dos gêneros do discurso descrita por Bakhtin pode 

facilmente ser observada e encontrada nas esferas de circulação social. Como os 

gêneros do discurso servem exatamente em sua estrutura, materialidade e 

intencionalidade às necessidades da situação comunicacional, são categorizados 

em gêneros discursivos primários e secundários. Os gêneros discursivos 

considerados primários são os aqueles produzidos e utilizados de forma simples e 

no dia a dia, enquanto que os gêneros discursivos secundários são mais complexos 

e necessitam de certo esforço para produzi-los, colocados por Bakhtin (2016, p. 
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151): “surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente 

muito desenvolvido e organizado e predominantemente o escrito”. Conforme 

Rodrigues (2004, p. 423), 

 

(...) os gêneros estão ligados as situações sociais da interação: 
qualquer mudança nessa interação gerará mudanças no gênero (...) 
cada gênero está vinculado a uma situação social de interação típica, 
dentro de uma esfera social; tem sua finalidade discursiva, sua 
própria concepção de autor e destinatário. 

 
 

 Diante do pensamento exposto pelo autor, essa multiplicidade de formas de 

uso da língua para a comunicação humana se constitui em gêneros do discurso. 

Percebe-se que os gêneros estão diretamente ligados as mais diversas situações 

cotidianas e à medida que estas situações são diferentes e mutáveis assim também 

os gêneros mudam para atender às diferentes situações, logo não existe número 

específico de gêneros em uso, pois eles são elaborados conforme as necessidades. 

Entendemos, diante dessas reflexões, que no ensino de língua portuguesa na EJA é 

imprescindível o uso dos gêneros discursivos, especialmente aqueles do uso 

cotidiano dessa faixa etária.   

O ensino de língua portuguesa na escola é uma atividade que requer do 

professor muito mais do que aplicações de técnicas e metodologias, haja vista a 

complexidade que compõe tanto o processo de ensino como o de aprendizagem, 

considerando também que o ensino da língua hoje tem uma novos elementos que 

vão além de regras gramaticais e ortográficas, não se pode deixar de considerar que 

o entendimento teórico a respeito dos gêneros é importante e necessário para 

trabalhar e transpor a teoria dos gêneros para um trabalho mais consistente e 

baseado nas práticas sociais do uso da leitura e escrita. Conforme Barbosa (2000, p. 

152): 

 
Atualmente, parece haver um consenso na área de ensino de língua 
materna se não efetivamente nas práticas escolares, pelo menos 
verbalizado teoricamente de que é necessário trabalhar com uma 
diversidade textual, na medida em que não existe um tipo de texto 
prototípico que possa “ensinar” a compreender e a produzir textos 
pertencentes a todos os tipos existentes. 
 

Dentro desse processo de ensino aprendizagem da língua portuguesa na 

EJA, assim como nos demais níveis da educação básica, precisa estar inserido o 
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trabalho com os gêneros do discurso, isso precisa também ser considerado na 

formação iniciada do professor, mas também nas formações continuadas de 

professores, visto ser uma recomendação dos PCN, e a própria atualização de 

forma de trabalho apresentada na composição temática dos atuais livros didáticos. O 

trabalho de ensino da leitura e escrita é marcado pelo uso dos gêneros discursivos e 

isso é fato na escola, bem como é fato alguns equívocos na compreensão, bem 

como na organização do ensino a partir deles. O ensino pautado apenas de 

aquisição e domínio do sistema alfabético na leitura e escrita e classificação em 

classes de palavras, frases e textos não mais atende a necessidade social do uso da 

língua, logo se via a necessidade de utilizar os gêneros para trabalhar situações 

cotidianas do uso social da língua, principalmente quando esse público é a EJA. 

 O fato é que durante muito tempo o ensino da leitura e escrita teve um foco 

decodificado do texto, priorizando a extração de determinadas informações e a 

produção textual como um processo de reprodução. Essas práticas negavam a 

capacidade criativa do aluno, e o uso da linguagem em situações concretas, 

limitando-se a normas gramaticais, esse modelo de ensino não mais atende ás 

necessidades atuais do ensino que conforme Lopes-Rossi (2008, p. 52): “a proposta 

atual de ensino baseia-se em uma concepção sócio discursiva de linguagem, tendo 

os gêneros discursivos como objetos de ensino privilegiados. O que é muito 

promissor para o desenvolvimento da capacidade leitora do aluno”. 

Entre as metodologias eficientes para o ensino de leitura e escrita a partir dos 

gêneros estão as sequências didáticas, que, a partir da inserção gradual de 

módulos, permite aos alunos o contato com o gênero escolhido, o trabalho de 

compreensão e produção do gênero e seu uso social. Não se pode deixar de 

considerar dentro do trabalho com gêneros, uma seleção que contemple gêneros 

orais, escritos e multimodais para o trabalho em sala de aula, já que a infinidade de 

situações comunicativas e consequentemente de gêneros discursivos, se torna 

humanamente impossível abordar, mesmo ao longo de toda a trajetória escolar, toda 

essa variedade de gêneros do discurso.  

O ponto de partida para essa seleção deve considerar entre outros aspectos 

as necessidades dos alunos, a organização curricular e a prioridade nos gêneros 

com maior utilidade na vida dos alunos conforme a realidade, mas também 

considerar os gêneros com maior potencial para trabalhar as habilidades que o 
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professor planejar e seus multiletramentos.  A esse respeito Barbosa (2000, p. 169) 

afirma: 

 

Diante disso, o que os PCN’s fazem é priorizar os gêneros de uso da 
linguagem e sugerir uma listagem de gêneros que podem e devem 
ser privilegiados para a prática de escrita e leitura de textos e para 
prática e escuta e leitura de textos e para prática de produção de 
textos orais e escritos. 

  

 Ainda de acordo com a autora, o trabalho de ensino com base nos gêneros do 

discurso permite ir além dos aspectos estruturais que compõem um texto, 

abordando também os aspectos sócio, históricos e culturais, e conhecer esses 

aspectos favorece os processos tanto de compreensão como de produção. 

O ensino na perspectiva dos gêneros discursivos transcende o uso da língua 

portuguesa como uma ferramenta percebendo-a como a essência da interação 

social, Campos (2016, p. 135) afirma que chegou à conclusão de que muitos 

professores acabam por trabalhar os textos de forma mecânica com atividades que 

propõem ao aluno apenas ler o texto em si mesmo se distanciando da essência dos 

gêneros do discurso. 

Destaca-se a necessidade de um olhar especial do professor para o ensino 

sob uma nova perspectiva, especialmente falando da EJA, modalidade diferenciada 

da educação, por trabalhar com alunos que tem toda uma vivência social e 

experiência de uso da língua nas mais variadas situações comunicativas, e a 

aprendizagem precisa ter um significado direto com a vida social e o trabalho. 

Mesmo esses alunos da EJA não dominando a língua escrita ou a leitura, eles 

possuem um vasto conhecimento empírico, utilizado para se comunicar diariamente 

nas esferas sociais, fazem o uso dos gêneros textuais nas práticas de trabalho, 

dirigem e se guiam pelos sinais de transito, identificam situações, a partir de textos 

imagéticos, pinturas, gráficos e são letrados de acordo com aquilo que a vida lhes 

proporcionou. Não se podem negar a esses, novas formas de trabalhar e abordar o 

texto, que atualmente não se limita apenas texto verbal, conforme Costa Val (2004, 

p. 113):  

 
Há algum tempo, entendia-se como texto apenas os escritos que 
empregavam uma linguagem cuidada e se mostravam “claros e 
objetivos”. Já não se pensa mais assim. Hoje, com o avanço dos 
estudos linguísticos, discursivos, semióticos e literários, mudou 
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bastante o conceito de texto. Falando apenas de texto verbal, pode-
se definir texto, hoje, como qualquer produção linguística, falada ou 
escrita, de qualquer tamanho, que possa fazer sentido numa situação 
de comunicação humana, isto é, numa situação de interlocução. Por 
exemplo: uma enciclopédia é um texto, uma aula é um texto, um e-
mail é um texto, uma conversa por telefone é um texto, é também 
texto a fala de uma criança que, dirigindo-se à mãe, aponta um 
brinquedo e diz “té”. 

 

A descentralização do texto verbal é fato para que se possam abrir novos 

horizontes no ensino e contemplar os demais recursos semióticos na construção de 

sentidos, entendendo que, na verdade, todos os modos semióticos são 

complementares, como afirma Almeida (2011), logo, por serem parciais, esses 

modos não conseguem por si só produzir os significados necessários à 

compreensão da mensagem e necessitam uns dos outros para melhor atender as 

intenções comunicativas. Ainda dentro desses estudos sobre conceitos de texto, 

Carvalho (2014, p. 146) discorre: 

 
Durante muito tempo, o conceito de texto esteve intimamente ligado 
à linguagem verbal. Por esse viés, ler um texto significava ler apenas 
os itens lexicais. Atualmente, o conceito de texto é mais abrangente, 
ao passo que, na construção de sentidos do texto dar-se total 
relevância à linguagem visual (leia-se imagem). 
 

Outro ponto de destaque é a superação do uso da imagem como a mera 

função ilustrativa daquilo que está expresso na linguagem verbal, o que não é 

concebível, haja vista que as imagens por si próprias se configuram como textos não 

verbais, mas que passam sua própria mensagem e permitem que sejam também 

lidas e interpretadas. O ideal seria que o texto imagético coexista com o texto escrito 

e assim se complementem criando e fortalecendo significados para o leitor.  

No próprio trabalho com textos multimodais, o professor da EJA deve 

considerar o fato de que esses alunos ao chegarem à sala de aula, já terem 

familiaridade com a língua materna, pois a utilizam constantemente através da 

comunicação verbal, como também já possuem familiaridade com os textos não 

verbais, pois esses nos cercam por toda parte. Logo, não se estará partindo do nada 

para a aprendizagem com a multimodalidade, ao contrário, a escolha dos textos a 

serem trabalhados deve partir daquilo que já é familiar aos alunos da EJA, e, assim, 

gradativamente, mostrar outras opções de textos. Os textos escolhidos para o 
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trabalho multimodal no ensino de línguas podem e devem ser explorados em todos 

os seus aspectos para que propiciem maiores resultados. 

Um recurso importante é o trabalho com suportes que abordem os dois tipos 

de linguagem, a verbal e a não verbal, como os jornais, revistas, as histórias em 

quadrinhos, tirinhas, charges e cartum, além de acrescentar os novos gêneros de 

circulação nas redes sociais como os memes, gifs, entre outros. Em nossa pesquisa, 

o gênero multimodal escolhido foram as HQ’s, justamente por trazerem temas 

relevantes para o processo de letramento crítico e considerar questões políticos e 

sociais, por meio do humor, mas também da problematização e criticidade presentes 

no gênero. O professor, enquanto principal sujeito que irá guiar esse trabalho com a 

multimodalidade em sala de aula necessita de uma preparação/formação adequada, 

tanto na sua base teórica, pedagógica e metodológica, e também na habilidade de 

adequar e escolher os textos verbais e não verbais dentro de uma relação com a 

realidade vivida pelos educandos. 

Para explorar a multimodalidade na sala de EJA, não diferente de outros 

níveis de ensino, o principal passo é o professor saber o que ela representa, para 

isso o processo de formação continuada de professores da EJA precisa ser algo 

constante que contemple as necessidades de se conhecer um pouco da teoria e, 

como coloca Cani e Coscarelli (2016), que explore a construção de significados pela 

composição de muitas linguagens. Outro passo importante é a organização dos 

textos referindo-se a situações que sejam significativas, ou seja, situações que 

representam impacto na realidade para estimular e, consequentemente, facilitar a 

aprendizagem.  

A leitura dos textos não verbais, em especial das imagens, deve ser 

precedida de atividades que motivem os alunos a levantar questões a respeito de 

temáticas que fazem parte de seus interesses, logo é importante escolher imagens 

significativas e que sejam relevantes e relacionadas aos contextos sociais, culturais 

e políticos da atualidade, para que, dessa forma, possa provocar debates, diferentes 

leituras e a consequente construção de conhecimentos que irão enriquecer suas 

vivências, valores e atitudes. 

Ao longo deste capitulo apresentamos um breve histórico da EJA, ressaltando 

que, mesmo em pleno século XXI, o analfabetismo permanece como um grave 

problema para a população jovem e adulta, agora com a característica do 
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analfabetismo funcional que é a incapacidade de compreender textos simples. 

Contextualizamos o ensino de língua portuguesa na EJA, trazendo críticas de 

autores ao modelo centrado na gramática, apresentamos as principais ideias de 

alfabetização na perspectiva crítica apontada por Freire. 

Abordamos as contribuições do estudo das crenças no ensino de línguas e a 

teoria dos letramentos e multiletramentos. Outro ponto de destaque do capítulo é a 

multimodalidade no ensino, enfatizando o texto verbal e não verbal como elementos 

complementares e característicos das histórias em quadrinhos. Enfocamos, ainda, o 

letramento crítico, sua importância na EJA e o destaque do papel do professor 

enquanto mediador do processo. Apontamos ainda, o uso das HQ’s enquanto 

gênero textual ser utilizado no ensino de língua portuguesa e finalizamos baseados 

nos tópicos discutidos, com uma reflexão sobre as perspectivas e ensino de língua 

portuguesa na EJA.  

No próximo capítulo apresentamos o percurso metodológico, caracterizando a 

natureza e o universo da pesquisa, seus participantes e os procedimentos adotados 

para a coleta e análise dos dados, e o detalhamento da proposta de intervenção. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 

Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a 

fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho 

pelo qual se pôs a caminhar. 

Paulo Freire (1997, p. 155) 

 
 

Este capítulo apresenta as escolhas metodológicas e o percurso da pesquisa.  

Ele está organizado em duas partes, para melhor apresentar a condução teórico-

metodológica da pesquisa. A primeira, diz respeito à Natureza da Pesquisa, em que 

expomos e referenciamos nossas escolhas quanto ao tipo e classificação 

metodológica. Cabe ressaltar que tais escolhas têm como foco atender aos objetivos 

propostos no estudo e responder à problemática em questão. Já a segunda parte 

refere-se ao Universo da Pesquisa. Nela, estão descritos os participantes e o campo 

de pesquisa, instrumentos escolhidos e utilizados, os procedimentos de coleta 

adotados e os procedimentos de análise, além de um completo detalhamento do 

plano de intervenção que este estudo se propôs a realizar. 

 

3.1 Natureza da pesquisa 
 

A escolha da metodologia utilizada teve como foco buscar os procedimentos e 

técnicas mais adequados, com o propósito de comprovar a validade e a utilidade dos 

conhecimentos construídos e suas contribuições para a sociedade (PRODANOV; 

FREITAS, 2013). 

É a partir da compreensão de método como um conjunto de atividades 

sistemáticas e racionais, perspectiva de Marconi e Lakatos (2007), que o caminho 

da pesquisa vai se delineando. Essas escolhas auxiliam diretamente a tomada de 

decisão do pesquisador. Nesse processo de construção e execução, procuramos 

escolher o tipo de pesquisa que se aproximasse da possibilidade de alcance dos 

nossos objetivos. 

Caracterizamos esta como qualitativa, pois considera a subjetividade da 

problemática em questão, bem como o objeto de estudo da pesquisa que se situa 

dentro das crenças dos participantes, os objetivos que visam a interpretação da 
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relação de significações e seus impactos no ensino de língua portuguesa. 

Fundamentamos nossa escolha nas ideias de Minayo (2008, p.57) ao afirmar que: 

 
O método qualitativo é adequado aos estudos da história, das 
representações e crenças, das relações, das percepções e opiniões, 
ou seja, dos produtos das interpretações que os humanos fazem 
durante suas vidas, da forma como constroem seus artefatos 
materiais e a si mesmos, sentem e pensam. 
 

 Levando em consideração alguns aspectos metodológicos da nossa 

pesquisa como, por exemplo: a escolha intencional da amostra de participantes, a 

análise e discussão dos dados, os resultados apresentados, a seleção de 

instrumentos pertinentes ao tipo de pesquisa qualitativa, além, é claro, nosso 

posicionamento enquanto pesquisadores ao buscar a subjetividade dentro dos 

dados e apresentá-la de forma objetiva; reconhecemos este estudo dentro das 

características apresentadas por Guerra (2014), dispostas, abaixo, no Quadro 4: 

 
Quadro 4: Características da pesquisa qualitativa 

 

FOCO 

 Busca compreender o “como”. 

 Preocupação com o entendimento dos fenômenos a 

partir dos símbolos ou significados atribuídos a eles. 

OBJETO DE ESTUDO  O significado humano dado aos fenômenos. 

 

PAPEL DO 

PESQUISADOR 

 Olhar seu objeto de estudo à luz da sua subjetividade. 

 Envolver-se no fenômeno estudado, não se 

preocupando com a neutralidade, mas sim, com a 

objetividade. 

 Olhar seu objeto de estudo à luz de sua subjetividade. 

 Passear pelo fenômeno estudado, por meio de sua 

neutralidade ou de sua objetividade. 

OBJETIVOS DA 

PESQUISA 

 Compreensão; 

 Explanação 

 Apreensão e interpretação da relação de significações 

de fenômenos para os indivíduos e a sociedade. 

AMOSTRA PARA 

ESTUDO 

 Participantes individualmente escolhidos de forma 

intencional. 

INSTRUMENTOS DE 

PESQUISA 

 Habilidades do pesquisador 

 Observação naturalística ou sistemática participante ou 

não; 

 Entrevistas individuais ou coletivas, fechadas ou 

abertas; 

ANÁLISE DOS DADOS 

 Análise de conteúdo: definição de categorias por 

relevância teórica de repetição; 

 Análise de discurso 

DISCUSSÃO DOS  Interpretação simultânea à apresentação de resultados. 
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RESULTADOS E 

CONCLUSÕES 

 Revisão de hipóteses, conceitos ou pressupostos. 

Fonte: Adaptado de Guerra (2014, p. 13). 
  

Para Guerra (2014, p.12), a pesquisa qualitativa busca, sobretudo, um 

aprofundamento na compreensão dos fenômenos que estuda, seja das ações dos 

indivíduos, de grupos ou de organizações, considerando nesse processo o seu 

ambiente ou contexto social, quanto à interpretação de dados. É feita considerando 

a perspectiva dos próprios sujeitos que participam da situação, não havendo, assim, 

preocupação com apresentação numérica. A autora apresenta os seguintes 

elementos fundamentais em um processo de investigação: 1) a interação entre o 

objeto de estudo e pesquisador; 2) o registro de dados ou informações coletadas; 3) 

a interpretação/explicação do pesquisador. (GUERRA, 2014). 

Minayo (2009) comunga com o mesmo pensamento ao afirmar que a 

pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares, preocupando-se com 

níveis de realidade que, segundo a autora, não podem ou não devem ser 

quantificados, já que dentro desse tipo de pesquisa o trabalho é feito com o universo 

de significados, aspirações e motivos, que envolvem as crenças, os valores e as 

atitudes.  

Outro ponto de destaque, dentro da pesquisa qualitativa, diz respeito ao que 

os pesquisadores que escolhem trabalhar com esta abordagem buscam encontrar. 

O pesquisador pretende uma explicação para o porquê das coisas, numa 

preocupação que envolve os aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando-se, de fato, na compreensão e explicação da dinâmica das 

relações sociais e sua influência nos fenômenos observados (SILVEIRA; 

CÓRDOVA, 2009). 

Nossa escolha justifica-se, ainda, pela adequação ao tipo de pesquisa, 

considerando que, conforme Minayo (2008, p.57),  

 

(...) é adequado aos estudos da história, das representações e 
crenças, das relações, das percepções e opiniões, ou seja, dos 
produtos das interpretações que os humanos fazem durante suas 
vidas, da forma como constroem seus artefatos materiais e a si 
mesmos, sentem e pensam. 
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Acreditamos que tratar o presente trabalho dentro da abordagem qualitativa 

permitiu uma amplitude ao estudo realizado, ao considerar os aspectos envolvidos 

não como aspectos estáticos, mas com toda complexidade que envolve o processo 

de ensino. Assim, o contexto em que se desenvolvem os fenômenos ligados ao 

letramento crítico e às crenças que os professores possuem podem ter influência 

direta ou indireta sobre o processo de ensino e de aprendizagem. 

Ainda quanto à natureza, esta pesquisa se classifica, de acordo com 

Prodanov e Freitas (2013), como uma pesquisa aplicada, tendo em vista que 

objetiva a geração de conhecimentos para aplicação prática. Tais conhecimentos 

estão dirigidos à solução de problemas específicos, além de envolver verdades e 

interesses locais (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Classificamos a pesquisa como sendo interpretativista por considerá-la 

adequada aos objetivos estipulados, haja vista que, enquanto pesquisadores, além 

de descrever as crenças dos professores sobre o letramento crítico, interpretamos 

os seus possíveis significados. Nesse sentido, Moita Lopes (1994) defende que, o 

paradigma interpretativista busca entender e interpretar fenômenos sociais inseridos 

em um contexto. O acesso a esses significados se dá através dos instrumentos de 

pesquisa, os quais serão posteriormente descritos (MOITA LOPES, 1994). 

O autor ressalta que se deve considerar dentro da pesquisa o envolvimento 

de questões relativas a poder, ideologia, história e subjetividade. Moita Lopes (1994, 

p. 331) é enfático ao dizer “que é específico, ao mundo social, o fato de os 

significados que o caracterizam serem construídos pelo homem que interpreta o 

mundo a sua volta fazendo, assim, com que não haja uma realidade única, mas 

várias realidades”. Acreditamos que essa multiplicidade de realidades produz 

diferentes significados que podem implicar diretamente dentro do processo de 

ensino, por isso, trabalhar com a pesquisa interpretativista foi um diferencial para o 

processo de construção do estudo aqui apresentado. 

Do ponto de vista de uma classificação quanto aos objetivos apresentada por 

Prodanov e Freitas (2013), nossa pesquisa caracteriza-se como descritiva, levando 

em consideração que ela assume como função observar, registrar, analisar e 

ordenar os dados colhidos, sem que haja a interferência do pesquisador na sua 

manipulação. Os autores reforçam que, nesse tipo de pesquisa, o pesquisador tem 

uma preocupação em descobrir a frequência com que um fato ocorre, sua natureza, 
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suas características, causas e relações com outros fatos. Para isso, seleciona e 

utiliza técnicas específicas que estão presentes dentro de nosso estudo e serão 

detalhadas no decorrer do percurso metodológico.  

Com relação aos procedimentos, o trabalho se enquadra como uma pesquisa 

de campo que, segundo Marconi Lakatos (2007, p. 186), “é aquela utilizada com o 

objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para 

o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, 

ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”.  

Fica, assim, apresentada a caracterização desse estudo quanto a sua 

natureza. Uma pesquisa desenvolvida dentro de uma abordagem qualitativa e 

aplicada, descritiva e interpretativista, quanto aos objetivos, e, por fim, uma pesquisa 

de campo, quanto aos procedimentos.  

 

3.2 Universo da pesquisa 
 

Nesta seção, apresentamos a caracterização da pesquisa. Aqui, abordamos o 

universo onde se desenvolveu o estudo, o campo de pesquisa, seus participantes, 

instrumentos utilizados, bem como, os procedimentos de coleta e análise dos dados, 

buscando situar, de forma clara e objetiva, nossas escolhas e o caminho percorrido. 

 

3.2.1 Campo de pesquisa 
 

A Educação de Jovens e Adultos no município de Patos funciona em 4 

escolas, 3 localizadas na zona urbana e 1 na zona rural. Essas escolas atendem 

quase 300 alunos organizados em dois segmentos que correspondem ao Ensino 

Fundamental anos iniciais e finais. O horário de funcionamento é no turno noturno 

das 18h50min às 22h10min. 

 Sua estrutura de organização é feita através de ciclos. O 1º Segmento 

corresponde ao Ciclo I e é referente às aprendizagens de saberes de 1º, 2º e 3º 

anos. O Ciclo II, deste primeiro segmento, está relacionado às aprendizagens de 

saberes de 4º e 5º anos. Por outro lado, o 2º Segmento é formado pelo Ciclo III que 

equivale aos estudos de 6º e 7º anos e o Ciclo IV correspondente aos estudos de 8º 

e 9º anos.  



70 

 

A Educação de Jovens e Adultos no município de Patos nos anos iniciais é 

desenvolvida em ciclos, com duração de no mínimo 206 (duzentos e seis) dias 

letivos que são divididos em quatro períodos bimestrais, totalizando 800 (oitocentas) 

horas. As turmas funcionam de segunda a sexta-feira. A duração é de 3 horas 

diárias de atividades presenciais. 

Nos anos iniciais, cada ciclo tem carga horária anual de 720 (setecentos e 

vinte) horas aulas. Já nos anos finais, a carga horária é de 960 horas aulas 

(novecentos e sessenta), distribuídas em dois semestres letivos, totalizando 206 

(duzentos e seis) dias letivos. Perfazendo um total de anos iniciais 1.440 (um mil, 

quatrocentos e quarenta) e nos anos finais 1.920 (um mil, novecentos e vinte) horas. 

Com relação ao ensino de língua portuguesa, a carga horária é de 20 (vinte) horas 

semanais, o que corresponde a 200 (duzentas) horas anuais. 

 Com relação aos docentes que atuam na EJA em Patos, é o total de 20 

professores, sendo 6 deles polivalentes, atuando no ciclo I e II, e 14 deles de 

disciplinas específicas, que lecionam nos ciclos II e IV. O acompanhamento 

pedagógico é realizado através de uma equipe composta por 3 membros, que 

organizam os planejamentos e realizam visitas e levantamentos de dados sobre as 

taxas de evasão e acompanhamento de notas. Considerando que a pesquisa foi 

desenvolvida no contexto da EJA do município de Patos, apresentamos os dados 

referentes as três escolas, da zona urbana, onde desenvolvemos nosso estudo: 

 
Quadro 5: Caracterização das turmas da EJA em Patos-PB 

Escolas onde 

funcionam 

turmas de 

EJA 

 
EMEF 1 

 

 
EMEF 2 

 

 
CIEP 3 

 

EMEF 4 

Localização Urbana Urbana Urbana Rural 

Quantidade 

estimada de 

alunos 

90 alunos 94 alunos 94 alunos 19 alunos 

Ciclos I e II 1 turma 1 turma 2 turmas 1 turma 

Ciclo III 
2 turmas 

 
1 turma 1 turma - 

Ciclo IV 
1 turma 

 
2 turmas 1 turma - 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados de 2018. 
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3.2.2 Participantes da pesquisa e Instrumentos utilizados 

 

Os participantes da pesquisa são 3 professoras de língua portuguesa, do 

município de Patos-PB, que atuam na Educação de Jovens e Adultos. 

Apresentamos no quadro a caracterização dos participantes da pesquisa. 

 

Quadro 6: Caracterização dos participantes da pesquisa 

 PARTICIPANTE A PARTICIPANTE B PARTICIPANTE C 

SEXO Feminino Feminino Feminino 

FORMAÇÃO 
Letras: Português e 

Inglês 

Letras: Português e 

Inglês 

Letras: Português e 

Inglês 

Matemática 

ESPECIALIZAÇÃO 
Novas Tecnologias 

educacionais 

Tecnologia 

Educacional 
Educação 

FAIXA ETÁRIA Acima de 50 anos Acima de 50 anos Entre 41 e 50 anos 

VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO 
Efetivo Efetivo Efetivo 

TEMPO DE 

DOCÊNCIA 
32 anos 32 anos 20 anos 

TEMPO DE 

DOCÊNCIA NA EJA 
15 anos 10 anos 12 anos 

MOTIVO DE 

ESCOLHA DA EJA 

Identificação com a 

modalidade 

Identificação com a 

modalidade 

Oportunidade de 

trabalho 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

 Observa-se, na caracterização dos participantes, que todos são do sexo 

feminino. Umas das informantes está na faixa etária entre 41 e 50 anos e as outras 

duas na faixa etária acima de 50 anos, formadas em Letras e com especialização na 

área da educação. As participantes fazem parte do quadro efetivo de servidores do 

município de Patos-PB, possuem significativo tempo de serviço, todas acima de 20 

anos de docência, bem como, experiência dentro do ensino na modalidade EJA. 

Com relação ao motivo que as levou a escolher a EJA para ensinar, duas 

informaram ser por identificação com a modalidade, enquanto que uma delas 
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marcou no questionário que foi pela oportunidade de trabalho que surgiu dentro da 

modalidade. 

A escolha dos instrumentos utilizados na pesquisa tem total relação com a 

busca das respostas da problemática e o alcance dos objetivos propostos. Para uma 

maior eficácia da realização da triangulação dos dados, escolhemos diferentes 

instrumentos de forma complementar. Sobre isso, Abraão (2006, p. 122) afirma que: 

“nenhum instrumento é suficiente por si só, mas a combinação de vários 

instrumentos se faz necessária para promover a triangulação dos dados e 

perspectivas”. 

Cada um dos instrumentos escolhidos encontra-se detalhado dentro dos 

procedimentos de coleta. Os instrumentos escolhidos e utilizados na realização da 

pesquisa foram os seguintes: 

 Observação  

 Notas de Campo 

 Questionário  

 Entrevista  

 Grupo focal  

 

3.2.3 Procedimentos de coleta e análise dos dados 
  

Os procedimentos de coleta tiveram início com uma visita à Secretaria 

Municipal de Educação de Patos-PB, para apresentação do projeto e solicitação de 

autorização para realização do estudo proposto. Tivemos uma conversa para 

mapeamento das escolas e professores, como também, a escolha das turmas com a 

coordenação da EJA. Em um momento posterior, foi realizada uma visita nas 

escolas para o contato inicial com as professoras, assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido-TCLE e início do período de observação. 

Optamos pela observação não participante por ser aquela que nos dava a 

maior possibilidade de entrar em contato com as aulas executadas pelos 

professores, com o mínimo de interferência possível, o que nos permitiu enxergar os 

fatos e descrevê-los para uma posterior análise.  De acordo com Prodanov e Freitas 

(2013), nesse tipo de observação, o pesquisador toma contato com a comunidade, o 

grupo ou a realidade estudada, com certo distanciamento, presenciando os fatos 

sem participar deles e não se deixando envolver pelas situações. Seria nesse caso, 
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um papel mais de espectador, entretanto, o autor argumenta que tal fato não quer 

dizer que a observação não seja consciente, dirigida e ordenada para um fim 

determinado. Esse procedimento de coleta tem um caráter sistemático. 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

A observação não participante foi realizada a partir de um roteiro pré-

estabelecido dentro dos objetivos a serem alcançados (Apêndice C), bem como, de 

notas de campo que consideraram algum detalhe não contemplado no roteiro de 

observação, mas que tinham relevância para a pesquisa. 

O período de realização desse procedimento de coleta foi entre os meses de 

maio e junho de 2018, pelo tempo de uma semana em cada uma das três turmas, 

totalizando 15 horas aulas de observação, 5 horas em cada turma. A escolha das 

turmas a serem observadas se deu para contemplar os diferentes ciclos de estudo 

oferecidos pelo município, por isso escolhemos 2 turmas do ciclo III, correspondente 

ao 6º e 7º ano, e uma turma do ciclo IV, 8º e 9º ano. 

Durante o período de observação, apenas nos apresentamos aos 

professores, e mostramos o objetivo do estudo. Aos estudantes apenas foi dito que 

estaríamos ali durante uma semana observando as aulas sem que soubessem os 

aspectos que seriam observados. Nossa posição foi ficar sempre no final da sala 

nas últimas cadeiras e não fazer nenhum tipo de interferência ao curso normal da 

aula. 

Foi aplicado, com os professores participantes, um questionário 

semiestruturado (Apêndice B) composto por 12 questões abertas e fechadas, que 

objetivavam traçar o perfil dos docentes com relação à faixa etária, tempo de 

serviço, experiência na EJA e motivação da escolha em lecionar na modalidade. As 

demais questões versavam sobre o desafio em ensinar Língua Portuguesa na EJA; 

se gostavam de Histórias em Quadrinhos/Tirinhas; sondar se conheciam a 

personagem de tirinhas Mafalda e o que achavam dela; se o professor já tinha 

utilizado  tirinhas ou histórias em quadrinhos para ensinar algum conteúdo de língua 

portuguesa ou discutido temas abordados nelas; sobre a opinião dos professores 

acerca do aspecto da língua portuguesa que acreditavam ser mais importante de ser 

trabalhado com os alunos da EJA; e, por fim, a opinião sobre qual o grande 

diferencial dos alunos da EJA e o que deve ser levado em consideração no 

planejamento das aulas de Língua Portuguesa para essa modalidade. 



74 

 

O objetivo desse questionário foi levantar dados para serem confrontados 

com a observação realizada, além de descobrir aceitação dos participantes a um 

trabalho feito com a utilização das HQ’s. Também procuramos saber sobre o 

conhecimento prévio sobre a personagem Mafalda e aspectos referentes ao 

entendimento do ensino de língua portuguesa de forma diferenciada de outras 

etapas e modalidades de ensino. 

Cabe explicar que o questionário foi respondido no final da observação, na 

presença do pesquisador, na sala dos professores, e que os professores levaram 

em média 30 minutos para devolvê-lo, sem questionamentos orais, apesar de 

estarmos presentes e disponíveis para tirar alguma dúvida que surgisse.  

A entrevista foi realizada no dia 30 do mês de agosto, gravada em áudio, no 

Centro de Formação de professores, durante o planejamento mensal da EJA. O tipo 

de entrevista escolhida foi a semiestruturada, com apenas uma questão aberta que 

deu aos entrevistados possibilidades de expressar-se livremente sobre o tema 

apresentado. Nessa ocasião, buscou-se um caráter de aprofundamento dentro da 

temática, para descobrir quais as crenças que os professores têm sobre o 

letramento crítico, suas características e usos.  Para o sucesso da entrevista, alguns 

pontos relevantes foram levados em consideração: 

 A pergunta foi elaborada de forma clara, evitando ao máximo fazer qualquer 

tipo de intervenção que indicasse pistas sobre nosso posicionamento em 

relação à temática ou interferisse no que os participantes falassem; 

 Enquanto pesquisadora, não apresentar o conceito de letramento crítico e 

nem avisamos anteriormente sobre a pergunta que seria feita, evitando que 

pudessem pesquisar ou se preparar para o que iriam falar, já que o cerne da 

pesquisa é descrever e interpretar as crenças; 

 Instigar os entrevistados a falarem da temática estabelecendo um elo com a 

sua prática docente. 

Nosso último instrumento utilizado foi o grupo focal, aplicado ao término da 

intervenção. Conforme Backes et al (2011, p. 439), a técnica de coleta de dados 

chamada grupo focal “representa uma fonte que intensifica o acesso às informações 

acerca de um fenômeno, seja pela possibilidade de gerar novas concepções ou pela 

análise e problematização de uma ideia em profundidade”. A escolha por tal técnica 
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se deu por considerá-la a mais adequada para coletar as crenças que acreditamos 

se formarem ao longo do processo de intervenção. No grupo focal, a perspectiva 

dialética é utilizada, e considera-se que os participantes em grupo podem interagir e 

intencionalmente guiarmos a conversa para descobrir pontos relevantes para a 

análise. Assim, as crenças expostas podem vir a ter relação com a transformação da 

realidade e a expressão do modo crítico de como se desenvolveu a proposta 

interventiva.  

O grupo focal foi realizado no final do processo de intervenção. Com a 

aplicação dessa técnica, procuramos ouvir o posicionamento dos participantes sobre 

letramento crítico, depois de aplicadas as oficinas, comparamos as crenças 

anteriores com as que foram construídas no processo da pesquisa. Para isso, 

instigamos a fala dos participantes, pois como afirma Minayo (2008, p. 204): “(...) a 

fala dos sujeitos de pesquisa é reveladora de condições estruturais, de sistemas de 

valores, normas e símbolos (...)”. 

 Esses dados foram gravados em áudio, transcritos e fazem parte da análise. 

Para Minayo (2008), o grupo focal apresenta uma grande vantagem que se 

fundamenta na capacidade das pessoas em formarem opiniões e atitudes quando 

interagem com outras pessoas.  

Baseando-se nas recomendações metodológicas da autora, no decorrer da 

aplicação da técnica de grupo focal assumimos o papel de mediação e seguimos 

alguns passos como: a introdução da temática a ser discutida buscando manter a 

discussão; esclarecer aos participantes que não existem respostas certas ou 

erradas, garantindo a palavra a cada um dos participantes; buscando as chamadas 

“deixas” para propor aprofundamentos sobre o tema, além de estabelecer relações 

com participantes para garantir, individualmente, respostas e comentários 

relevantes.  

Destacamos, ainda, a importância da observação da comunicação não verbal, 

como gestos, fisionomias, posturas corporais que fornecem também significados 

(MINAYO, 2008). Toda a conversa foi guiada a partir de um roteiro semiestruturado 

(Apêndice D) que nos permitiu atender aos objetivos da pesquisa. 

A análise dos dados é uma das etapas mais significativas da pesquisa, a ser 

realizada após a aplicação dos instrumentos e da proposta de intervenção. Os 

dados obtidos, através dos instrumentos de coleta, foram analisados 
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qualitativamente. As crenças foram descritas a partir das falas das participantes, e a 

análise dos dados foi subsidiada por meio dos autores que fundamentaram 

teoricamente a pesquisa, triangulando os dados do questionário, entrevista e das 

notas de observação e grupo focal. Esses dados estão apresentados e comentados 

à luz da teoria, mas também dentro do viés interpretativista, levando sempre em 

consideração os aspectos do letramento crítico. 

Para analisar os dados coletados através dos instrumentos de pesquisa, 

elencamos quatro categorias de análise. A primeira categoria diz respeito às aulas 

de língua portuguesa e sua relação com o letramento crítico e as características da 

EJA. A segunda categoria é sobre as crenças preliminares dos professores acerca 

do ensino na perspectiva crítica. Na terceira categoria, mediante a aplicação da 

intervenção, foi a utilização de HQ’s como elemento motivador para o letramento 

crítico na EJA. Na quarta, e última, categoria, analisamos as crenças construídas 

sobre a utilização de HQ’s para o letramento crítico na EJA. 

 

3.2.4  Plano de intervenção 
 

A pesquisa teve um momento de intervenção que consistiu na aplicação de 

uma oficina sobre o letramento crítico, a partir das tirinhas da Mafalda. Nesse 

momento, os participantes conheceram os aspectos e o potencial do uso das 

histórias em quadrinhos.  

Nessa oficina, apresentamos uma cartilha didática, produzida por nós, 

especificamente como produto desta dissertação, como proposta de ensino para 

Língua Portuguesa. Mostramos uma sequência didática, com o objetivo de trabalhar 

com a produção textual por meio do gênero textual história em Quadrinho (Apêndice 

E).  

Diante do desenvolvimento da oficina, oferecemos uma contribuição na 

formação dos professores participantes, considerando o conhecimento que já 

possuem e como percebem e compreendem o ensino na perspectiva do letramento 

crítico. Verificamos as dificuldades e potencialidades que os professores 

encontraram no percurso de construção da sequência, identificando, diante dos 

relatos, quais as suas impressões sobre os temas abordados nas HQ’s que 

propiciaram o debate crítico na sala de aula. 



77 

 

Nossa escolha em realizar uma intervenção também considera a importância 

de oferecer à escola pública algum retorno dos estudos realizados na Academia. A 

formação de professores é um campo que precisa de contribuições e que podem 

trazer grandes frutos na tentativa de construção de uma escola democrática e de 

qualidade.  

 Nesse caso, para a intervenção, o gênero escolhido foi HQ’s, em seu subtipo 

tirinhas, com a personagem Mafalda, no intuito de incentivar debates característicos 

do ensino crítico. A proposta consistiu em trabalhar uma oficina de formação com as 

professoras participantes, dividida em 4 momentos, que ocorreram em dois 

encontros sequenciados, no dia 13 de ferreiro de 2019. Cada um dos momentos da 

oficina teve objetivos específicos e atividades dirigidas, nas quais tivemos, como 

suporte teórico, textos escolhidos dentro da temática, slides para projeção e a 

seleção de tirinhas da Mafalda. Todo o material foi reproduzido por nós, e distribuído 

sem nenhum custo para os participantes. 

A escolha da personagem Mafalda para a intervenção se deu, primeiro, por 

nossa identificação pessoal com as questões sociais abordadas pela personagem 

que, com apenas seis anos de idade, apresenta diversas características psicológicas 

ligadas a adultos. A personagem Mafalda questiona o mundo e temas relacionados 

ao universo dos adultos, sua interação com sua a turma proporciona uma leitura que 

varia do humor à reflexão. A consciência sobre a realidade e as reflexões acerca de 

temas, sociais, políticos e econômicos são apresentados pelo autor das tirinhas, 

Quino, de forma simples e instigadora. 

Cabe ressaltar, também, que, apesar de defendermos a utilização das HQ’s 

no ensino, consideramos, no momento de escolha, aquelas que são pertinentes ao 

público alvo e que atendem aos requisitos propostos no planejamento. Nesse caso, 

acreditamos que essas características apresentadas em Mafalda são condizentes 

com o público da EJA. Outro ponto a destacar na escolha, é que as tirinhas 

utilizadas na oficina de formação foram selecionadas do livro “Toda Mafalda: da 

primeira à última tira”, do argentino Quino, publicado no Brasil pela Martins Fontes. 

O livro foi publicado em 1993, sendo selecionado e incluído no acervo de obras do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, em 2006. Apresentamos, na 

Figura 1, a capa do livro em questão: 
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Figura 1: Capa do Livro Toda Mafalda. Quino (1993) - PNBE 

 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora (2018). 

 

O programa PNBE existe desde 1997 com o objetivo de promover o acesso à 

cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores. Esse incentivo é feito por 

meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência, 

mas as HQ’s só passaram a configurar o acervo do programa em 2006, quando o 

MEC resolveu distribuir obras em que fossem mostradas aos estudantes diferentes 

formas gráficas de contar uma história. Atualmente, o programa atende, de forma 

universal e gratuita, a todas as escolas públicas de educação básica cadastradas no 

Censo Escolar. 

O livro “Toda Mafalda: da primeira à última tira” contém 420 páginas, e dentro 

do universo de cerca de 2.000 tiras, produzidas por Quino no período de 1965 até 

1973, na Argentina. Selecionamos, inicialmente, 28 tiras. Os critérios de escolha das 

tiras foram: a) as que abordam temas sociais, políticos e econômicos; b) aquelas 

que possuem, em seu discurso, potencial para despertar discussões ligadas ao 

letramento crítico; c) aquelas que trazem questionamentos ou reflexões sobre temas 

polêmicos ou ligados aos temas transversais propostos pelos PCN (1998).  

Dessas 28, tiras selecionadas e entregues às participantes para leitura no dia 

da intervenção, trabalhamos, diretamente, com a análise de 10 considerando o 

tempo de duração da intervenção e aquelas mais significativas 

. Essas tiras foram usadas no decorrer da formação, mas apresentamos a 

obra aos professores para que possam procurar suas escolas e ampliar suas 
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possibilidades de trabalho. Também foi disponibilizado aos professores o arquivo em 

PDF do livro, para consulta e planejamentos futuros.  

Dentro da execução da intervenção, especificamente ao final, aplicamos um 

grupo focal, com a principal finalidade de analisar se novas crenças se formaram 

após o processo de intervenção, além de ouvir das participantes as possibilidades e 

dificuldades que encontraram em trabalhar letramento crítico com HQ’s.  

Para a prática do grupo focal foi elaborado um roteiro (Apêndice D) composto 

por sete questões que abordam como os professores compreendem o uso das HQ’s 

no letramento crítico. O roteiro foi utilizado para motivar a discussão e, considerando 

o que assinala Gatti (2005, p. 17), “o roteiro elaborado como forma de orientar e 

estimular a discussão deve ser utilizado com flexibilidade, de modo que ajustes 

durante o decorrer do trabalho podem ser feitos com abordagem de tópicos não 

previstos”. Ou seja, essa técnica de coleta de dados possibilita a flexibilidade e 

valoriza a discussão em grupo.  

No Quadro 7, abaixo, detalhamos a oficina de formação, aplicada na 

intervenção, composta por 4 momentos, seus objetivos e atividades desenvolvidas. 

 
Quadro 7: Detalhamento do plano de intervenção 

DETALHAMENTO DA OFICINA 

CONTEÚDOS 
ABORDADOS 

OBJETIVOS ATIVIDADES 

1º momento 
Letramento 
crítico e EJA 

 

- Apresentar aspectos teóricos e 
características do letramento 
crítico; 
- Discutir aspectos do letramento 
crítico e sua aplicação na EJA; 
- Elencar temas pertinentes a 
discussões propícias ao 
letramento crítico na EJA; 
 

- Acolhida e agradecimento aos 
participantes por aceitarem participar 
da pesquisa.  
- Leitura do poema “O que é 
Letramento” de Kate M. Chong e 
tradução de Magda Soares (2017).  
- Roda de conversa sobre as 
impressões iniciais dos participantes 
sobre letramento crítico. 
- Breve apresentação dos aspectos 
teóricos sobre letramento crítico e 
sua relação com a EJA através de 
slide. 

2º momento 
HQ’s no ensino 

de língua 
portuguesa 

 
 

- Refletir sobre a possibilidade de 
utilização de HQ’s no ensino de 
língua portuguesa; 
- Apresentar as HQ’s como um 
hipergênero e seus subtipos;  
- Conhecer os elementos que 
compõe as HQ’s; 
- Motivar a leitura das imagens 
como elemento essencial `para 
compreensão das HQ’s. 

- Apresentação em slides dos 
elementos que compõe uma HQ’s, 
sua variedade e tipos. 
- Apresentação da nossa cartilha 
didática. 
- atividades de leitura de imagens em 
HQ’, reconhecendo o texto imagético 
como produtor e sentidos, as 
imagens falam. 
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3º momento 
Conhecendo 
as tirinhas de 

Mafalda 
 
 

- Apresentar o livro “Toda 
Mafalda: da primeira à última tira” 
como parte do cervo do PNBE; 
- Certificar-se se os professore já 
conheciam a obra e que 
conhecimentos trazem sobre a 
personagem e sua turma; 
- Apresentar através de slides, o 
contexto histórico de criação da 
personagem, seu autor, e o perfil 
dos demais componentes HQ. 
- Promover um momento de 
leitura das tirinhas; 

- Levantamento dos conhecimentos 
prévios dos participantes sobre 
Mafalda e sua turma; 
- Aplicação de dinâmica para associar 
as personagens a suas 
características; 
 
- Apresentação do livro, personagens 
e características principais da turma; 
- Momento de leitura das tirinhas e 
escolha e explicação de uma por 
cada participante. 
 

4º momento 
Explorando as 
potencialidades 

das tiras e 
Mafalda 

 
 

- Classificar nas tirinhas os temas 
que podem ser trabalhados  
- Mostrar como elaborar 
questionamentos pertinentes 
para mediar um momento de 
debate sobre as tiras; 
- Apresentar formas de utilização 
das tiras na aula de língua 
portuguesa e dentro do 
letramento crítico; 

- Atividade de classificação das tiras 
em temas pertinentes ao letramento 
crítico. 
- Elaboração de questões 
motivadoras e mediadoras para um 
debate dentro do letramento crítico. 
- Apresentar formas de exploração 
das tirinhas de Mafalda em sala de 
aula, associando à intertextualidade, 
interação verbal, linguagem oral e 
produção textual na perspectiva 
crítica.  

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

A proposta de intervenção foi composta por 4 momentos com duração de 2 

horas cada, o que totaliza uma intervenção de 8 horas. No primeiro momento, 

visamos apresentar aspectos teóricos e características do letramento crítico, a partir 

de uma discussão que aborde os aspectos do letramento crítico e sua aplicação na 

EJA. Tal ação passa pela habilidade de elencar temas pertinentes a discussões 

propícias ao letramento crítico na EJA, nesse caso através do gênero textual HQ. 

 No segundo momento, o objetivo foi refletir sobre a possibilidade de 

utilização das HQ’s no ensino de Língua Portuguesa, apresentando as HQ’s como 

um hipergênero e seus subtipos, inclusive as tirinhas. Para isso, também foi 

importante que as participantes pudessem conhecer os elementos que compõe as 

HQ’s, e que a leitura das imagens é um elemento essencial para a compreensão das 

HQ’s. 

 No terceiro momento da intervenção, pretendeu-se apresentar o livro “Toda 

Mafalda: da primeira à última tira” como parte do acervo do PNBE e certificar-se se 

os professores já conheciam a obra e que conhecimentos trazem sobre a 

personagem e sua turma. Esse conhecimento acerca das personagens, do autor e 
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de todo o contexto histórico em que as tirinhas foram produzidas, ajuda na 

construção de sentidos do texto. 

O quarto momento da intervenção foi utilizado para que as participantes 

classificassem as tiras selecionadas de acordo com os seus temas. Esse foi o 

momento de apontar a possibilidade do uso das HQ’s como elemento motivador 

para debates característicos do letramento crítico. A partir da elaboração de 

questionamentos pertinentes para mediar um momento de debate sobre as tiras, 

apresentaram-se formas de utilização das tiras na aula de Língua Portuguesa e 

dentro do letramento crítico. 

Cabe ressaltar que a oficina foi encerrada com a execução da técnica do 

grupo focal, na qual buscou-se compreender, diante da exposição das participantes, 

suas crenças quanto à utilização das HQ’s no ensino de língua portuguesa, na 

perspectiva do letramento crítico na EJA, após a nossa intervenção. 
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4 ACHADOS DA PESQUISA: A CONSTRUÇÃO DE CRENÇAS SOBRE 

LETRAMENTO CRÍTICO E USO DE HQ’S NA EJA 

 
O mito da neutralidade da educação, que leva à negação da 

natureza política do processo educativo e a tomá-lo como um 

quefazer puro, em que nos engajamos a serviço da 

humanidade entendida como uma abstração, é o ponto de 

partida para compreendermos as diferenças fundamentais 

entre uma prática ingênua, uma prática "astuta” e outra crítica. 

Paulo Freire (2011, p. 15) 

 

Considerando a epígrafe acima, corroboramos com a ideia de Freire (2011) 

de que não existe neutralidade na educação, logo, a prática pedagógica é imbuída 

de escolhas e, como afirma o autor, não se pode negar a natureza política do 

processo educativo. Neste capítulo, apresentamos e discutimos os dados obtidos na 

pesquisa, com foco na triangulação dos dados, exploração que levou a elaboração 

das categorias de análise e para uma melhor interpretação das crenças dos 

professores participantes. Para uma organização mais didática, as análises foram 

realizadas na sequência de aplicação dos instrumentos de coletas. Portanto, tem 

início com a observação não participante, depois os dados do questionário, a 

entrevista e, por fim, os dados obtidos no grupo focal, aplicado após a intervenção.  

A partir de uma leitura minuciosa dos dados coletados, relacionando-os ao 

que se propõe a pesquisa, conforme exposto na metodologia, elencamos quatro 

categorias de análise. A primeira categoria, são as aulas de língua portuguesa e sua 

relação com o letramento crítico e as características da EJA. A segunda categoria 

tem relação com as crenças preliminares dos professores acerca do ensino na 

perspectiva crítica. Na terceira categoria, mediante a aplicação da intervenção, 

utilizamos as HQ’s como elemento motivador para o letramento crítico na EJA. Na 

quarta, e última, categoria, analisamos as crenças construídas sobre a utilização de 

HQ’s para o letramento crítico na EJA. 

 

4.1 As aulas de Língua Portuguesa e o letramento crítico na EJA 
 

No processo de observação das aulas, escolhemos três turmas dentre as 

quais os professores participantes da pesquisa lecionam Língua Portuguesa. A 

turma 1 pertence ao ciclo III da EJA, correspondente ao 6º e 7º ano, já a turma 2 
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pertence ao ciclo IV da EJA, correspondente ao 8º e 9º ano, e, por fim, a turma 3 

pertence ao ciclo III da EJA, correspondente ao 6º e 7º ano. Ressaltamos que, as 

três turmas funcionam em diferentes áreas e escolas do município de Patos-PB e 

em cada uma delas atua um dos professores participantes da pesquisa. 

Para melhor organizar os relatos obtidos através da observação, iremos 

apresentar os dados coletados nas turmas em sequência. A turma 1 foi a primeira 

observada, no período de 14 a 18 de maio de 2018, durante uma semana, 

totalizando 5 aulas. Essa turma teve uma frequência média de 14 a 16 alunos por 

aula.  

A professora iniciou sua aula com uma oração, fez a retomada do conteúdo 

anterior em um tipo de revisão e corrigiu um exercício. O conteúdo era “substantivo”. 

Ela trouxe um texto impresso, que se tratava de uma letra de música “casa no 

campo”. A docente não explorou o aspecto do gênero música e se deteve apenas à 

letra da música no seu aspecto de texto escrito. A instrução foi para a realização de 

uma leitura silenciosa, seguida da leitura em voz alta pela professora e depois uma 

leitura coletiva. Após esse processo foi estimulada uma reflexão acerca do tema do 

texto. Observamos, posteriormente que o livro do qual o texto foi retirado sugeria 

trabalhar o aspecto temático “moradia”, entretanto, a professora não guiou a 

discussão nesse sentido, fez perguntas relacionadas ao sentido do texto. Os alunos 

gostam de participar e opinar, mas a discussão foi pequena e superficial. A 

professora reconduziu a aula para o objetivo do conteúdo: conhecer os tipos de 

substantivo, além de acentuação de palavras e classificação dos substantivos. 

Em outro momento de observação na turma 1, o conteúdo trabalhado foi 

“Flexão do substantivo: gênero e grau”. A professora fez uma sondagem inicial sobre 

os conhecimentos prévios dos alunos. Nesse momento de fala, uma das alunas 

lembrou à professora que era o dia da família, e de pronto a docente aproveitou para 

comentar sobre o tema e abriu espaço para que os alunos expressassem suas 

opiniões. A conversa se guiou pelo viés de comparação entre as famílias do 

passado e as atuais. As falas circularam pela questão do diálogo e respeito no seio 

familiar, exemplos citados pelos alunos de matérias jornalísticas sobre o tema 

família, com foco em crimes e aspectos positivos e negativos sobre como a família 

atual tem se apresentado na sociedade. Depois desse momento de conversa da 

turma, a professora interrompe a discussão para retomar o conteúdo e as atividades 
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referentes ao objetivo da aula, fez um apontamento do conteúdo e explicou. 

Observamos, ainda, no decorrer das aulas, que se perde um longo tempo copiando 

apontamentos e exercícios, pois alguns alunos copiam bem devagar. 

Observamos que, durante as aulas, os alunos da EJA trazem fatos da vida e 

do cotidiano, comentam, opinam e a professora valoriza esses comentários, não os 

reprime, mas não incentiva essa participação, que poderia gerar novas discussões; 

inclusive, observamos reclamações dos alunos com relação à falta de água e 

qualidade da merenda escolar. Mesmo sendo aberta a diálogos e incentivadora da 

participação dos alunos, ainda não foi possível observar relação direta entre 

conteúdo e realidade social. 

A nosso ver, as aulas da professora não têm um planejamento específico que 

considere as peculiaridades da EJA, nem o letramento crítico. Mesmo quando a 

professora trabalhou um texto que tratava sobre o tema moradia, ela não propiciou 

aos alunos nenhuma mediação que levasse à problematização do tema com a 

realidade, ou resgatou as experiências de vida dos alunos. As aulas ainda seguem 

muito o modelo tradicional baseado na cópia de apontamentos, exercícios sem 

reflexão e valorização dos aspectos gramaticais do texto, pouca interpretação 

textual. Cabe também refletir que, na EJA não é produtivo trabalhar a realidade 

como um elemento estático. Como afirma Freire (2014), a suprema inquietação da 

educação é tratar da realidade como algo parado, ou trazer para o ensino coisas 

completamente alheias à experiência existencial dos educandos. 

Mediante as aulas observadas, não constatamos práticas de letramento 

crítico e corroboramos com as ideias de Bagno (2002) de que letramento não se 

restringe simplesmente à leitura ou à escrita. Para o autor, o termo não se 

dissocia do contexto ideológico, histórico e político. Logo, trabalhar um texto como 

pretexto para a gramática não está associado a uma prática de letramento crítico.  

Na turma 2 do ciclo IV da EJA, referente ao 8º e 9º ano, a aula se iniciou com 

uma acolhida, e, em seguida, a professora entregou aos alunos um texto 

xerografado. Antes de iniciar a leitura, a docente suscitou questões acerca de que 

gênero e tipo textual seria aquele, também perguntou aos alunos sobre qual seria o 

tema do texto considerando apenas o título “O barbeiro”. Os alunos emitiram 

opiniões e a professora despertou a curiosidade sobre o gênero trazido. A leitura foi 

realizada primeiro individualmente e em silencio e depois em voz alta pela 
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professora, fazendo pausas e explicando aspectos como as expressões, as 

personagens, o uso do travessão nos diálogos presentes e os interlocutores. O texto 

apresentado foi uma narrativa, um causo popular, e ela mostrou características e 

aspetos da linguagem que mostravam o gênero textual trabalhado, foi feito um 

momento de compreensão oral do texto, no qual os alunos se expressaram, seguida 

de uma leitura coletiva e orientada pela docente com relação à entonação e ao 

respeito de pontuação. 

Nas aulas seguintes, o texto foi retomado, através da resolução de uma 

atividade de compreensão e interpretação textual. Abordou-se, na aula, as 

características do gênero textual causo, considerando ser uma narrativa curta, e 

relacionada a situações costumeiras e do cotidiano. A professora trouxe, também, 

características semelhantes em outros gêneros textuais como o conto e a anedota, 

caracterizados por reviravoltas no enredo e desfechos improváveis.  

Em uma das aulas observadas, a professora iniciou fazendo questionamentos 

quanto a diferença entre gênero textual e tipo textual, os alunos não souberam 

responder, o que nos deu a entender que era um assunto novo ou que tinha sido 

pouco explorado. Os alunos não interagiram com os questionamentos propostos 

pela professora, o que causa uma dúvida se estão compreendendo ou não os 

assuntos abordados. Ela aproveitou a aula para diferenciar gênero textual e tipologia 

textual. Essa turma é composta, em sua grande maioria, por adolescentes e jovens, 

os quais demonstram pouco interesse pelas aulas, alguns não copiam e ficam 

conectados aos celulares e com fones de ouvido durante a aula. 

Em outra aula, a professora trouxe o conteúdo xerografado, foi fazendo a 

leitura e explicando o conteúdo, ainda relacionado aos gêneros textuais, destacando 

que, frequentemente, alguns gêneros caem em desuso e outros surgem. Retomando 

o assunto anterior, a professora explicou aos alunos que um gênero textual pode 

apresentar diferentes tipologias e que, inicialmente, iriam trabalhar com a narrativa. 

Ela demonstrou bom domínio do conteúdo e sua metodologia de partir do texto e só 

depois explorar as questões teóricas que o cercam foi interessante. Trouxe, ainda, 

uma explicação sobre características de uma narrativa, os tipos de narrador e fez 

uma ligação da narrativa apresentada com classes gramaticais em especial com os 

pronomes. Trabalhou também questões de ortografia.  
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 Diante da observação das aulas na turma 2, constatamos que, apesar da 

professora trabalhar na perspectiva dos gêneros textuais, ela não desenvolveu 

atividades que explorassem os aspectos do letramento crítico para a EJA. Os textos 

utilizados não consideram as características especificas da EJA e poderiam ter sido 

abordados em qualquer turma regular. O letramento crítico não foi explorado, nessas 

aulas, pois faltou, no trabalho com texto, instigar a interpretação e problematização 

dela com o cotidiano.  

Destacamos que a problematização ou pedagogia problematizadora é um 

importante elemento em um ensino que busque a concepção crítica. Foi pensada, 

inicialmente, por Freire (1983) para o uso na educação popular. A problematização é 

utilizada como uma metodologia em que se desperta, no educando, a observação da 

realidade de modo crítico e, mediante essa observação, é possibilitada a relação 

entre realidade e temática estudada.  

Em nossa pesquisa, adaptamos essa pedagogia problematizadora no 

processo de leitura, e concordamos com Bortoni-Ricardo (2010, p.54) quando diz 

que, “para atingir a compreensão de um texto, o leitor depende de seu conhecimento 

de mundo”. Nesse sentido, utilizar seu conhecimento de mundo acerca de um tema 

que o texto aborda é uma característica importante para a EJA. É imprescindível, 

nas aulas de língua portuguesa, trabalhar os significados do texto, sejam os 

explícitos ou implícitos, mas sempre relacionando aos seus conhecimentos prévios, 

que são importantes construções sociais, políticas e culturais, permitindo a 

realização de inferências. Num ensino crítico, o jovem e o adulto precisam 

compreender a intencionalidade do texto, quem o produz e com que objetivo. 

 A terceira turma observada foi da participante C e a frequência média dessa 

turma é entre 9 e 10 alunos. Nas primeiras aulas observadas, a professora trabalhou 

com seus alunos atividades no quadro relacionadas a separação silábica, e 

classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Nessa turma, tem um aluno 

especial que apresenta muita dificuldade na execução das atividades, mas boa 

convivência com os colegas e a professora deu toda atenção para que ele 

acompanhasse a atividade proposta. 

Em outra aula observada, a professora, após a acolhida, iniciou sua aula com 

um pequeno questionário sobre coisas do dia-a-dia dos alunos, perguntas também 

sobre preferências pessoais. As respostas deveriam ser escritas pelos alunos no 
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caderno e eram, na verdade, uma forma de introduzir o conteúdo “substantivos”, 

mas também um modo de se trabalhar a ortografia. Observamos que os alunos 

possuem grandes dificuldades na escrita das palavras, ficavam com dúvidas quanto 

à forma de escrita das palavras e perguntavam à professora e aos demais colegas e 

se ajudavam mutuamente.  

Em outra aula, a professora retomou a atividade com as questões sobre a 

vida dos alunos para introduzir o conteúdo substantivos. Iniciou explicando que 

todas as coisas têm nome e entregou um texto xerografado. Também conceituou, a 

partir do texto, o que seria um substantivo e, em meio às respostas dos alunos, foi 

classificando os tipos de substantivos. Enfatizou a questão da letra inicial maiúscula 

para o substantivo próprio. Ela deu diferentes exemplos de substantivos sempre 

buscando aqueles que se aproximavam mais da realidade dos alunos.  

Essa turma é mista, com jovens, adultos e até pessoas idosas. Uma turma 

tranquila e que demonstra interesse pelas aulas e constante interação dentro do 

conteúdo. Observou-se, durante as aulas, que a professora busca sempre associar 

os conteúdos com aspectos da vida dos alunos, primando pela proximidade entre 

sala de aula e cotidiano. Desse modo, consideramos que, em parte, as aulas são 

planejadas pensando nas características do público jovem e adulto, no entanto, 

faltou o elemento problematizador, que não foi observado nas aulas nenhum 

incentivo a questionamentos mais aprofundados e pertinentes da realidade. 

Na EJA, a aprendizagem que não tem significado para o aluno dificilmente 

será efetivada e mantida a longo prazo. Na prática, sabemos que os currículos das 

escolas são formados por uma infinidade de conteúdos, que são “transmitidos”, 

cobrados nos testes e provas e, em sua grande maioria, esquecidos pelos alunos. 

Essa é uma característica do ensino bancário cujo conteúdo é simplesmente 

depositado. 

 Refletindo profundamente a esse respeito, Freire (2014, p. 83) destaca: 

“quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que lhes 

são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que resultaria a 

sua inserção no mundo como transformadores dele. Como sujeitos”. Logo, a 

educação, na perspectiva crítica, não se preocupa com o acúmulo volumoso de 

informações, como se o educando fosse um depósito de conceitos, mas sim com a 

construção dos conhecimentos de forma crítica, em que ele tenha consciência 
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daquilo que está aprendendo e também ensinando. Essa é a posição de um 

educando que aprende, mas também que ensina a partir de sua experiência e visão 

de mundo. 

Trazemos essa reflexão de Freire para o letramento crítico e associamos 

outro conceito chave abordado na pedagogia freiriana que é o de práxis como uma 

atividade de ação-reflexão-ação, logo, uma atividade transformadora e consciente 

que é intencionalmente realizada. Nas palavras de Freire (1983, p. 26), “a práxis 

implica na ação e reflexão dos indivíduos sobre o mundo para transformá-lo”. A 

escola não é alheia aos acontecimentos sociais e políticos, pois estes implicam 

diretamente nas práticas educativas. Desse modo, trabalhar o texto como um 

elemento problematizador pode permitir que a aprendizagem tenha um significado 

mais expressivo para os educandos, e a práxis faça parte da realidade, no desafio 

de se construir uma educação melhor. 

Ressaltamos que, nas 15 horas-aula, de observação nas turmas, não se 

observou práticas de letramento crítico e pouco se observou de um planejamento de 

aulas de Língua Portuguesa que contemplassem as peculiaridades da EJA. 

 

4.2 Crenças dos professores acerca do ensino na perspectiva crítica 

 

Investigar as crenças é uma ação que nos auxilia no processo de 

compreensão do agir e do pensar dos professores (VERIDIANO; TONELLI, 2011). É 

imprescindível, nesse processo de compreensão das crenças, reconhecer que elas 

influenciam as ações e decisões que são tomadas no ambiente escolar (SOARES; 

CONCEIÇÃO, 2010). Corroboramos, ainda, com a ideia de Oliveira (2012, p. 96) de 

que “a complexidade das crenças é um fator permanente, haja vista estarem 

constantemente em um processo de negociação”. Considerando tais aspectos, 

percebemos que a pesquisa em crenças proporciona ao pesquisador inferir relações 

entre essas crenças e as práticas desenvolvidas. Todavia, é preciso destacar a 

complexidade das crenças por não serem estáticas, mas sim dinâmicas e 

influenciadas pelo contexto. 

 Após o período de observação não participante, buscamos, a partir de um 

questionário, conhecer as crenças iniciais das professoras quanto a alguns aspectos 

que cercam o ensino numa perspectiva crítica. Para melhor compreender a 

receptividade das participantes a uma proposta de intervenção com HQ’s e descobrir 
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as maiores dificuldades no trabalho com língua portuguesa na EJA, aplicamos um 

questionário cujos principais dados coletados serão analisados a seguir. Quando 

questionados sobre qual o maior desafio em ensinar língua portuguesa na EJA, as 

professoras participantes responderam: 

 
Participante A: Trabalhar a leitura como prioridade, uma vez que 
recebemos alunos que não sabem ler, além de mostrar os demais 
conteúdos necessários para melhor desempenho do alunado. 
 
Participante B: Meu maior desafio é trabalhar a leitura, 
compreensão textual e alguns aspectos gramaticais. 
 

Participante C: É estimular e desenvolver nos alunos o gosto e o 
prazer pela leitura por textos diversos. 

 

As falas das docentes apontam uma crença em comum, ao relacionar como 

maior desafio o processo de ensino e aprendizagem da leitura na EJA. De fato, os 

próprios dados oficiais da educação brasileira confirmam isso, considerando que, no 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, avaliação aplicada em 70 

países, quando avaliadas as competências relativas à leitura, o Brasil ocupa a 

posição 59º. Diante da era tecnológica, vivemos um paradoxo entre a imensidade do 

volume de informações e a disseminação dos meios de comunicação, tendo, em 

meio a isso, os altos índices de analfabetos funcionais. 

Desde 1990, e ao longo dos anos, acompanhamos a dificuldade dos 

estudantes brasileiros na leitura e interpretação de textos, através dos resultados 

das avaliações em larga escala produzidas através do Sistema de avaliação da 

Educação Básico. Essas avaliações permitem um diagnóstico, e os dados obtidos 

compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que atribui uma nota 

ao desempenho dos estudantes. Em sua última aplicação, no ano de 2017, na prova 

de língua portuguesa que avalia a leitura e interpretação de textos, apontou 

resultados preocupantes nos anos finais do ensino fundamental. Os dados do IDEB 

mostram que, apenas 6% dos alunos brasileiros estão no nível avançado, 28% no 

nível proficiente, o qual representa o aprendizado esperado. Outros 50% dos alunos 

brasileiros estão no nível básico que está relacionado ao pouco aprendizado, e, 

preocupantemente, 16% encontram-se no nível insuficiente, com quase nenhum 

aprendizado (MEC, 2019).    
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As crenças das participantes apontam, também, que elas associam outros 

elementos de dificuldade à leitura, o que leva a participante A afirmar que recebe, 

nas salas, alunos que não sabem ler: “uma vez que recebemos alunos que não 

sabem ler”. A afirmação da docente é preocupante, visto se tratar de uma turma do 

ciclo 3, correspondente ao 6º e 7° ano. O não saber ler, segundo a docente, estaria 

associado à questão da dificuldade de compreensão e interpretação do texto, pois 

os alunos decodificam o texto, mas dificilmente o interpretam. Logo, entendemos 

que existe uma preocupação da docente com esse “não saber ler”. 

Baseada na perspectiva freiriana, compreendemos que a decodificação do 

código alfabético não é suficiente para ser considerada leitura, pois esta, numa 

perspectiva do letramento, envolve vários aspectos, se constituindo como uma 

atividade de produção de sentidos muito complexa. Conforme Koch e Elias (2006), a 

leitura, na perspectiva interacional, é reconhecida como uma atividade de produção 

de sentidos complexa, que possui uma natureza dialógica, na qual o sentido do texto 

é construído através da interação entre o autor do texto, o próprio texto e o leitor. 

Nesse processo, considera-se a organização dos elementos textuais, sua 

materialidade, mas também os conhecimentos que são inerentes ao ato 

comunicacional (KOCH; ELIAS, 2006). 

Nas falas apresentadas, observa-se ainda, dois elementos de destaque, são 

eles: “prazer pela leitura por textos diversos”, na fala da Participante C e 

“compreensão textual”, exposto pela participante B. O primeiro elemento nos remete 

a uma prática de ensino de língua portuguesa que considere a perspectiva dos 

gêneros textuais. Por outro lado, no segundo, creditamos que diz respeito ao 

exercício de não apenas decodificar os textos, mas também compreendê-los e 

interpretá-los, o que tem se tornado, em nossa concepção, um desafio do processo 

ensino e aprendizagem. 

O fato é que a leitura é uma atividade que exige do leitor interação e 

compreensão dos aspectos que constituem o texto. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais explicitam isso, como mostra o fragmento a seguir:  

 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu 

conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe 

sobre a língua: características do gênero, do portador, do sistema de 

escrita, etc. Não se trata simplesmente de extrair informação da 
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escrita, decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. Trata-se 

de uma atividade que implica, necessariamente, compreensão na 

qual os sentidos começam a ser constituídos antes da leitura 

propriamente dita (BRASIL, 2000, p.41): 

 

Destacamos, conforme a orientação dos PCN, que, na atividade de leitura, 

existe uma grande importância no processo de construção de sentidos sobre texto, e 

para que a leitura tenha realmente significado, o leitor evoca conhecimentos prévios 

sobre o gênero e faz relações com outros conhecimentos que já possui. 

Extrapolando a ação meramente decodificadora do processo de leitura e construindo 

ativamente uma compreensão e interpretação sobre o texto. 

Questionamos as participantes se gostavam de histórias em quadrinhos, 

especificamente, no formato de tirinhas. O intuito dessa questão foi sondar o nível 

de conhecimento e aceitação ao gênero textual escolhido na pesquisa, visto que a 

crença preliminar pode trazer barreiras ou significar potencialidades dentro de uma 

pesquisa que propõe intervenção. As falas foram transcritas fielmente e as respostas 

adquiridas foram as seguintes: 

 
Participante A: Sim, se torna chamativo principalmente quando se 
torna atrativo para o aluno, e sim facilitando a leitura em sala de aula. 

Participante B: Sim, gosto bastante. 

Participante C: Sim. Gosto muito de trabalhar com textos que 
possam desenvolver interessar meus alunos a gostar de ler textos 
diferentes e poder interpretar esses tipos de textos. 

 
 As respostas, quanto ao conhecimento e aceitação ao gênero, revelaram 

crenças positivas das participantes sobre as HQ’s como um gênero “atrativo”, 

“chamativo” e “diferente”, que pode levar ao desenvolvimento do processo de ensino 

e aprendizagem, “facilitando a leitura em sala de aula”. Esses adjetivos, utilizados 

para designar as HQ’s, nos permitem perceber que existe uma crença de que esse 

gênero, ao ser utilizado, possa atrair a atenção dos alunos e ser um aliado para o 

trabalho com leitura e interpretação de texto. Ao mesmo tempo, constata-se que, as 

participantes focaram o uso apenas com a leitura, desconsiderando o potencial das 

HQ’s para as demais habilidades linguísticas.  

Perguntamos às participantes se conheciam a personagem de tirinhas 

Mafalda e o que achavam dela, e elas responderam:  
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Participante A: Sim, agora mesmo recente trabalhei diálogos entre 

Miguelito e Mafalda onde fala a função dos animais irracionais e as 

pessoas nas suas profissões. 

Participante B: Sim, acho-a interessante. 

Participante C: Sim. Acho muito bom para o desenvolvimento da 

leitura, pois ela incentiva a leitura com suas performances nas 

histórias em tirinhas. 

 

Como se observa nas respostas, as participantes conhecem a personagem 

Mafalda, inclusive, a participante A afirmou ter utilizado recentemente em suas 

aulas. Percebemos uma crença positiva acerca da personagem Mafalda. A 

participante C relaciona seu uso como incentivo ao ensino de leitura. A fala da 

participante A, ao destacar que trabalhou com os diálogos das tirinhas, nos aponta 

para uma característica muito peculiar das HQ’s, apresentada por Ramos (2014), 

que é a possibilidade de exploração dos recursos da oralidade nos quadrinhos. O 

autor destaca que, nem sempre se atenta a esse fato, mas as HQ’s possuem 

recursos de representação da oralidade que são muito ricos, com destaque para o 

uso dos balões, que indicam o tom das falas, além de outros recursos visuais que 

permitem a representação das falas. 

É notável que as tirinhas de Mafalda são muito utilizadas no ensino de 

diferentes disciplinas, inclusive, Língua Portuguesa. Os livros didáticos dessa 

disciplina trazem, desde os anos iniciais, as tirinhas, sobretudo, abordando aspectos 

relacionados ao estudo da gramática. Em nossa pesquisa, buscamos saber se as 

participantes já tinham utilizado tirinhas ou HQ’s para ensinar algum conteúdo de 

língua portuguesa ou para discutir temas abordados por elas. As respostas obtidas 

foram as seguintes: 

 

Participante A: Sim, substantivos próprios e comuns, além de 
outros, também na leitura textual. 

Participante B: Sim, sempre utilizo tirinhas e histórias em 
quadrinhos nas minhas atividades. 

Participante C: Sim. 

 

Todas confirmaram já terem utilizado tirinhas em suas aulas. Ao longo de 

nossa pesquisa, notamos que as HQ’s conquistaram um importante espaço didático-
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pedagógico, em particular, nos livros didáticos. Entre as HQ’s, o tipo com maior 

circulação e utilização nos materiais didáticos são as tirinhas, e é preciso 

compreender que essa popularização do gênero no âmbito educacional se deu 

como uma conquista.  Segundo Santos (2013), as HQ’s foram vistas, durante anos, 

como vilãs por intelectuais e pensadores do ensino, com o estigma de ser um 

elemento que influenciava negativamente as crianças e os jovens. Nesse período, 

as HQ’s eram consideradas como um tipo de literatura nociva aos jovens por distraí-

los, por isso, passaram por um período de dificuldades até se legitimarem 

culturalmente e chegarem ao âmbito educacional. 

 Esse espaço, conquistado nos materiais didáticos e nas salas de aula, com 

uma função pedagógica, em nossa concepção, ainda, pode ser ampliado. As HQ’s 

oferecem aos professores e alunos a oportunidade de um trabalho de leitura numa 

perspectiva crítica, que considera tantos os aspectos verbais quanto os não verbais 

que compõem esse gênero textual. Corroboramos com a ideia de Lemke (2010) ao 

afirmar que, palavras e imagens, juntas, trazem um potencial maior e mais eficiente 

para o ensino, pois a interação entre texto e imagem, elemento presente nas HQ’s, 

oportuniza um nível de compreensão maior que um dos códigos conseguiria 

isoladamente. Interpretamos o fato das participantes já terem utilizado as HQ’s em 

suas aulas de forma positiva, haja vista esse dado apontar para uma melhor 

aceitação a uma proposta interventiva que contemple o gênero. 

Quando questionadas sobre qual seria o aspecto da língua portuguesa mais 

importante de ser trabalhado com os alunos da EJA, as professoras responderam:  

 

Participante A: A leitura, trabalhar textos e suas interpretações. 

Participante B: Gêneros textuais e tipologia textual. Como também 
aspectos gramaticais como ortografia, aspectos semânticos. 

Participante C: Trabalhar a leitura de forma diversificada e com 
tipologia textual, procurando desenvolver sua autoestima, respeito e 
aprendizado. 

 

As falas das participantes mostram a leitura sendo considerada um aspecto 

essencial no ensino de língua portuguesa. Aliada à leitura, percebem-se questões 

relacionadas aos gêneros textuais e aos aspectos gramaticais. Essa concepção 

docente de um trabalho com gêneros é emergente nos estudos da linguagem, como 

os propostos por Marcuschi (2008), e está ligada a um processo de compreensão do 
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ensino numa perspectiva mais ampla, da leitura como uma prática social. Logo, não 

basta um único tipo ou gênero a ser trabalhado, mas sim a diversidade dos gêneros 

que permeiam a interação humana.  

Observa-se que aparece, na fala da participante B, a questão da gramática 

como esse elemento de destaque quando ela fala “Gêneros textuais e tipologia 

textual. Como também aspectos gramaticais como ortografia, aspectos semânticos”. 

Essa colocação da participante também foi percebida durante as aulas observadas, 

nas quais ela enfatizou, naquele período observado, a gramática como base para 

suas aulas. A afirmação da participante B revela uma crença muito comum 

relacionada ao fato de que, saber português é saber a gramática. O que pode ser 

uma concepção perigosa, impedindo a abertura do campo de visão para outros 

elementos da linguagem tão essenciais no processo comunicativo.  

Essa crença de que a gramática é o aspecto mais relevante da língua traz 

consigo escondido preconceitos linguísticos que, na EJA, pode inibir os alunos. Com 

suas vivências, fora do ambiente escolar, os alunos possuem sua própria forma de 

se comunicar, e, muitas vezes, essas formas se distanciam da norma culta da 

língua. Conforme Bagno (2002, p. 13), alimenta-se estereótipos para a língua 

 

 (...) em programas de televisão e de rádio, em colunas de jornal e 
revista, em livros e manuais que pretendem ensinar o que é “certo” e 
o que é “errado”, sem falar, é claro, nos instrumentos tradicionais de 
ensino da língua: a gramática normativa e os livros didáticos.  
 

Esses canais de comunicação trazem uma supervalorização da forma em 

detrimento do conteúdo, da estrutura em detrimento do sentido, da generalização 

em detrimento do crítico. 

Ainda de acordo com Bagno (2002, p. 74), "a gramática tradicional inspira a 

prática de ensino, que, por sua vez, provoca o surgimento da indústria do livro 

didático, cujos autores – fechando o círculo – recorrem à gramática tradicional como 

fonte de concepções e teorias sobre a língua". Tal afirmação nos faz acreditar que 

conseguir romper essa crença de prevalência da gramática normativa no ensino é 

tarefa difícil e desafiadora. 

 Autores como Bagno (2002) e Antunes (2003) já discutem essa preocupação 

dos professores de língua portuguesa em atribuir grande parte das aulas aos 
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aspectos gramaticais da língua, desconsiderando a variação linguística e gerando 

preconceitos linguísticos, distanciando-se do caráter interacional da linguagem.  

Ao serem indagadas sobre qual seria o grande diferencial dos alunos da EJA 

que deve ser considerado no planejamento das aulas de língua portuguesa, as 

participantes disseram: 

 

Participante A: Sabemos que os jovens e adultos juntos dificulta 
e muita das vezes chega até atrapalhar o andamento do ensino na 
sua aula. Os adultos apesar de ter dificuldade ainda aproveitam mais 
do que os jovens, até mesmo no comportamento. 

Participante B: Deve ser levado em consideração o histórico de 
vida de cada aluno, as dificuldades que eles apresentam e o 
nível de escolaridade que trazem. 

Participante C: O seu potencial e sua força de vontade. As 
dificuldades enfrentadas e as dificuldades linguísticas de cada um. 
 

A educação de jovens e adultos tem suas particularidades e essas precisam 

ser levadas em consideração no momento do planejamento das aulas. Nessas falas, 

revelam-se as crenças de que, o público da EJA tem muita dificuldade de aprender, 

principalmente língua portuguesa. Observa-se, ainda, uma queixa com relação aos 

jovens e adultos serem públicos distintos, o que pode atrapalhar o planejamento das 

aulas, pois os objetivos dos jovens, muitas vezes, são distintos dos adultos, de fato, 

um público heterogêneo e com comportamentos distintos. Isso se confirmou nas 

aulas observadas, nas quais os adultos e idosos demonstram um maior interesse na 

aprendizagem e, em contrapartida, temos nas salas jovens que passam a aula 

inteira com celular, desinteressados dos conteúdos abordados.   

Cabe aqui questionar se, diante dessa realidade de interesses distintos, não 

seria mais produtivo haver classes separadas para jovens e outras só para adultos. 

Ao mesmo tempo, nos deparamos com as inúmeras dificuldades que cercam a 

modalidade de ensino, como os altos índices de evasão e o baixo rendimento 

escolar que não permite a essas pessoas igualdade de oportunidades na 

continuidade dos estudos e nem no mercado de trabalho.  

Considerar a faixa etária da turma e seus interesses é um aspecto necessário 

e que deve ser pensado durante o planejamento de aulas para a EJA. De acordo 

com Oliveira (2007), existem casos na EJA em que não há uma preocupação com a 

idade dos alunos, e isso leva a uma organização dos conteúdos a serem 
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trabalhados e os modos privilegiados de abordagem dos mesmos seguem as 

propostas desenvolvidas para as crianças do ensino regular. Entretanto, 

positivamente destacamos, nas falas das docentes, a crença ligada ao 

reconhecimento de que esse público tem uma história de vida, vivências e 

experiências vastas e para além da sala de aula, e, em alguns casos, os professores 

recebem esses educandos como se não tivessem experiências extraescolares 

riquíssimas.  

Em outro momento da pesquisa, com o objetivo de conhecer as crenças dos 

professores, antes da intervenção, sobre o ensino na perspectiva crítica, 

perguntamos, em uma entrevista gravada em aúdio, o que elas entendiam ser 

letramento crítico. Conforme a participante A: 

 

Participante A: Eu utilizo e é de grande importância, desde que dê 
condições tanto o professor como o aluno saber reivindicar 
dentro da crítica, o que quer, dentro dos seus direitos e deveres, 
certo? sem que atinja, agrida a ninguém moralmente, e sim uma 
crítica que construa algo melhor pra ele dentro do letramento, da 
leitura, de textos publicidade que vá fazer leitura de textos, certo? 
publicidade que vá fazer. Agora que essa crítica só sirva para o bem 
dele, construir ele mais na frente, que ele desenvolva sua 
mentalidade como cidadão, certo? E grande conhecimento 
respeitando os direitos e deveres dos demais. 
Então como professora eu acho a crítica importantíssima porque a 
gente tem que criticar mesmo, o certo e o errado. Quando 
queremos reivindicar algo, nós temos que criticar mesmo, agora 
criticar com uma crítica moral que dê condições de falar e saiba se 
expressar no que vai falar, sem que deixe as pessoas 
aleatoriamente, certo? Essa é como eu entendo a crítica construtiva 
e o letramento, como ensinar, como trabalhar textos e contextos 
dentro da língua portuguesa, a importância que tem a língua 
portuguesa dentro do letramento. 
 

No primeiro trecho da fala da docente, notamos que não existe uma clareza 

na definição daquilo que ela entende ser letramento crítico. Ela confunde letramento 

crítico com a crítica que se faz no dia-a-dia, colocando-a como algo separado do 

processo de letramento ao dizer: “(...) sem que atinja, agrida a ninguém moralmente, 

e sim uma crítica que construa algo melhor pra ele dentro do letramento”. Ao mesmo 

tempo, observa-se que a professora entende a importância de desenvolver um 

trabalho numa perspectiva crítica ao afirmar, em outro trecho de sua fala, que: “(...) 

quando queremos reivindicar algo, nós temos que criticar mesmo, agora criticar com 

uma crítica moral que dê condições de falar e saiba se expressar no que vai falar, 
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sem que deixe as pessoas aleatoriamente (...)”. Esse fragmento aponta para um 

entendimento da professora de que o aluno precisa ter um embasamento em seus 

posicionamentos críticos. 

A valorização do contexto, exposto nesse trecho da fala da participante A, 

merece ser refletido, quando ela destaca: “(...) como trabalhar textos e contextos 

dentro da língua portuguesa, a importância que tem a língua portuguesa dentro do 

letramento”. Compreendemos que, considerar o texto e o contexto no ensino de 

língua portuguesa representa a existência da relação entre o texto e a linguagem 

com a própria vida, em que, segundo Freire (2011), linguagem e realidade estão 

intrinsecamente ligadas. Nesse sentido, para que o texto seja compreendido através 

de uma leitura crítica se faz necessário perceber que existe uma relação entre o 

texto e o contexto.  

Destaque também para a questão dos gêneros publicitários, explicitada na 

fala da docente. Sabemos que a publicidade é presente e constante em nossa 

sociedade, portanto, é fundamental preparar os alunos da EJA para que sejam 

leitores mais proficientes e mais conscientes de sua inserção social, sabendo lidar 

com os textos publicitários sem serem manipulados. 

Cabe, aqui, frisar que, para a formação de um leitor crítico, o professor 

assume papel de protagonista, visto que suas práticas precisam estimular esse 

letramento crítico. Isso vai, desde a escolha dos textos a serem trabalhados em sala, 

até a forma como tais textos são explorados, que questionamentos são suscitados e 

que discussões são dirigidas em sala de aula. Em outro momento de sua fala a 

participante A coloca: 

 

Participante A: Letramento não só significa trabalhar com língua 
portuguesa não, as demais disciplinas o aluno tem que ser 
conhecimentos e como cidadão o aluno tem que saber seus direitos 
e seus deveres dentro de todas as disciplinas, que o professor tem a 
capacidade de incentivar e mostrar ao aluno sem que deixe o aluno 
além do que deveria saber. 
 

Consideramos importante essa crença da docente A em compreender que o 

processo de letramento não é responsabilidade exclusiva dos professores de língua 

portuguesa, mas que se constitui como um elemento interdisciplinar, que a nosso 

ver, perpassa as disciplinas, apesar de observar que não há uma compreensão clara 
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do que é letramento crítico. O termo letramento refere-se ao aspecto crítico no 

processo de ensino e aprendizagem. 

O perfil da participante A é de uma professora com 32 anos de atuação no 

magistério, prestes a se aposentar e, apesar de toda experiência de sala de aula, 

nem sempre se tem acesso a formações continuadas que trabalhem com os temas 

ligados aos multiletramentos, especialmente o letramento crítico. Logo, essa falta de 

clareza e conhecimento da teoria que ela demostrou pode sim estar relacionada à 

falta de formação continuada. 

Quanto a sua crença de que o letramento crítico é responsabilidade de todas 

as disciplinas, consideramos positiva, porém, ressaltamos que, é no trabalho com os 

textos que os aspectos de letramento são trabalhados em maior intensidade, numa 

atitude de compreender, refletir e se posicionar perante os textos e perante as 

situações vividas não apenas no ambiente escolar, mas na própria vida em 

sociedade. Partindo do nosso entendimento, é no ensino da língua portuguesa, no 

trabalho direto com a leitura e a compreensão e a interpretação de textos, que o 

letramento crítico pode ser mais abordado profundamente. 

Apresentamos agora a resposta da participante B que atribuiu a seguinte 

definição de letramento crítico:  

 

Participante B: O letramento crítico pra mim, é quando você 
consegue ler e ter uma visão crítica daquilo tudo que você está 
lendo. Quando você consegue ler e interpretar e saber o seu 
questionamento, pra mim isso é letramento crítico. 

 

A definição da participante B é pertinente, sua crença é de que o letramento 

crítico está totalmente relacionado ao processo de leitura e interpretação daquilo que 

se lê, nas palavras dela, “ter uma visão crítica”. Mas, o que significa, de fato, ter uma 

visão crítica? Pelo que percebemos, parece que duas palavras são chaves para 

identificarmos as suas crenças, “interpretar” e “questionamento”. Interpretar evoca 

uma crença que remete a conseguir dar sentido, enquanto que questionar remete a 

provocar sentidos outros, tentar descobrir pelo que não está explícito, duvidar. 

Acreditamos que essa definição da participante B precisa ser ampliada, tendo 

como base as colocações de Rojo (2004) ao dizer que letramento também inclui 

discutir com os textos, replicando e avaliando posições e ideologias que constituem 

seus sentidos, aproximando o texto da própria vida e posicionando-o em relação a 
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ela. Essa talvez seja uma questão crucial da fala da participante B, a complexidade 

do que ela compreende como letramento crítico com os muitos aspectos que 

envolve ser realmente crítico. É assim que Rojo ressalta a relação dialógica com os 

textos e a necessidade de tomada de decisão, de posicionamento, levando em conta 

a vida cotidiana. Em seguida, a participante B continua sua fala exemplificando 

como trabalha o letramento crítico em suas aulas: 

 

Participante B: Eu já trabalho com diversos gêneros textuais e 
dentro desses gêneros textuais eu procuro mostrar exatamente 
essas várias possibilidades, de passar isso para meus alunos, 
através desses gêneros textuais, da diversidade de gêneros textuais, 
não só sobre o que está no texto mas também ir além, pois eles 
estão muito condicionados só a buscarem aquilo que está 
dentro do texto, eu porém vou mais além, eu procuro mostrar que 
tem que ir mais além do que o que está dentro do texto. Eles estão 
condicionados a isso, quando a gente dá um texto eles procuram 
aquela resposta apenas dentro do texto, e não pode ser assim, você 
tem que ter uma visão crítica de que você tem outras possibilidades 
de resposta, né?”. 
 

 Observamos, nas posições colocadas pelas participantes, elementos que nos 

fazem relacionar suas crenças e experiências. Considerando o que afirma Oliveira 

(2012, p. 95), “as crenças são formadas a partir das experiências dos indivíduos e 

podem influenciar as ações que as pessoas mobilizam na sala de aula”. Notamos na 

fala da participante B que, ao definir o que é letramento crítico, logo em seguida ela 

já relata sua experiência de trabalho com o letramento crítico ao destacar o uso dos 

gêneros textuais no contexto de ensino. As experiências têm uma profunda ligação 

com as crenças, desse modo, a participante B expõe, junto de sua crença, aquilo 

que acredita ser a melhor forma de trabalhar o letramento crítico, ou seja, por meio 

dos gêneros textuais.   

De fato, a percepção da participante B em associar o letramento crítico ao uso 

dos gêneros textuais nas aulas de língua portuguesa tem boa fundamentação, 

apesar de não termos observado essa relação nas aulas. Cabe apontar que, é 

através dos gêneros textuais que se realiza o uso da linguagem, seja no ambiente 

escolar ou na vida em sociedade. Para Marcuschi (2003), os gêneros textuais são 

altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos, por isso surgem das necessidades 

comunicativas e consideram as questões sociais, culturais, além das inovações 

tecnológicas, para o autor a necessidade comunicativa daquele momento faz surgir 
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novos gêneros (MARCUSCHI, 2003). Tendo como referência, esses estudos sobre o 

uso dos gêneros textuais no ensino e o texto como o principal elemento para o 

estudo da língua em sala de aula, a crença da professora pode ser considerada 

positiva. Durante o período de observação das aulas da docente, pudemos constatar 

seu esforço em trazer para a sala de aula atividades com diferentes gêneros 

textuais, apesar de não percebermos, nessas aulas, relação com o letramento 

crítico. 

 Destacamos, ainda, na fala da participante B, o seguinte trecho “(...) não só 

sobre o que esta no texto, mas também ir além (...)”, reforçada em outro trecho da 

fala quando ela diz: “(...) eles estão muito condicionados só a buscarem aquilo que 

está dentro do texto, eu, porém, vou mais além, eu procuro mostrar que tem que ir 

mais além do que o que está dentro do texto (...)”. Esses recortes mostram a crença 

de que, o texto fala além daquilo que está visivelmente exposto, para além das 

informações concretas. Desse modo, é necessário considerar o que está além do 

texto num processo de interpretação em que se estabelece conexões entre o que 

está escrito e a realidade.  

Pensamos que, para o exercício do letramento crítico também é preciso 

questionar a intencionalidade do texto, seu contexto de escrita, seus interlocutores, 

fazer inferências com outros textos que ajudam construir um posicionamento diante 

dos temas apresentados e fazer relações com as experiências diárias. Nesse 

sentido, vemos a necessidade de nos aprofundarmos em discussões e leituras, 

reconhecendo a função transformadora do professor e da escola. 

Ainda nesse processo de sondagem das crenças iniciais das participantes da 

pesquisa sobre o que seria letramento crítico, dispomos, agora, a fala da participante 

C: 

 

Professora C: Para mim letramento crítico é quando a gente 
trabalha a linguagem, [...] a leitura numa visão crítica, onde a 
gente procura textos, em que a gente possa abordar temas em que o 
aluno ele já tem um certo, conhecimento e aí a gente vai procurar 
ouvir a voz desse aluno dentro daquele conteúdo, para que ele possa 
dali, tirar o seu conhecimento social de uma forma crítica e se 
posicionando, não é para que ele possa usar na sua vida real, isso é 
o que eu entendo o letramento crítico que não adianta a gente só 
ensinar a ler por ler, né a gente tem que ensinar também um aluno 
a se posicionar, ouvir a sua voz. 
 



101 

 

Podemos perceber, na fala da participante C, que sua crença em relação ao 

letramento crítico é ligada à ideia de trabalhar a realidade do aluno, seu 

conhecimento prévio sobre o tema. Trazemos o trecho da fala da participante C que 

diz: “(...) para que ele possa dali, tirar o seu conhecimento social de uma forma 

crítica e se posicionando, não é para que ele possa usar na sua vida real (...)”. Essa 

crença de que a realidade, a vida do aluno da EJA precisa ser considerada no 

processo de letramento crítico, é interessante visto que, o letramento crítico tem 

abrangência para além da sala de aula. Em nosso entendimento, ele perpassa toda 

a vida, e é na esfera social que ele permite ao sujeito cidadão crítico-consciente se 

posicionar, interpretando os enunciados que circulam e evitando ser manipulado, 

pelos textos que circulam inclusive na mídia.  

A participante C é mestranda, participa ativamente de congressos e 

formações e, ao longo da pesquisa é possível perceber que seus conhecimentos 

estão alinhados à teoria. Enfatizando, com isso, que, a formação continuada e o 

contato do professor com as pesquisas que estão sendo produzidas na Academia 

podem se caracterizar como um diferencial tanto no desenvolvimento de suas 

crenças, quanto nas experiências educacionais que ele pode desenvolver. 

Em outro momento, a participante C diz: “a gente tem que ensinar também 

um aluno a se posicionar, ouvir a sua voz”. Corroboramos com o pensamento 

definido por Costa (2012) de que, o objetivo do letramento crítico no ambiente 

educacional é o desenvolver da consciência crítica. E atentamos para a fala da 

docente ao dizer da importância de se trabalhar, com os estudantes, sua capacidade 

de posicionamento, dando-lhes voz. Essa premissa tem muita relação com o 

pensamento de Freire (2011, p. 30) quando afirma que: 

 

Quem apenas fala e jamais ouve; quem “imobiliza” o conhecimento e 

o transfere a estudantes, não importa se de escolas primárias ou 

universitárias; quem ouve o eco apenas de suas próprias palavras, 

numa espécie de narcisismo oral, quem considera petulância da 

classe trabalhadora reivindicar seus direitos, quem pensa, por outro 

lado, que a classe trabalhadora é demasiado inculta e incapaz, 

necessitando, por isso, de ser libertada de cima para baixo, não tem 

realmente nada que ver com libertação nem democracia, pelo 

contrário, quem assim atua e assim pensa, consciente ou 

inconscientemente, ajuda a preservação das estruturas autoritárias. 
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Para Freire (1989), o educador precisa ter essa postura diferenciada de 

estimular no educando a falar, usar sua voz no processo educativo, se despindo do 

preconceito de que o saber docente é superior e distante do saber do educando. 

Para o autor, a educação libertadora não imobiliza o educando. Freire mostra a 

grandeza do docente que incentiva o educando a pensar, mas também a se 

posicionar criticamente na sociedade. Para que a competência de ler e refletir 

criticamente sobre diferentes textos, nos diversos contextos da EJA, seja 

desenvolvida com os estudantes, acreditamos que é necessário que o professor 

planeje, dentro dessa perspectiva, trazendo para sala esse estímulo em suas 

atividades propostas. 

Organizamos, no Quadro 8, as principais crenças extraídas dos depoimentos 

das participantes: 

 
Quadro 8: Síntese das crenças das participantes 

CRENÇAS PRELIMINARES 

Núcleo de sentidos P-A P-B P-C 

Desafio do ensino língua 
portuguesa na EJA 

Trabalhar a 
leitura como 
prioridade. 

Trabalhar a 
leitura, e alguns 

aspectos 
gramaticais. 

 

Estimular leitura 
de textos 
diversos. 

Aspecto da língua 
portuguesa mais 
importante de ser 
trabalhado com os 

alunos da EJA. 

Trabalhar textos 
e suas 

interpretações. 

Gêneros textuais 
e aspectos 
gramaticais. 

Trabalhar a leitura 
de forma 

diversificada. 

O que considerar no 
planejamento das aulas 

de língua portuguesa 
para a EJA 

A dificuldade de 
trabalhar com 

jovens e adultos 
juntos. 

O histórico de 
vida de cada 
aluno e as 

dificuldades que 
eles apresentam. 

A força de 
vontade dos 
alunos e as 
dificuldades 

enfrentadas por 
eles. 

Conhecimento sobre 
letramento crítico 

Acredita ser 
importante. 

Está relacionado 
a direitos e a 

deveres, textos e 
contextos. 

Interpretar e 
questionar o que 

se lê. 

Ensinar o aluno a 
se posicionar, a 
ouvir a sua voz, 
considerando as 

suas 
experiências. 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

No quadro 8, podemos notar as principais crenças iniciais das professoras 

com relação aos núcleos de sentido. No primeiro, sobre o desafio do ensino de 

língua portuguesa na EJA, observamos uma crença em comum às três participantes 

que é o foco do ensino na leitura, além da adição da diversidade textual e dos 
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aspectos gramaticais. O segundo elemento de análise, sobre o aspecto da língua 

portuguesa mais importante de ser trabalhado com os alunos da EJA, contatou-se 

que as crenças das professoras estão totalmente relacionadas com as do primeiro 

elemento, num elo entre desafio e importância de se trabalhar com a leitura, a 

diversidade textual e a gramática.  

Entendemos que essas crenças têm profunda relação com a experiência em 

sala de aula quanto às dificuldades de leitura que os educandos da EJA possuem.  

Existe uma necessidade de ensino que tenha foco na diversidade textual, alvo de 

diferentes estudos e disseminado nas formações de professores na última década. 

O ensino de gramática como um aspecto que, durante anos, foi o foco do ensino de 

língua portuguesa, logo, faz parte da crença da eficiência na aprendizagem do 

domínio da norma culta da língua.  

No terceiro núcleo de sentido, sobre o que considerar no planejamento das 

aulas de língua portuguesa para a EJA, percebeu-se a crença que as professoras 

possuem de que o aluno da EJA é um aluno que tem dificuldades, além do destaque 

da participante A, ao enfatizar a dificuldade de trabalhar com os dois públicos juntos, 

jovens e adultos, visto que, na atualidade, podem possuir interesses distintos. Já a 

participante C destacou, também, a força de vontade que esses educandos da EJA 

possuem, e isso mostra a crença de que existe por traz daquele aluno toda uma 

história de vida carregada de significados, mas também de dificuldades.   

O quarto núcleo de sentido acerca do conhecimento que as participantes já 

possuíam sobre letramento crítico, conforme exposto no Quadro 8, mostrou que a 

participante A não tem uma crença construída sobre letramento crítico, não 

apresentando clareza no entendimento sobre o tema, confundindo-o ao conceito de 

crítica. Já as outras duas participantes apontaram uma visão mais aproximada do 

que seria letramento crítico, relacionando a uma leitura crítica e a interpretação 

textual, um elemento essencial para o letramento crítico.  

Considerando essas crenças e a importância da figura do professor como 

mediador do processo de letramento crítico, preparamos e aplicamos uma 

intervenção através do desenvolvimento de uma oficina de formação para trabalhar 

a utilização de HQ’s como elemento motivador para o letramento crítico na EJA. No 

próximo tópico, apresentamos o percurso de aplicação da oficina. 
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4.3 A utilização de HQ’s como elemento motivador para o letramento crítico na 
EJA 
 

Neste tópico, apresentamos a proposta de intervenção que, em nossa 

pesquisa, assumiu um papel de destaque, pois foi através dela que os 

conhecimentos construídos ao longo desse estudo puderam transpor a teoria e 

chegar até o professor, visando uma aplicação prática dos conceitos até então 

trabalhados. Cabe ressaltar, que nossa proposta de intervenção teve como base o 

que foi apresentado no capítulo teórico de nossa dissertação.  

A intervenção foi realizada através de uma oficina de formação no Centro 

Municipal de Educação de Jovens e Adultos na cidade de Patos-PB, no dia 11 de 

fevereiro de 2019, com duração aproximada de 8 horas. Iniciamos a oficina com a 

acolhida das participantes da pesquisa e também da coordenadora da EJA, 

agradecemos a disponibilidade em contribuírem para o estudo e distribuímos o 

material de apoio a ser utilizado no decorrer da oficina. O material distribuído foi uma 

pasta contendo os textos a serem utilizados, uma cópia de nossa cartilha, caneta, 

lápis marca-texto, folhas para rascunho e a seleção de tirinhas da Mafalda que 

seriam utilizadas durante o encontro.  

Para organizar didaticamente os objetivos da intervenção, a oficina de 

formação foi desenvolvida numa sequência de 4 momentos. No primeiro momento, 

intitulado “Letramento crítico e EJA”, a primeira atividade foi a leitura do poema de 

Kate M. Chong traduzido por Magda Soares (2017), que está disponível no anexo A 

desta dissertação. As participantes fizeram uma leitura silenciosa e, em seguida, 

realizamos a leitura do texto apresentado em slide. Após essa leitura, comentamos o 

texto dando às participantes a oportunidade para dizerem o que acharam do poema 

e o que seria letramento num sentido amplo. Esse foi o passo inicial para chegar a 

uma explicação sobre o que é letramento crítico.  

Para iniciar essa explicação, apresentamos às participantes um slide com a 

tirinha em que a personagem Mafalda faz a leitura do significado da palavra 

“Democracia” no dicionário. 
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Figura 2: Tirinha Mafalda 1 

 
Fonte: Quino (1993, p. 87). 

 

Fizemos a leitura da tirinha, enfatizando os aspectos do texto não verbal, pois 

são eles que criam o sentido que o texto quer provocar no leitor. Na sequência, 

realizamos alguns questionamentos para as participantes:  

 O que a Mafalda está fazendo no primeiro quadro?  

 Qual livro ela está lendo?  

 O que ela encontrou nesse livro?  

 Por que vocês acham que a Mafalda está rindo?  

 Em que período do dia ela fez a leitura e começou a rir e até que período do 

dia ela permaneceu rindo?  

 Como vocês observaram essa passagem de tempo?  

 As imagens auxiliaram vocês na compreensão da tirinha?  

 Que relação podemos fazer entre o texto e a realidade?  

 Até que ponto de fato existe democracia?  

A análise da tirinha, através desses questionamentos, permitiu que as 

participantes pudessem falar suas impressões e suas interpretações sobre o texto. 

Após esse momento, apresentamos a seguinte citação:  

 

Os letramentos correspondem a múltiplos saberes que podem ser de 
natureza política, social e cultural os quais são utilizados na prática e 
para diversos fins, mesmo por pessoas não alfabetizadas, mesmo 
tendo interrompido sua trajetória educacional, possuem vivências e 
um conhecimento de mundo que lhes permitem sobreviver numa 
sociedade letrada. (MOLICA; LEAL, 2009). 

 

Ao apresentar a citação de Molica e Leal (2009), consideramos o universo de 

alunos da EJA, os saberes e vivências que eles possuem e como esses podem ser 
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utilizados a favor do ensino numa perspectiva crítica; destacando e delimitando para 

os participantes nosso entendimento sobre o que considerar crítico. O que, para nós, 

é um posicionamento diante da vida como um todo e, especialmente, diante dos 

eventos e práticas de letramento, permitindo sempre buscar interpretar o que existe 

para além da materialidade dos textos. Logo, consideramos, dentro desse processo 

de letramento crítico, a intencionalidade dos interlocutores, a intertextualidade e 

outras relações que o texto permite ao leitor explorar. Na sequência da oficina 

apresentamos mais uma tirinha, como mostra a Figura 3: 

 

Figura 3: Tirinha Mafalda 2

Fonte: Quino (1993, p. 71). 
 

 Como começamos a explorar o ensino na EJA através de uma perspectiva 

crítica, nossa intenção ao escolher essa tirinha foi despertar nas participantes uma 

reflexão sobre os métodos de ensino de língua portuguesa utilizados. Demos ênfase 

na crítica de processos de ensino que desconsideram a realidade social, política e 

cultural do estudante e são reproduções mecânicas da junção de letras, sílabas e 

palavras que, para o estudante, particularmente da EJA, fazem pouco sentido.  

Na tirinha, Mafalda faz uma crítica ao método utilizado pela professora e 

questiona que lhe sejam ensinadas coisas realmente importantes. As professoras 

ficaram atentas a esse momento de leitura e interpretação das tirinhas. Elas fizeram 

comentários sobre como era o ensino na época em que eram alunas, concordando 

que esse método de repetição silábica não tem bons resultados na EJA. 

Seguindo explorando a segunda tirinha, aproveitamos para esclarecer que as 

práticas de leitura e escrita são socialmente construídas e que é objetivo da escola 

possibilitar que os alunos participem de várias práticas sociais que se utilizam da 

leitura e da escrita. É isso que se constitui como letramento, essas práticas de 
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letramento precisam ser refletidas de maneira ética, crítica e democrática (ROJO, 

2009).    

Acrescentamos, ainda, que, no contexto da EJA, os alunos precisam 

desenvolver competências leitoras que lhes permita compreender as leituras dos 

textos acionando seu conhecimento de mundo e relacionando ao texto, de modo que 

a leitura trabalhada na escola não seja alheia aos temas que circulam na vida 

cotidiana. Partimos, então, para a explicação de que letramento crítico é uma 

categoria de letramento ligada ao modelo ideológico apresentado por Street (2004), 

no qual existe uma profunda relação entre as práticas letradas e o processo social 

cultural, considerando também as relações de poder que se estabelecem nos 

processos interativos da linguagem. 

Baseado no pensamento de Rojo (2009), buscamos mostrar para as 

participantes que, apesar de importantes, as capacidades de decodificação não são 

suficientes quando se pretende trabalhar com o letramento crítico. É preciso que o 

professor trabalhe atividades que permitam aos alunos compreender o que leem, 

acionando o conhecimento de mundo que possuem e relacionando-o com os temas 

do texto, inclusive o conhecimento de outros textos. É preciso, sobretudo, que se 

trabalhe a competência de interpretação, para que o aluno possa criticar dialogando 

com o texto, em alguns casos, contrapor o texto e apresentar seu próprio ponto de 

vista, situando o texto em seu contexto (ROJO, 2009).  

Para finalizar esse primeiro momento da formação, trouxemos nesse a 

seguinte tirinha:  

 

Figura 4: Tirinha Mafalda 3 

 
Fonte: Quino (1993, p. 121). 

 

Nela, buscamos explorar os elementos verbais e não verbais, trazendo uma 

ponte com a realidade, que deve ser sempre considerada quando se trabalha com a 
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EJA. No Quadro 3 (p. 45), mostramos as diferenças entre capacidades de 

decodificação e compreensão, baseado em Street (2014), ressaltando que a leitura, 

dentro de uma perspectiva de letramento crítico, busca, além da significação textual, 

as representações ideológicas da realidade. Isso, considerando o contexto de 

produção dos textos, a manipulação das informações, bem como as relações de 

poder neles implícitas. 

Ao segundo momento da formação, atribuímos o título “HQ’s e ensino de 

língua portuguesa”. Os objetivos propostos foram: refletir a possibilidade de 

utilização de HQ’s no ensino de língua portuguesa, apresentar as HQ’s como um 

hipergênero e seus subtipos, conhecer os elementos que compõem as HQ’s e, por 

fim, motivar a leitura de imagens como elemento essencial para a compreensão 

desse gênero textual. Para atingir os objetivos, fizemos a apresentação de nossa 

cartilha que trabalha o ensino de produção textual a partir de HQ’s no ensino 

fundamental. Apresentamos o gênero história em quadrinho, suas características e 

elementos que o compõem, mostrando cada um deles e a importância de conhecê-

los para serem utilizados no ensino.  

 Fizemos apontamentos sobre o que é e como são utilizados, nas HQ’so, o 

quadro, os balões, os recordatórios, as onomatopeias, as linhas cinéticas, as 

metáforas visuais e as fontes. Em seguida, apresentamos aos participantes, através 

da cartilha, como produzir textos verbais para HQ’s, incentivando, por meio de 

desenhos, a criação de diálogos como elemento inicial de contato com o gênero. 

Outro aspecto abordado foi o processo criativo de HQ’s, com a produção do roteiro, 

personagens, cenários, balões, tipografia e o layout. Nesse processo, destacamos 

como aproveitar o momento de produção para revisar o texto explorando aspectos 

da língua portuguesa que são necessários e importantes no ensino.  

 Corroboramos com a ideia de Vergueiro (2008) de que é necessária uma 

“alfabetização” em histórias em quadrinhos, pois este é um gênero composto por 

muitos elementos verbais e não verbais. O autor coloca que as HQ’s são, na 

verdade, um hipergênero denominado que agrega outros gêneros como, por 

exemplo, as tirinhas, tipo trabalhado nessa pesquisa.  

Diante dessa compreensão, primeiro mostramos todos os elementos que 

constituem o gênero HQ’s e, após isso, iniciamos o terceiro momento da oficina de 

formação, que denominamos “Conhecendo as tirinhas da Mafalda”. Os objetivos 
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dessa parte da intervenção foram: apresentar o livro Toda Mafalda, certificar se os 

professores conheciam o livro e os conhecimentos prévios que trazem sobre a 

personagem e seus companheiros, além de apresentar Mafalda, sua turma e o 

contexto de criação e publicação de suas tirinhas.  

Inicialmente, mostramos o livro Toda Mafalda do escritor e cartunista 

argentino Quino (1993), que faz parte do acervo da Programa Nacional Biblioteca na 

Escola – PNBE. Na sequência, perguntamos se as professoras já o conheciam e, 

nenhuma delas sabia que esse livro fazia parte do acervo das escolas e nunca 

tinham tido contato com ele, apesar de já conhecerem a personagem Mafalda e de 

já terem utilizado suas tirinhas em algum momento de suas aulas. 

  Consideramos que, para compreender os temas que são abordados nessas 

tirinhas, é preciso conhecer o contexto em que foram produzidas, seu autor e o 

próprio momento histórico. As participantes, segundo elas, ficaram surpresas com os 

detalhes, não conheciam Quino, criador de Mafalda, e, após a explicação do período 

em que as tirinhas foram produzidas, contexto da guerra fria, elas disseram 

compreender melhor porque Mafalda aborda tais temas. Contudo, ficaram ainda 

mais surpresas em saber que essas tirinhas produzidas há mais de 30 anos 

continuam em uma sintonia muito forte com os problemas do mundo atual. 

Iniciamos, então, a apresentação, através de slides, das características das 

personagens da turma da Mafalda: o pai, a mãe, o irmão, a Susanita, o Miguelito, o 

Felipe e o Manolito. Compreendemos que é necessário, também, conhecer essas 

personagens e suas características psicológicas para que as tirinhas sejam 

exploradas e interpretadas de uma forma melhor. 

 O quarto momento da oficina de formação recebeu o título “Explorando as 

potencialidades das tirinhas de Mafalda”. Nele, tivemos como objetivos:  apresentar 

formas de utilização das tirinhas para o letramento crítico, mostrar como elaborar, a 

partir das tirinhas, questionamentos característicos do letramento crítico, como 

mediar debates sobre as tiras e classificar os temas que podem ser trabalhados nas 

tirinhas selecionadas.   

 Para esse momento, selecionamos 8 tirinhas das que já tinham sido 

entregues aos professores, as quais foram apresentadas em slide e, a cada 

apresentação, perguntas eram feitas às professoras sobre como elas poderiam ser 
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abordadas em sala de aula e que temas poderiam ser trabalhados usando-as como 

texto motivador.  

Apresentamos, a seguir, as tirinhas utilizadas, sua descrição e os principais 

temas que, segundo as participantes, poderiam ser explorados, em debates, na 

tentativa de desenvolver o letramento crítico. 

 

Figura 5: Tirinha Mafalda 4

 
Fonte: Quino (1993, p. 91) 

 No primeiro quadrinho, observamos que é inverno pelo fato de Mafalda e 

Susanita caminharem, bem agasalhadas, e percebem um morador de rua. Mafalda 

diz ficar de coração partido quando vê uma pessoa pobre e sugere que, os pobres 

deveriam ter trabalho, proteção e bem-estar, mas Susanita a surpreende ao dizer 

que não é necessário tudo isso, bastava escondê-las. Para as participantes, através 

dessa tirinha, poderiam ser trabalhados os temas: egocentrismo, desigualdades 

sociais, solidariedade, inclusão social e o papel do governo diante da pobreza. 

A segunda tirinha trabalhada, Figura 6, mostra o pai de Mafalda lendo um 

jornal e ficando revoltado diante da falta de atitude do árbitro de futebol a uma 

agressão que acontece em campo. 

Figura 6: Tirinha Mafalda 5

 
Fonte: Quino (1993, p. 110). 
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 Notamos que, irritado com o episódio, o pai joga o jornal no chão. Nesse 

momento, Mafalda se abaixa e lê, no jornal, que o número de crianças abandonadas 

e desnutridas tem aumentado cada vez mais. Rapidamente, a menina faz um 

comentário irônico de que é bom sabr que o pai se preocupa com uma coisa tão 

importante e que todo mundo deveria ser como ele. A garotinha sai e esse 

comentário deixa seu pai totalmente envergonhado. Para essa tirinha, as 

participantes disseram que poderiam ser exploradas questões relativas ao que 

consideramos como prioridade, os investimentos prioritários, as diferenças entre 

classes sociais, o conformismo da sociedade, a crise moral que a sociedade passa, 

além do abandono de crianças em pleno século XXI. 

A terceira tirinha utilizada destaca Mafalda e Felipe brincando com armas, 

como se fosse de polícia e ladrão. No segundo quadro, aparecem dois idosos 

conversando sobre a questão da aposentadoria e como a lei lhes dá e lhes tira esse 

direito. Felipe se entristece com o comentário e diz que o clima para brincar acabou. 

A Figura 7, abaixo, demostra a tirinha. 

 
Figura 7: Tirinha Mafalda 6

 
Fonte: Quino (1993, p. 112). 

 

 Ao analisarem a tirinha, as participantes disseram que ela podia despertar 

debates que envolvem a reforma da previdência, as condições de vida dos idosos, 

as leis como instrumento que podem garantir ou retirar direitos e os interesses 

econômicos que direcionam as decisões políticas no Brasil. Essa tirinha rendeu 

discussão principalmente relacionada ao tema da reforma da previdência. 

Dando sequência, a próxima tirinha trabalhada mostra Manolito lendo um 

recorte de jornal e Mafalda fazendo perguntas sobre o seu conteúdo. O garoto 

responde que o recorte fala sobre as cotações do mercado de valores. Mafalda 
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interroga Manolito sobre quais valores seriam essas cotações, questionando se são 

os morais, espirituais, artísticos ou humanos, mas a resposta do menino surpreende 

e choca ao dizer que são os valores que servem para alguma coisa. 

 

Figura 8: Tirinha Mafalda 7

 
Fonte: Quino (1993, p. 120). 

 

As participantes consideraram explorar, com essa tirinha, o tema valores, 

englobando os diversos citados no texto. Também fizeram comentários dizendo que, 

de fato, os valores estão cada vez mais esquecidos em nossa sociedade atual e, ao 

que parece, os únicos que importam são os econômicos em detrimento de tudo e de 

todos. As participantes, inclusive, fizeram referência à tragédia da empresa Vale na 

cidade de Brumadinho-MG, tão comentada na mídia durante a semana de aplicação 

da intervenção. Esse fato nos chama a atenção e confirma a hipótese que temos de 

que, as tirinhas têm o potencial de fazer uma ponte entre o texto e a realidade 

emergente.  

A Figura 9 expõe a quinta tirinha discutida. Nela, Mafalda e Susanita estão 

sentadas no sofá da sala brincando de adivinhação. Geralmente, nessa brincadeira, 

a pessoa escolhe um objeto visível e dá uma característica dele para que a outra 

tente adivinhar qual foi o objeto escolhido. Susanita diz vê uma coisa preta e 

Mafalda surpreende ao perguntar se é o futuro. 
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Figura 9: Tirinha Mafalda 8

 
Fonte: Quino (1993, p. 126). 

 

 As professoras acharam interessante a tirinha, inclusive, provocou nelas riso 

seguido de uma reflexão sobre a situação atual do país, mas também do município 

de Patos que tem enfrentando dificuldades. As participantes disseram que a tirinha 

pode ser explorada para trabalhar todos os aspectos relativos ao futuro e como 

podemos agir diante dele.  

A sexta tirinha demonstra Mafalda caminhando pelas ruas quando vê 

trabalhadores quebrando o asfalto e ferramentas fazendo muito barulho. A garotinha 

entende a situação como um contexto de tortura em relação à rua, como se os 

trabalhadores estivessem a agredindo para obter respostas à força.  

 

Figura 10: Tirinha Mafalda 9

 
Fonte: Quino (1993, p. 175). 

 

Para as participantes essa tirinha pode motivar debates sobre tortura, 

punição, menores infratores, O Estatuto da Criança e do Adolescente e o sistema 

prisional. 

Partindo para o trabalho com a tirinha seguinte, observamos, na Figura 11, 

em que Mafalda está na escola conversando com outra coleguinha. 
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Figura 11: Tirinha Mafalda 10

 
Fonte: Quino (1993, p. 207). 

Nessa conversa, a personagem diz que, na noite anterior, seu pai lhe explicou 

algumas divisões. A colega de Mafalda pergunta se foram as divisões que a 

professora passou. A professora interpreta de modo equivocado a conversa e 

repreende Mafalda dizendo que ela não devia ter pedido explicações ao pai, mas 

sim a ela. A menina ignora a professora e continua sua conversa com a colega 

dizendo que não era sobre as divisões que a professora passou, mas sim as 

divisões que existem entre russos e chineses, árabes e israelitas, pretos e brancos. 

Essa tirinha, segundo a opinião das participantes, pode ser usada para motivar 

debates referentes a todos os tipos de diferenças que causam conflitos, com 

destaque para os preconceitos sociais e raciais, intolerância religiosa e preconceito 

de gênero.  

A oitava, e última, tirinha mostra Mafalda abaixada escutando no rádio 

notícias internacionais, ela desliga o rádio discordando e dizendo que é tudo 

mentira. A Figura 12, abaixo, apresenta a situação: 
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Figura 11: Tirinha Mafalda 10 

Fonte: Toda Mafalda. Quino (1993, p. 210). 
 

 A revolta de Mafalda ocorre porque ela afirma que nenhuma nação submete 

outra e nenhum país tenta impor nada ao outro, pois seu pai disse que cada país 

tem o direito de governar como bem entende e sua professora lhe ensinou que os 

direitos devem ser respeitados. O pai, ao chegar em casa, escuta o que a menina 

está dizendo e fica atônito, já que, no final de sua fala, Mafalda afirma que nem ele e 

nem sua professora dormiriam tranquilos sabendo que estavam ensinando coisas 

que não funcionam. A tirinha tem seu desfecho com o pai sem conseguir dormir à 

noite.  

Para as participantes, essa tirinha poderia ser utilizada para tratar sobre os 

conflitos entre países, mais especificamente sobre a crise atual da Venezuela e a 

posição do Brasil e dos Estados Unidos nesse processo. Mais uma vez, as 

participantes encontram um fato extremamente atual para fazer relação com a 

tirinha. 

 Essa atividade com as tirinhas permitiu mostrar às professoras o potencial 

delas para motivar os debates característicos de um letramento crítico. Destacamos, 

ainda, a importância da mediação do professor nesse processo, tanto relativa à sua 

percepção quanto aos temas, assim como na elaboração de questionamentos 

pertinentes e na escolha de outros textos que podem ser juntamente trabalhados 

para esse fim. Sejam eles reportagens, notícias, vídeos, ou qualquer outro texto que 

tenha relação ao tema escolhido, sobretudo, no incentivo para que o estudante da 

EJA faça uma leitura crítica e se posicione com relação a ela. 

 Quanto às reações das professoras ao longo da intervenção, consideramos 

que foi de boa aceitação. Elas demonstraram interesse e participaram ativamente 
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das leituras realizadas, das discussões e dos momentos de problematização dos 

temas, expondo seus pontos de vista e contribuindo com a construção de 

conhecimentos. 

No próximo tópico apresentamos a análise dos dados colhidos através da 

técnica de grupo focal, realizada ao final da oficina de formação e com o intuito de 

investigar as crenças construídas ou não ao longo do processo de pesquisa. 

 

4.4 Crenças sobre a utilização de HQ’s para o letramento crítico na EJA 

 

Aqui apresentamos a análise referente ao grupo focal, que foi realizado ao 

término da oficina de formação. Questionamos as participantes, diante do material 

exposto na oficina de formação, como elas consideravam trabalhar o letramento 

crítico na EJA. As respostas foram as seguintes: 

 

Participante A: Eu concordo com (...) dizer que é realmente tem que 
existir a crítica a gente respeitar a cada aluno, certo? Porque na EJA 
o que ele realmente crítica, não concorda com os determinados 
conceitos, então é letramento é de suma importância porque 
através do letramento que o aluno vai desenvolver sua 
capacidade, em seu conhecimento. 
 
Participante B: Considero de extrema importância porque vai nos 
acrescentar muito e trazer muitos benefícios para o nosso trabalho. 
 
Participante C: Eu acho que é de suma importância porque na 
educação de jovens e adultos, a gente tem que partir de uma leitura 
realmente crítica, porque a gente não pode mais fazer somente 
aquela decodificação de ler por ler, ele tem que ler e depois ele tem 
que analisar e criticar aquilo que ele está lendo. 

 

Observamos, nessa primeira questão, que todas consideraram ser relevante 

trabalhar o letramento crítico na EJA. A participante A fez um comentário genérico 

sem destacar nenhum ponto específico sobre o letramento crítico na EJA. 

Apontamos, entretanto, o seguinte trecho da participante C: “(...) porque a gente não 

pode mais fazer somente aquela decodificação de ler por ler, ele tem que ler e 

depois ele tem que analisar e criticar aquilo que ele está lendo (...)”. Essa concepção 

da docente mostra que ela supera o entendimento do ato de ensinar leitura como, 

apenas, decodificação. Sua fala demonstra que, para além do processo de 

decodificar a mensagem do texto, enfatiza a análise crítica do texto. De acordo com 

Dias e Assis-Peterson (2006, p. 112): 
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Se quisermos colaborar no processo de uma educação libertadora e 
emancipatória, almejando uma sociedade economicamente viável e 
democraticamente contextualizada, precisamos viabilizar uma escola 
que acolha a participação ativa de seus membros e aceite 
habilidades e pensamento crítico que vão além do que a escola tem 
oferecido até agora. 
 

Essa habilidade de pensamento crítico está relacionada a um ensino que 

enfatize a leitura e a interpretação textual para além das barreiras da escola, que 

faça relação com a vida em seus aspectos culturais, políticos, sociais e econômicos, 

porque é nessa multiplicidade que letramento crítico se constrói. Acreditamos que a 

professora, ao dizer isso, se refira a uma interpretação crítica.  

Seguimos a conversa perguntando o que elas consideravam ser o ensino de 

língua portuguesa, dentro de uma perspectiva crítica, e como poderiam caracterizar 

isso. As participantes responderam:  

 
Participante A: É... a leitura,  a leitura da Língua Portuguesa dentro 
das críticas literárias, ela ajuda muito ao aluno no conhecimento, a 
saber, a entender, não só através dessas histórias de quadrinho, 
mais diferentes conteúdos que mostra, como você mostrou ali não 
só português trabalhou matemática trabalhou social em si, então 
a crítica literária trabalha muito no aluno em si a leitura. 

Participante B: Exatamente concordo com ela, trabalhar esses 
gêneros textuais de acordo com a realidade que é a vivência que 
eles trazem, explorando a criticidade deles também, relacionando 
a nossa realidade. 

Participante C: Eu acho que pra ensinar dentro de uma perspectiva 
crítica, não só trabalhar a questão, tem que variar o gênero 
textual, né? Você também não pode só... e sempre   fazer aquela 
questão de você fazer a leitura e você tentar ouvir o seu aluno, 
porque fazer a leitura e deixar os alunos em silêncio, a gente tem 
que tentar ouvir e arrancar deles o que eles entenderam, o que é 
que dali eles podem trazer para a vivência atual que eles estão 
vivendo, o que é que eles podem comparar com o que eles viram, o 
que eles leram com o momento que eles estão vivendo, acho que 
isso é o mais importante, é trabalhar uma reportagem,  trabalhar um 
conto,  trabalhar a própria  história em quadrinhos,  trabalhar vários 
outros gêneros textuais, trazendo para a realidade que ele vive. 

 

A fala da participante C enfatiza que não é só trabalhar a questão, mas 

também a variedade dos gêneros textuais. Para a professora é preciso “(...) tentar 

ouvir o seu aluno, porque fazer a leitura e deixar os alunos em silêncio, a gente tem 

que tentar ouvir e arrancar deles o que eles entenderam o que é que dali eles 
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podem trazer para a vivência atual (...)”. Podemos observar a crença de que é 

necessário dar vez e voz ao aluno. Essa postura da docente transpassa o velho 

papel do professor como um transmissor de conhecimentos, detentor de todos os 

saberes, modelo que era adotado pela pedagogia tradicional e criticado por Freire 

como um ensino bancário, em que o conhecimento era depositado. Vemos, pela 

crença da docente, que ela atribui um papel do aluno, valorizando as contribuições 

que sua voz pode trazer à aula, formando um raciocínio crítico e autônomo. 

O professor precisa ter consciência de que os alunos trazem para a sala de 

aula seus conhecimentos empíricos, suas experiências de vida, que já foram 

construídas. Logo, esses alunos não são uma “tábula rasa”, e isso irá implicar 

diretamente em sua compreensão dos conteúdos dispostos, pois vão sempre 

compreender a proposta de ensino do professor a partir de seus esquemas 

conceituais prévios (CARVALHO; PEREZ, 2001).  

Indagamos as participantes se, na opinião delas, após as atividades 

desenvolvidas na oficina de formação, existe potencial nas histórias em quadrinhos 

para trabalhar o processo de letramento crítico. Obtivemos as seguintes respostas:  

 

Participante/ A: É o letramento crítico é muito importante porque, 
trabalha toda a história, a história em si e mostra ao aluno a sua 
capacidade de vencer muitas vezes o aluno tímido e com as 
histórias em quadrinhos, com a leitura ele vai desenvolver seu 
conhecimento no social.  

Participante B: Sim, com certeza, nós temos vários temas a ser 
explorados, dentro das histórias em quadrinhos inúmeros 
temas. 

Participante C: Diante de todo o material apresentado, a gente viu e 
percebeu que podemos explorar vários temas, dentro de todas as 
tirinhas que você nos mostrou que vários temas sociais, 
humanos, culturais, econômicos podem ser explorados dentro 
do conteúdo de letramento crítico, isso é muito importante. 
 

Os comentários acima mostram que nossa intervenção atingiu seu objetivo de 

despertar nas docentes sua percepção para a ligação entre HQ’s e o letramento 

crítico. Elas expressam em suas falas a construção da crença de que a leitura das 

HQ’s e sua relação com os temas políticos, sociais e culturais é possível e aplicável 

na EJA, permitindo o letramento crítico.  

A fala da participante A enfatiza a crença que as HQ’s podem facilitar a leitura 

dos alunos com alguma dificuldade, acreditamos que é, justamente, por envolver a 
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linguagem não verbal e permitir uma leitura que vai além do que o texto verbal 

expressa. Ao realizar a leitura de uma tirinha se considera o conjunto de elementos 

e sua articulação para dar sentido ao texto, relacionando a ele significados além 

daqueles expostos no texto verbal. Lê-se a situação, o contexto e se faz 

interpretações sobre o que a docente chama de “conhecimento social”.  

Analisando as falas das participantes B e C, vemos que elas trazem a crença 

no potencial e na diversidade de temas que podem ser trabalhados a partir das 

tirinhas da Mafalda. Destacamos que, no decorrer da intervenção, as docentes 

ficaram surpresas sobre o período em que o cartunista Quino produziu as tirinhas de 

Mafalda, entre os anos de 1964 e 1973, e como temas abordados há mais de 40 

anos ainda são tão atuais e contemporâneos com a nossa realidade. 

Dentro desse aspecto da abordagem da linguagem não verbal e considerando 

a multimodalidade do gênero HQ’s, perguntamos sobre a relação entre a palavra e a 

imagem. Nosso questionamento sobre a importância em se fazer a leitura não só do 

texto verbal, mas do texto não verbal também. As participantes responderam:  

 

Participante A: A imagem identifica muito, através da imagem você 
pode criar um texto, certo?  através do texto da imagem, você criar 
aquele texto e você desenvolver para o aluno.  
 
Participante B: Com certeza a gente tem que trabalhar esses dois 
lados, o texto não verbal tem que ser trabalhado conjuntamente com 
o texto verbal, mas é de extrema necessidade que ele saiba 
interpretar essa outra linguagem também não verbal. 
 
Participante C: Eu acho que é uma complementação, a leitura...o 
texto verbal e o texto não verbal eles se complementam, porque 
através da compreensão geral da leitura da história em quadrinho, 
um complementa o outro porque imagem ela fala por si só, fala 
também aquilo que o próprio texto verbal quer dizer, então um 
complementa o outro. 
 
 

Vemos, nesses discursos, que as participantes reforçam a crença na imagem 

como um elemento facilitador da aprendizagem. Vale ressaltar que, conforme Lemke 

(1997 apud GOMES, 2010, p. 68), “nenhum texto duplica exatamente o que uma 

imagem significa para nós: texto e imagem juntos não são duas maneiras de se 

dizer a mesma coisa; o texto significa mais quando justaposto a imagens e vice e 

versa”. Portanto, não basta usar a imagem como um suporte para o texto verbal, a 

análise de imagens deve transcender a mecanização de ser considerada como 
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ilustração e construir seus próprios sentidos enquanto texto. Entretanto a crença de 

que a imagem é como uma ilustração e não um texto é muito difícil de ser superada, 

e observamos claramente na fala da participante. Notamos essa dificuldade de 

compreender que as imagens são textos, como no trecho de sua fala quando ela diz: 

“através da imagem você pode criar um texto, certo?”. 

A pesquisa mostrou para as participantes muitos benefícios no uso de HQ’s 

para o letramento crítico nas aulas de língua portuguesa, mas era também de nosso 

interesse descobrir que dificuldades as participantes acreditam que podem surgir ao 

desenvolver atividades com esse gênero textual. Perguntamos, então, mediante as 

experiências que elas já possuem no cotidiano escolar, o que consideram como 

elemento que poderia dificultar o trabalho com as histórias em quadrinhos, ao passo 

que recebemos como respostas:  

 
Participante A: É importante ter disponível na escola material que 
dê suporte ao aluno a fazer e trabalhar texto e contextos.  

Participante B: A questão da falta de material. 

Participante C: Eu acho que dificuldade, dificuldade assim, a maior 
dificuldade que se poderia ter, é porque assim nós não temos um 
livro direcionado né? Mas que a gente vai precisar de sempre que 
for trabalhar essa metodologia e esse material, fazer essa sequência 
didática, a gente vai t/er que preparar material extra e possa ser, a 
dificuldade possa ser que esse material, a elaboração desse 
material, por acaso de as vezes acontecer da falta, só por isso, mas 
que muitas vezes a gente mesmo se propõe a fazer até fora, quando 
a escola não tiver, a gente não se opõe a isso, porque as vezes a 
gente bota do da gente até que o da escola chegue. 

 
Com relação às dificuldades, observamos dois pontos de destaque: a falta de 

material, descrita pelas três participantes, e outra dificuldade, relatada pela 

participante C, que diz respeito ao fato de não se ter um material que seja 

direcionado para o trabalho com HQ’s na perspectiva crítica. Nesse último caso, 

segundo a participante, as professoras teriam que planejar e preparar material extra. 

Isso demonstra a crença que alguns professores possuem de ter sempre um 

material de apoio, um guia para desenvolvimento da aula, seja o livro didático ou os 

manuais.  

Tal crença aponta para a necessidade de preparar sequências didáticas e 

atividades que possam atender esse objetivo de um ensino crítico, mostra também 

que os professores precisam aprender a adaptar suas aulas através de um 
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planejamento que contemple o conteúdo curricular e que tenha um enfoque crítico 

não como algo à parte do planejamento, mas como integrante deste. Já sobre 

dificuldades relatadas pelas docentes participantes referentes aos materiais 

didáticos pedagógicos, importantes para o desenvolvimento de uma aula, 

apontamos o uso de uma sequência didática que trabalhe com as HQ’s.  

Também queríamos saber o que as participantes acreditavam ter de 

potencialidade nas HQ’s, se poderiam ser usadas juntamente com outros gêneros, 

de forma intercalada, quais seriam esses outros gêneros e o que se poderiam propor 

para o aluno como um texto que ele pudesse produzir. Obtivemos como resposta:  

 

Participante A: Podia trabalhar com o gênero narrativo, uma 
redação. 

Participante B: A intertextualidade de um conto para explorar. [...] 
Um texto dissertativo. [...] É pode pedir pra eles e contarem a 
história, recontar, dá sua opinião, a reescrita da história mudando o 
gênero. 

Participante C: Porque assim quando você trabalha a história em 
quadrinhos dependendo do tema que vai ser trabalhado, por exemplo 
é ... agora a pouco a gente viu ai o tema, um desses temas ai 
trabalhando a questão da desigualdade social, a questão do 
mendigo, então a gente poderia pegar uma reportagem que 
abordasse isso ai, então poderia ser um texto que desse suporte 
como um texto inicial uma leitura inicial para abordar aquele 
tema.[...] Eu acho que nessa possibilidade ai poderia ter duas coisas, 
poderia se fazer uma produção textual, ou ele poderia fazer através 
de um gênero que seria a própria história em quadrinho, criar uma 
historia em quadrinho. 

 

As crenças construídas ao longo da intervenção foram muito positivas e estão 

claras nas falas das docentes, quando relatam sobre o uso das HQ’s como texto 

motivador para a intertextualidade. As HQ’s fazem relação com outros gêneros 

textuais, a exemplo do que elas colocaram narrativas, como a ideia de tipologia 

textual, os gêneros reportagem e redação, trabalhando o letramento crítico não 

apenas na esfera da leitura, mas ampliá-la para atividades de reescrita e produção 

textual.  

Na fala da participante B percebemos a ideia de retextualização, na medida 

em que ela diz que: “pode pedir pra eles e contarem a história, recontar, dá sua 

opinião, a reescrita da história mudando o gênero”. Essa ideia de ampliar o trabalho 

com as HQ’s para além da competência de leitura e chegar à produção textual é 
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muito válida e pode, futuramente, dar continuidade a esta pesquisa. Outra situação 

de destaque acontece na fala da participante C ao sugerir a intertextualidade com 

reportagem, um gênero atualizado e facilmente encontrado nos meios de 

comunicação ligados à internet.  

Corroboramos com o pensamento de que as HQ’s possuem esse potencial 

para ser explorada a intertextualidade, bem como associado a outros gêneros 

textuais que estejam abordando a mesma temática como mostrado na fala das 

participantes. Destacamos, ainda, que, a leitura do texto imagético se constitui como 

uma importante atividade, e que não se deve jamais desconsiderar esse potencial 

de leitura das imagens. Silva (2016) adverte que a imagem é um texto e como tal é 

criada, produzida, lida e divulgada com um determinado objetivo comunicativo, 

portanto, não podendo ser vista como campo neutro, uma vez que existe nela 

intencionalidade.  

Para finalizar o momento do grupo focal, perguntamos como as participantes 

consideram que deve ser trabalhado o letramento crítico na educação de jovens e 

adultos e o que é o principal para trabalhar letramento crítico com a EJA. Obtivemos 

as seguintes respostas: 

 

Participante A: Algo prático né, teoria ele não quer vê teoria, ele 
cansa, o aluno se cansa de vê teoria, então a gente tem que 
trabalhar diferentes coisas, diversidades, texto atrativo ao aluno,  

Participante B: Textos atrativos que chame a atenção dele tem 
que ter um elemento. Tem que está relacionado realidade, ligado 
ao dia-a-dia dele, por exemplo, quando a gente tá trabalhando 
essas histórias, é, datas comemorativas, por exemplo, uma que vem 
agora que é o dia internacional da mulher, que está bem próximo o 
carnaval, não adianta mais trabalhar um texto como a origem do 
carnaval, agora se você trouxer uma reportagem, se você trouxer por 
exemplo, um dos enredos de carnaval como esse que está aqui no 
auge, valorizando o professor, mostrando, uma letra de música que 
eles gostam, chama muito mais a atenção. 

Participante C: Na educação de jovens e adultos,[...] o jovem e o 
adulto eles não querem mais vim pra cá só pra vê aquela história do 
bê a ba, o gato de botas, aquelas historinhas, ele quer vê um texto 
mais interessante.  

 

As participantes explicitam suas opiniões com relação ao que deve ser 

trabalhado no letramento crítico em turmas da EJA. Em suas falas, vemos os 

elementos da diversidade textual, sendo possível, através dos gêneros textuais, a 
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escolha de temas interessantes ligados à realidade de vida dos educandos. Para 

Kenski (2001, p. 102), “o professor quando ensina não apresenta apenas a 

informação. Ele seduz com a informação”. Na EJA, esse aspecto de motivar o 

estudante para a leitura precisa ser muito trabalhado. Atentos à fala da participante 

A, que diz que “a gente tem que trabalhar diferentes coisas, diversidades, texto 

atrativo ao aluno”, observamos uma essa crença muito positiva, pois revela a 

consciência da importância da diversidade textual e, muito mais do que isso, textos 

que sejam interessantes para os jovens e adultos. 

As demais participantes também fazem colocações parecidas. Em um trecho 

de sua fala, a participante B afirma: “Tem que está relacionado realidade, ligado ao 

dia-a-dia dele”. Já a participante C aponta: “ele quer vê um texto mais interessante”.   

Isso nos faz refletir sobre o que torna um texto interessante ou não para o aluno, 

compreendendo que é o grau de identificação do sujeito com o tema e de seu 

envolvimento com situações sociais significativas. Essas são coisas que precisam da 

percepção apurada do professor, porque é ele quem convive com esses educandos 

e pode extrair deles quais temas serão trabalhados de forma mais interessante.  

Tal ação é possível a partir da construção de um diálogo permanente entre o 

docente e a turma, para que os temas venham da realidade dos alunos e não seja 

mais uma imposição curricular da escola. Segundo Freire e Shor (1986, p.24 e 25), 

“através do diálogo crítico sobre um texto ou um momento de sociedade, tentamos 

penetrá-lo, desvendá-lo, ver as razões pelas quais ele é como é, o contexto político 

e histórico em que se insere. Isto é, para mim um ato de conhecimento e não uma 

mera transferência do conhecimento”. Existe uma grande importância na relação 

professor-aluno, na construção de um diálogo entre educador e educando que 

supere a superficialidade que, muitas vezes, a sala de aula nos impõe. Considerar a 

fala do educando da EJA, seus saberes e experiências pode ser uma oportunidade 

de conhecer mais sobre seu contexto, numa construção de conhecimento coletiva.  

Existem diferentes objetivos de leitura, seja para aprender, para obter 

informações, para seguir instruções, para ganhar tempo, para revisar, para distrair, 

refletir, para conservar a memória do passado, ou para esclarecer nosso presente. A 

leitura pode ser utilizada com a finalidade de aproveitar as experiências anteriores, 

ou para não repetir os nossos erros e os dos nossos ancestrais, para buscar um 

sentido para a vida, para exercermos a religião, para compreender os fundamentos 
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da civilização, para alimentar a curiosidade, para vivenciar emoções alheias e entre 

elas para exercer nosso pensamento crítico (BRASIL, 2007). O que de fato se faz 

importante é que, em todos esses objetivos de leitura, possamos interpretar 

criticamente os textos, reconhecendo seus significados aparentes, resignificados 

diante de nossas vivências.  

No Quadro 9, a seguir, organizamos uma síntese das crenças construídas ao 

longo da intervenção. 

Quadro 9: Crenças construídas ao longo da intervenção 
Núcleos de 

sentido 

Participante 

A 

Participante 

B 

Participante 

C 

Como 

consideram 

trabalhar o 

letramento 

crítico na EJA 

Suma importância 

porque através do 

letramento que o 

aluno vai 

desenvolver sua 

capacidade e seu 

conhecimento. 

Extrema importância 

porque vai 

acrescentar muito e 

trazer muitos 

benefícios 

Suma importância, o 

aluno precisa ler, 

analisar e criticar 

aquilo que ele está 

lendo. 

O que 

consideram 

ser o ensino 

de língua 

portuguesa 

dentro de uma 

perspectiva 

crítica 

Trabalhar os 

conteúdos numa 

perspectiva social. 

Explorar a 

criticidade dos 

alunos relacionando 

com a  realidade. 

Buscar ouvir e 

extrair dos alunos o 

que entenderam, e o 

que podem trazer 

para a vivência. 

O potencial 

das histórias 

em quadrinhos 

para trabalhar 

o processo de 

letramento 

crítico 

Uma opção para 

estimular o aluno 

através da leitura e 

desenvolver seu 

conhecimento no 

social 

Variedade de temas 
a serem explorados, 
dentro das histórias 

em quadrinhos. 
 

Acredita que 

possuem Vários 

temas sociais, 

humanos, culturais, 

econômicos que 

podem ser 

explorados dentro 

do letramento 

crítico. 

Relação entre 

texto verbal e 

não verbal nas 

tirinhas 

Ideia dissociada 

entre texto e 

imagem. 

Desenvolvimento da 
capacidade de 
interpretar a 

linguagem não 
verbal 

Complementariedad

e entre o texto 

verbal e o texto não 

verbal. 

Potencial das 
HQ’s para ser 
usadas  com 

outros gêneros 
textuais. 

De forma 
intertextual com 
outros gêneros. 

Intertextualidade, 
reescrita e 

retextualização em 
outros gêneros. 

Utilização de outros 
textos como 

reportagem como  
suporte para 

abordar os temas. 

Como 
trabalhar o 
letramento 

Diversidade textual 
com textos atrativos 

para o aluno 

Textos atrativos que 
estejam 

relacionados com a 

O aluno não quer 
mais o modelo 
tradicional de 
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crítico na 
educação de 

jovens e 
adultos. 

realidade do aluno. decodificação é 
preciso um texto 

mais interessante. 
 

Fonte: Elaboração própria (2019) 

 

Com relação a como consideram trabalhar o letramento crítico na EJA foi 

construída a crença de que esse aspecto é muito relevante e de grande importância, 

com justificativas que se complementam de que, através do letramento, o aluno vai 

desenvolver sua capacidade e seu conhecimento, que trará benefícios e que, o 

aluno precisa ler, analisar e criticar aquilo que ele está lendo.  

Já o segundo núcleo de sentido que buscou entender o que as professoras 

consideram ser o ensino de língua portuguesa dentro de uma perspectiva crítica. 

Constatou-se que a crença é de trabalhar os conteúdos considerando o social, que 

se deve explorar a criticidade dos alunos relacionando os conteúdos com a realidade 

e que é preciso buscar, ouvir e extrair dos alunos o que entenderam, e o que podem 

trazer para a vivência. 

Sobre o potencial das histórias em quadrinhos para trabalhar o processo de 

letramento crítico, as crenças construídas foram de que elas são uma opção para 

estimular o aluno através da leitura, desenvolvendo seu conhecimento no social. A 

crença de que existe uma variedade de temas a serem explorados, dentro das 

histórias em quadrinhos de Mafalda, bem como, a crença de que as HQ’s possuem 

vários temas sociais, humanos, culturais e econômicos que podem ser explorados 

dentro do letramento crítico.  

No núcleo de sentido que aborda a relação entre texto verbal e não verbal, 

nas tirinhas, a crença construída foi a de que é importante desenvolver com o aluno 

a capacidade de interpretar a linguagem não verbal. Outra importante construção é a 

crença de que o texto verbal e o texto não verbal se complementam, mas também 

uma crença que não conseguiu ser superada, pela participante A, que é a 

dissociação entre texto e imagem. 

Sobre o potencial das HQ’s para serem usadas com outros gêneros textuais, 

constatamos que, as participantes possuem crença de que devem ser trabalhadas 

de forma intertextual com outros gêneros. Foram citadas, ainda, atividades de 

reescrita e retextualização e a utilização de textos jornalísticos como forma de 

suporte para abordar os temas escolhidos nas tirinhas.  
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Por fim, trazemos o núcleo de sentido sobre como trabalhar o letramento 

crítico na EJA e apontamos, como principais crenças, a diversidade textual com 

textos atrativos para o aluno, configurando como textos atrativos que estejam 

relacionados com a realidade do aluno e a crença de que ele não quer mais o 

modelo tradicional de decodificação. É preciso um texto mais interessante. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral de nossa pesquisa foi investigar as crenças dos professores 

sobre a utilização do letramento crítico no ensino de língua portuguesa na Educação 

de Jovens e Adultos, a partir do uso de histórias em quadrinhos. Considerando isso, 

finalizamos este estudo ainda mais convictos de sua importância para o ensino de 

língua portuguesa, visto que trabalhar especificamente com o letramento crítico na 

EJA se deu por pensar a necessidade que os jovens e adultos têm de ler e 

interpretar os textos, a partir de uma consciência crítica, fazendo relações com a 

vida ao trazer situações do cotidiano. Buscando, com isso, valorizar os 

conhecimentos prévios dos alunos dessa modalidade de ensino. 

Concluímos que, o gênero HQ’s, especialmente as tirinhas de Mafalda, é um 

elemento que pode propiciar discussões, debates e problematizações no campo 

crítico. Por meio de sua utilização no ensino de Língua Portuguesa, observamos que 

é possível trabalhar diferentes temas que envolvam a política, a economia, a saúde, 

a cultura e a sociedade, temas esses, de fundamental importância para a formação 

cidadã crítica e reflexiva dos jovens e adultos. 

Diante da pesquisa realizada, discutimos conhecimentos que permitiram aos 

professores compreender melhor a importância do letramento crítico no processo de 

ensino e aprendizagem, especialmente quando tratamos da modalidade EJA, e do 

ensino de língua portuguesa. Ao longo do nosso estudo, confirmamos a ideia de que 

o ensino de língua portuguesa não se limita a um processo de ensino da gramática 

ou literatura, mecânico e distante da realidade dos educandos, mas que se configura 

de forma interativa e dinâmica, que parte da própria realidade, refletindo criticamente 

as relações e os sentidos construídos nos textos utilizados em sala de aula. 

Retomamos nossas questões de pesquisa e diante do questionamento de 

como professores da EJA de Língua Portuguesa desenvolvem suas aulas, 

considerando o letramento crítico. Observamos que, o letramento crítico não é 

contemplado potencialmente na execução das aulas que são desenvolvidas através 

de exposição oral por parte das docentes. O uso de textos xerografados de livros, 

longos apontamentos no quadro e poucas situações que considerem a história de 

vida ou situações cotidianas típicas do aluno jovem e adulto. 
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Com relação às crenças preliminares dos professores acerca do ensino na 

perspectiva do letramento crítico, constatamos a leitura como foco do ensino, o 

reconhecimento da importância de trabalhar com a diversidade textual, mas também 

uma crença com forte relação aos aspectos gramaticais. Compreendemos, com a 

pesquisa desenvolvida que, essas crenças têm profunda relação com a experiência 

em sala de aula. Outra crença em destaque foi a de que o aluno da EJA é um aluno 

que tem dificuldades, sejam no âmbito da aprendizagem, por seu histórico social, ou 

por falhas no ensino dessa modalidade, que já possui um calendário letivo reduzido 

em horas-aula, além do currículo que não é adaptado a essas realidades.  

Uma crença que nos chamou a atenção diz respeito à dificuldade de trabalhar 

com os dois públicos juntos: jovens e adultos. Públicos diferentes, faixas etárias 

diferentes e interesses distintos, o que para as professoras representa uma 

dificuldade em planejar uma aula interessante que contemple ambos. Essa situação 

nos trouxe questionamentos que poderão ser abordados em outras pesquisas, 

inclusive, a viabilidade de trabalhar com os dois públicos de forma separada. 

Entretanto, também destacamos a crença dos professores de que a maioria desse 

público da EJA é composto por pessoas que têm força de vontade, ou seja, querem 

concluir os estudos para alcançar seus objetivos de vida. As professoras 

participantes reconhecem que existe por traz daquelas pessoas, uma história de 

vida carregada de significados. 

Outra inquietação de nossa pesquisa se deu sobre como utilizar HQ’s para 

desenvolver o letramento crítico na formação de professores de língua portuguesa e 

essa questão foi respondida através da intervenção. Elaboramos e desenvolvemos a 

oficina com êxito aos objetivos e atividades propostas. As tirinhas da Mafalda 

mostraram que possuem variedade de temas a serem abordados e problematizados 

numa relação com a realidade, com baixo custo e eficiência. Destacamos a 

importância de trabalhar a leitura do texto não verbal das HQ’s como elemento 

complementar e essencial para a construção de sentidos, entretanto, ainda se 

observou que uma das participantes tem a ideia de que a imagem não é texto. 

Quanto ao nosso último questionamento sobre quais as crenças dos 

professores de língua portuguesa a respeito da utilização de HQ’s para trabalhar 

letramento crítico, após o processo interventivo, conseguimos concluir que a crença 

construída foi a de que trabalhar o letramento crítico é muito importância para que o 
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aluno desenvolva sua capacidade de ler, analisar e criticar aquilo que ele está lendo, 

relacionando com suas vivências. 

 A pesquisa mostrou, ainda, que as professoras possuem a crença na 

necessidade de trabalhar os conteúdos numa perspectiva social, que explora a 

criticidade do aluno, e que isso pode ser desenvolvido através das HQ’s, de modo 

particular das tirinhas apresentadas na intervenção. Constatamos que, as 

professoras acreditam que as tirinhas trabalhadas são uma opção para estimular o 

aluno através da leitura, desenvolvendo seu conhecimento no social, de que existe 

uma variedade de temas a serem explorados. 

Quanto às dificuldades apresentadas pelas participantes para desenvolver 

atividades com as HQ’s, na perspectiva crítica, foram apresentados como possíveis 

problemas a falta de material didático pedagógico e a dificuldade em planejar sem 

ter um material de apoio que forneça subsídios teóricos e metodológicos.  

A pesquisa nos permitiu concluir que o letramento crítico não é estimulado e 

nem trabalhado de maneira plena nas aulas de língua portuguesa da EJA. Que as 

professoras participantes construíram, ao longo da intervenção, crenças positivas 

que podem ser sementes de uma transformação na prática docente ao utilizar as 

HQ’s como textos motivadores de debates característicos de uma perspectiva crítica. 

Destacamos, ainda, que, apesar do foco da pesquisa ter sido voltado a esse gênero 

textual, ficou claro para as participantes que todos os textos devem ser lidos e 

interpretados mediante uma postura crítica do leitor para que compreendam as 

relações de intencionalidade e ideologia que envolve sua construção e 

disseminação. 

Tendo em vista a pesquisa desenvolvida com o gênero textual HQ’s, como 

continuação desta, propomos uma investigação com esse gênero textual, utilizando 

estratégias de retextualização, atrelando ao processo de escrita e reescrita, e a 

construção de sentidos do texto com o intuito de analisar suas possíveis 

contribuições para à produção textual.  

Por fim, consideramos que a pesquisa atendeu aos objetivos propostos e 

trouxe contribuições para os estudos das crenças relacionados ao ensino de língua 

portuguesa. E destacamos a necessidade de a temática ser aprofundada em outros 

estudos, abordando outros aspectos, a exemplo do tema aplicado não apenas à 

leitura, mas também a produção textual.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 
CAMPUS AVANÇADO PROFESSORA MARIA ELISA DE A. MAIA (CAMEAM) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO (PPGE) 
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO (CMAE) 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 
Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nome da Pesquisa:  LETRAMENTO CRÍTICO E HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

NA EJA: crenças de professores de língua portuguesa 

Pesquisadora Responsável: Maria Amélia da Silva Costa 

Informações sobre a pesquisa: 

Você está sendo convidado/a para participar de um estudo, cujo título é: 

LETRAMENTO CRÍTICO E HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NA EJA: crenças de 

professores de língua portuguesa tendo como objetivo investigar as crenças dos 

professores sobre à utilização do Letramento Crítico no ensino de Língua 

Portuguesa na Educação de Jovens e Adultos a partir do uso de Histórias em 

Quadrinhos. Para conseguirmos realizar o estudo será necessária a sua participação 

permitindo a observação não participante de suas aulas, responder um questionário 

e uma entrevista. 

 
Diante do ponto de vista social e institucional, esta pesquisa servirá para levantar 

reflexões pertinentes e contribuir como fonte para outros estudos desta 

mesma linha de pesquisa. Quanto aos riscos de participação nesta pesquisa, 

destacamos que os riscos desta pesquisa tem o nível muito baixo relacionado 

ao físico e psicológico. Destacamos que as informações coletadas serão utilizadas 

unicamente para fins científicos, por tanto, serão garantidos o absoluto sigilo e 
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confidencialidade diante das informações que nos forem repassadas. O participante 

manifestará, através deste termo, o CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, 

cuja assinatura deverá ser feita em duas vias, sendo uma sua e outra do 

pesquisador. 

 
O estudo proposto terá como benefícios a pesquisa terá como benefícios 

apresentar as crenças dos participantes sobre letramento crítico e promover 

uma oficina interventiva pra construção de uma sequência didática com 

histórias em quadrinhos. Com isso iremos ter a interpretação coerente entre o 

que se pretende investigar e o que se obteve através da pesquisa.  

 
Na condição de participante, você está livre para negar-se a realizações que não 

considere convenientes e, até mesmo, abandonar o estudo a qualquer momento, em 

conformidade com a resolução 510/2016. 

Agradecemos pela sua atenção e participação, manifestadas com a assinatura deste 

termo. 

 

______________________________            ___________________________ 

    Maria Amélia da Silva Costa               Dr. Marcos Nonato de Oliveira 

     Pesquisadora Responsável                             Orientador  

 

Contato com o/a Pesquisador/a responsável: Rua Severino Ferreira Barros, 75, 

Salgadinho – Patos – PB, através do telefone 83 98716-0904/ 83 99805-0078. 

Maria Amélia da Silva Costa. E-mail: amelhinha4@hotmail.com. 

 

Eu, ______________________________________________________________, 

portador do RG:____________________, abaixo assinado, tendo recebido as 

informações acima, concordo em participar da pesquisa, pois estou ciente de que 

terei, de acordo com a RESOLUÇÃO 510/2016, Capítulo III, Artigo 9o, todos os meus 

direitos abaixo relacionados: 

I. Ser informado/a sobre a pesquisa; 

II. Desistir a qualquer momento de participar da pesquisa, sem qualquer 

prejuízo; 

III. Ter sua privacidade respeitada; 

IV. Ter garantida a confidencialidade das informações pessoais; 
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V. Decidir se sua identidade será divulgada e quais são, dentre as 

informações que forneceu, as que podem ser tratadas de forma pública; 

VI. Ser indenizado pelo dano recorrente da pesquisa; Nos termos da lei; 

VII. O ressarcimento das despesas diretamente decorrentes de sua 

participação na pesquisa. 

 

Tenho ciência do exposto acima e desejo participar da pesquisa. 

 

Patos, Paraíba, _____ de _______ de________. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do entrevistado  
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APÊNDICE B – Questionário 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 
CAMPUS AVANÇADO PROFESSORA MARIA ELISA DE A. MAIA (CAMEAM) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO (PPGE) 
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO (CMAE) 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 
Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 
 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES  
 

Este questionário faz parte da pesquisa LETRAMENTO CRÍTICO E HISTÓRIAS EM 

QUADRINHOS NA EJA: crenças de professores de língua portuguesa da linha 

de pesquisa Ensino de Línguas do Mestrado Acadêmico em Ensino. O referido 

questionário pede respostas sinceras para a validade e confiabilidade da pesquisa. 

Suas informações são de extrema importância para o enriquecimento e valorização 

deste trabalho. Sendo que as informações prestadas terão tratamento ético 

adequado. Portanto, não é necessária nenhuma identificação pessoal. 

1. Qual o seu sexo: 
(    ) masculino 
(    )feminino 
(   ) outro 
 
2. Qual a sua faixa etária: 
(     ) até 20anos 
(     ) entre 21 e  30 anos 
(     ) entre 31 e 40 anos 
(     ) entre 41 e 50 anos 

      (     ) acima de 50 anos 

3. Qual a sua formação? 

_____________________________________________________________ 

4. Há quanto tempo você é professor? 

 

5. Desse tempo quanto tempo você trabalha com EJA? 
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_____________________________________________________________ 

6. O que o levou a escolher a EJA para lecionar?  

(   ) Nada em particular  
(   ) Identificou-se 
(   ) Indisponibilidade de vagas em outros turnos 
(   ) Não sei  
(   ) Oportunidade de trabalho 
 

7. Qual o seu maior desafio em ensinar Língua Portuguesa na EJA?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
8. Você gosta de Histórias em Quadrinhos? Tirinhas? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. Você conhece a personagem de tirinhas Mafalda? Se você conhece o que 

acha dela? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Você já utilizou tirinhas ou histórias em quadrinhos para ensinar algum 
conteúdo de língua portuguesa ou discutiu os temas abordados nelas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Qual o aspecto da língua portuguesa que você acredita ser mais importante 
de ser trabalhado com os alunos da EJA? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
12. Na sua opinião qual o grande diferencial dos alunos da EJA eu deve ser 

levado em consideração no planejamento das aulas de Língua Portuguesa? 
 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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APENDICE C - Roteiro de observação 
 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 
CAMPUS AVANÇADO PROFESSORA MARIA ELISA DE A. MAIA (CAMEAM) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO (PPGE) 
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO (CMAE) 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 
Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 
 

Escola: ___________________________________________ 

Professor: _______________________ Aula nº____ 

Data:_____/_____/_____   Horário:____________ Ano/turma:_________ 

 

Objetivo da aula 

 

 

Conteúdo 

 

 

Descrição do Ambiente 

 

 

Quantidade de alunos  

Comportamento observado nos alunos  

 

Metodologia utilizada pelo professor   

 

Observações sobre o professor 

 

 

Descrição da aula 

 

 

Gênero trabalhado  

Outras observações importantes  
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APENDICE D - Roteiro para Grupo Focal 

 

  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 
CAMPUS AVANÇADO PROFESSORA MARIA ELISA DE A. MAIA (CAMEAM) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO (PPGE) 
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO (CMAE) 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: 
Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 
 
 

ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL 

 
1- Diante do material exposto nas oficinas como vocês consideram a relevância 

de se trabalhar o letramento crítico na EJA? 

2- O que você considera ser um ensino de língua portuguesa dentro de uma 

perspectiva crítica? 

3- Na opinião de vocês, que elementos devem fazer parte de um letramento 

crítico? 

4- Existe potencial nas Histórias em Quadrinhos para trabalhar o processo de 

letramento crítico?  

5- Quais podem ser as dificuldades e potencialidades de das tirinhas de Mafalda 

para serem trabalhadas nas aulas de língua portuguesa? 

6- Como você considera que deva ser trabalhado o letramento crítico com seus 

alunos da EJA? 
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APRESENTAÇÃO 

APENDICE E – Cartilha Didática 

 

ENSINO DE PRODUÇÃO TEXTUAL A PARTIR DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Maria Amélia da Silva Costa¹  

Marcos Nonato de Oliveira ² 

 

 
Como proposta de ensino para Língua Portuguesa, apresentamos uma sequência 

didática, produto da pesquisa ligada à dissertação de mestrado, na linha de pesquisa Ensino de 

Línguas, Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE), da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte/Campus Pau dos Ferros-RN. O público alvo da sequência didática são turmas 

de alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O objetivo é trabalhar com a produção 

textual, a partir do gênero “Histórias em Quadrinhos”, também conhecidas como HQ’s. 

A sequência didática aqui sugerida, baseia-se no modelo proposto por Dolz;  Noverraz e 

Schneuwly (2004), que definem "sequência didática" como “um conjunto de atividades 

escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”. 

Os autores propõem um esquema para desenvolvimento de uma sequência didática e a proposta 

apresentada está estruturada conforme esse esquema. 

Dentro desse modelo de proposto, a sequência didática descrita seguirá como etapas: 

apresentação e familiarização com o gênero, valorizando os conhecimentos prévios dos alunos; 

a apresentação dos módulos, que não terão um tempo de desenvolvimento fixo, haja vista as 

particularidades de cada turma; e por fim, apresentação da produção final elaborada, ressaltando 

a importância não apenas do produto final, mas todo o processo de ensino e aprendizagem que 

envolverão a produção. 

 

 

 

 

1 Mestranda em Ensino pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino/PPGE da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN. 

² Professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino/PPGE da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN. 
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MÓDULO 1- CONHECENDO AS CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO TEXTUAL 
HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

 
 

 
 

Para iniciar o trabalho com o gênero “História em Quadrinhos”, o primeiro passo é 

fazer um levantamento com os alunos a respeito dos seus conhecimentos prévios acerca do 

gênero. Isso pode ser feito através de uma roda de conversa. É nesse momento que o 

professor irá observar o que os alunos já dominam e já têm conhecimento sobre as HQ’s, e,  

a partir desse conhecimento prévio, introduzir as novas informações. 

Nesse momento inicial, é também interessante disponibilizar aos alunos o contato 

com diferentes tipos de histórias em quadrinhos para um momento de leitura, propondo à 

turma realizar uma pesquisa e fazer um levantamento dos personagens mais conhecidos e 

citados pelos alunos, bem como as histórias em quadrinhos mais conhecidas. Tal ação irá 

favorecer o envolvimento com o gênero textual trabalhado. 

 
 

Agora que já sabemos o que os alunos conhecem a respeito do gênero textual, 

precisamos trabalhar com eles o conceito e as características das Histórias em Quadrinhos. 

 
 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA PASSO A PASSO 

 

APRESENTAÇÃO E FAMILIARIZAÇÃO COM O GÊNERO TEXTUAL HISTÓRIA 
EM QUADRINHOS 

O que são HQ’s? 

As Histórias em Quadrinhos se constituem como 

narrativas que se utilizam da linguagem verbal e não 

verbal de forma complementar. Nelas, os símbolos e os 

signos se conjugam para dar sentido a mensagem. 

(VERGUEIRO, 2016). 
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O QUADRO 

BALÕES 

 

Para a produção de uma História em Quadrinhos, é necessário, antes de tudo, 

entender cada elemento que a compõe e suas características peculiares. Para isso, deve-se 

apresentar ao aluno passo a passo os seguintes elementos: 
 

 

Fonte: http://www.saposvoadores.com.br/2012/06/ 

 

A própria denominação do gênero aponta o quadro como elemento característico das 

HQ’s. É dentro dos quadrinhos que a narrativa se desenvolve. A posição dos quadros vai 

definir o ritmo e a quantidade deles determina a duração da narrativa de modo que o tamanho 

do quadro também vai dar destaque a determinadas partes da história. 
 

 

Nas Histórias em Quadrinhos, pelo que 

observamos, as personagens expressam 

sua linguagem verbal dentro de balões. 

Cada tipo de balão tem sua finalidade,  

e isso está relacionado à fala, ao volume 

e ao próprio conteúdo da fala da 

personagem. A nosso ver, os balões 

reforçam a intensidade e o significado 

da fala e podem também esclarecer 

detalhes não expostos através das 

palavras. 

 

 

 

 

 
Fonte: http://martaglia.blogspot.com.br/2013/11 

TRABALHANDO COM AS CARACTERÍSTICAS DAS HQ’s 

http://www.saposvoadores.com.br/2012/06/
http://martaglia.blogspot.com.br/2013/11
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AS ONOMATOPEIAS 

LINHAS CINÉTICAS 

 
 

 
Fonte: www.ivoviuauva.com.br/tag/recordatorio/ 

 

 
Acreditamos que o recordatório, apesar de não ser um elemento obrigatório de 

composição das histórias em quadrinhos, se configura como a voz de um narrador, com a 

intenção de relembrar fatos ou deixar o leitor  consciente de uma situação que pode  facilitar 

a compreensão da HQ. 

 

 
É a reprodução dos sons emitidos por um ser, 

animais, pessoas e objetos. Juntamente com o 

texto não verbal, oferecem ao leitor a 

compreensão de barulhos que acontecem no 

momento da cena. Trata-se de uma figura de 

linguagem da Língua portuguesa (CALDAS, 

2011). 

 

 
 

Fonte: http://www.dicaslegais.net/onomatopeia-e 

 

 

Nas HQ’s, como podemos observar, as linhas 

cinéticas são um recurso visual que tem a função de 

apresentar ao leitor o movimento feito pelas 

personagens, objetos ou elementos da natureza. 

 

 

 

Fonte: https://monitorandopueri.wordpress.com/ 

RECORDATÓRIO 

http://www.ivoviuauva.com.br/tag/recordatorio/
http://www.dicaslegais.net/onomatopeia-e
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MÓDULO 2- PRODUZINDO TEXTOS VERBAIS PARA HQ’s 

 
 

 

 

Fonte: http://metaforaverbopictorica.blogspot.c 

 
 

 
 
São imagens utilizadas para transmitir ao leitor, 

sem usar linguagem verbal, uma ideia ou 

acontecimento. Ressaltamos que a metáfora visual 

permite ao leitor compreender a ideia expressa 

com texto não verbal. Os elementos visuais são 

importantes para a compreensão do contexto e do 

sentido. (RAMOS, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 
A tipografia textual, apresentada nas HQ’s, é 

escolhida intencionalmente pelo autor para 

produzir alguns sentidos. Percebemos que o 

tamanho e a fonte podem indicar: som alto, 

sussurro, expressões estrangeiras, entre outros. 

 

 

 

 
Fonte: https://biblioi9.wordpress.com/2013/07/2 

 

 

Agora que os alunos já conhecem as características de uma HQ, no próximo  passo  

da sequência didática, o professor irá disponibilizar para os alunos Histórias em Quadrinhos, 

apenas com as imagens, sem o texto verbal, para que exercitem a produção escrita e criem  

os diálogos entre as personagens. 

Nesse sentido, a produção textual é sempre um desafio a ser trabalhado nas aulas de 

Língua Portuguesa, e essa sequência irá proporcionar ao aluno uma produção leve e 

prazerosa, sem aquela pressão característica que muitas vezes faz o aluno se distanciar da 

escrita. A sugestão é pesquisar e utilizar imagens como a do modelo: 

FONTES 

METÁFORAS VISUAIS 

http://metaforaverbopictorica.blogspot.c/


153 

 

ROTEIRO 

 

Fonte: http://www.educarx.com/2013/10/producao- 

Os alunos devem, individualmente, 

criar os diálogos. Em seguida, as 

produções serão trocadas entre os colegas, 

no sentido de apontar as correções, depois 

deve retornar aos respectivos autores para 

a reescrita. No final dessa etapa, os textos 

criados devem ser apresentados em uma 

roda de leitura para que sejam conhecidas 

as diferentes versões criadas a partir do 

mesmo texto não verbal. É uma 

oportunidade para discutir os pontos em 

comum da história criada e as 

divergências. Isso estimulará a criatividade 

dos alunos. 

 
 

 
 

O processo criativo de História em Quadrinhos envolve diferentes ações que são 

essenciais para a montagem final da narrativa. Nessa fase, o professor pode aproveitar e 

dividir a turma em equipes e solicitar que cada etapa trabalhada seja apresentada em forma 

de produção textual. Esse trabalho estimulará as conversas e decisões da equipe sobre a 

produção de suas histórias em quadrinhos, de modo a transcrever forma organizada e clara. 

Cada ponto apresentado pelo professor deve ser planejado com cuidado pelos alunos. Esse 

módulo poderá ser desenvolvido de acordo com o número de aulas que o professor 

considerar adequado, respeitando o ritmo de produção. 
 

É a sucessão de acontecimentos que compõem a narrativa gráfica visual. Deve ser 

planejado relacionando as falas das personagens e os desenhos de forma adequada. É 

também nessa etapa que se decide o tema ou assunto da HQ em produção. 

 

Trata-se da criação da personagem principal, sua aparência e características 

psicológicas. Lembrando que, na HQ, a personagem tem vontades, medos e desejos. Deve- 

se, nesse momento, resolver quem será o herói, o vilão e as personagens secundárias. Deve- 

se ter uma atenção especial quando for desenhar as expressões faciais das personagens, pois, 

 

MÓDULO 3 - PROCESSO CRIATIVO DE UMA HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

PERSONAGENS 

http://www.educarx.com/2013/10/producao-
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CENÁRIOS 

em conjunto com o texto verbal, essas expressões são as responsáveis pela  mensagem que  

se quer transmitir ao leitor. 

 

A história acontece em um tempo e um espaço próprio, e isso deve ser definido no 

momento de escolha do cenário, pois é nele que a narrativa irá se construir. O cenário é um 

fator que interfere na compreensão do leitor sobre a narrativa, tendo em vista que é no 

cenário que as personagens desenvolvem suas ações. 

 

Os balões precisam ser pensados e escolhidos de acordo com o que se desenvolverá 

no enredo da história. Eles vão revelar a expressão verbal das personagens. A escolha da 

fonte, o tipo de letra, se será manual ou digital, e o tamanho deverá se adequar às falas dos 

personagens. 
 

A definição da distribuição de quadrinhos na página é um ponto importante do 

planejamento, pois a organização dos tamanhos e posição irá determinar o ritmo de leitura. 

 

 

Nesse módulo, as diferentes habilidades dos participantes da equipe serão 

estimuladas e colocadas em prática, na execução de tudo o que foi cuidadosamente planejado 

no módulo anterior. A divisão de tarefas irá enriquecer a produção. Os alunos da faixa etária 

indicada estão em amplo processo de socialização e uma atividade desse nível permite o 

diálogo, a organização. Na produção de uma HQ, os alunos encontraram elementos para 

trocar ideias, discutir os temas, respeitar os limites e valorizar as habilidades; enfim, cada 

momento da sequência deve ser enriquecedor para o processo de ensino e de aprendizagem. 

Decidido cada detalhe da HQ, esse é o momento de encaixar o texto verbal e não verbal no 

layout. Finalizada a produção da História em quadrinhos, vale salientar que o trabalho não 

acabou! 

 

 

BALÕES E TIPOGRFIA 

LAYOUT 

 

Só após esse planejamento, de cada ponto de desenvolvimento da História em 
Quadrinhos é que os alunos irão, para a fase de produção dos desenhos nos 

quadrinhos. 

A realização desse módulo da sequência em equipes facilitará a divisão de 
tarefas,  e o empenho de diferentes habilidades individuais, que quando 

somadas, proporcionarão um excelente resultado final. 

 

MÓDULO 4 – HORA DE DESENHAR A HISTÓRIA EM QUADRINHOS 
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Terminada a produção, é hora de o professor mediar o processo de revisão dos textos 

verbais, analisando junto às equipes, o conteúdo, a organização e a linguagem. A narrativa 

precisa ser apresentada ao leitor, estar revisada quanto aos aspectos gramaticais e 

ortográficos. Esse momento permitirá identificar se existem erros e corrigi-los.  Refletir 

sobre a própria escrita é uma habilidade que os alunos precisam desenvolver. Sobre o texto 

verbal das HQ’s produzidas, sugerimos as seguintes questões a serem respondidas: 

 

 
 

As Histórias em Quadrinhos estão finalizadas! Esse é o produto da Sequência Didática. 

Certamente, a essa altura, os alunos terão uma visão ampla sobre o gênero e terão construído 

vários conhecimentos ligados à língua portuguesa e à produção textual. O momento é de 

compartilhar as HQ’s criadas com os colegas da escola e despertar nos outros o prazer de ler 

e de produzir esse gênero tão interessante, que chama a atenção de crianças e de jovens. 

 

 

 

 

MÓDULO 5 - REVISANDO O TEXTO VERBAL DA HQ 

 

Sites que fornecem dicas para o trabalho com HQ’s: 

http://www.saposvoadores.com.br/2012/06/6-elementos-basicos-para-criar-
uma- historia-em-quadrinhos.html 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgrHMAJ/material-apoio-ao-professor- 
lugar-dos-quadrinhos-na-sala-aula 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19210 
http://hqfanbeta.blogspot.com.br/2014/02/como-fazer-quadrinhos-layout-de- 

paginas.html 

O Vocabulário está adequado? As palavras empregadas estão 
apropriadas? 

 

 Há algum erro na concordância dos termos?  

 A acentuação e grafia das palavras estão corretas?  

CHEGAMOS À PRODUÇÃO FINAL 

SUGESTÕES DE LEITURA 

http://www.saposvoadores.com.br/2012/06/6-elementos-basicos-para-criar-uma-
http://www.saposvoadores.com.br/2012/06/6-elementos-basicos-para-criar-uma-
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgrHMAJ/material-apoio-ao-professor-
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19210
http://hqfanbeta.blogspot.com.br/2014/02/como-fazer-quadrinhos-layout-de-
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ANEXO A- Poema: O que é letramento? 

 

O que é letramento? 

Kate M Chong- Tradução Magda Soares ( 2017) 

 

Letramento não é um gancho 

em que se pendura cada enunciado, 

não é treinamento repetitivo 

de uma habilidade, 

nem um martelo 

quebrando blocos de gramática. 

 

Letramento é diversão 

é leitura à luz de vela 

ou lá fora, à luz do sol. 

 

São notícias sobre o presidente, 

o tempo, os artistas da TV 

e mesmo Mônica e Cebolinha nos jornais de domingo. 

 

É uma receita de biscoito, 

uma lista de compras, recados colados na geladeira, 

um bilhete de amor, 

telegrama de parabéns e cartas  

de velhos amigos. 

 

 

É viajar para países desconhecidos, 

sem deixar sua cama, 

é rir e chorar 

com personagens, heróis e grandes amigos. 

 

É um atlas do mundo, 

sinais de trânsito, caças ao tesouro, 

manuais, instruções, guias, 

e orientações em bulas de remédios, 

para que você não fique perdido. 

 

 

Letramento é sobretudo, 

um mapa do coração do homem, 

uma mapa de quem você é, 

e de tudo o que você pode ser. 
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ANEXO B – Tirinhas de Mafalda 
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P. 100 
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ANEXO C - TRANSCRIÇÃO DA ESTREVISTA AUDIOGRAVADA 

 

Fala da professora 1 

Eu utilizo e é de grande importância, desde que dê condições tanto o professor 

como o aluno saber reivindicar dentro da crítica, o que quer, dentro dos seus direitos 

e deveres, certo? sem que atinja, agrida a ninguém moralmente, e sim uma crítica 

que construa algo melhor pra ele dentro do letramento, da leitura, de textos 

publicidade que vá fazer leitura de textos, certo? publicidade que vá fazer. Agora 

que essa crítica só sirva para o bem dele, construir ele mais na frente, que ele 

desenvolva sua mentalidade como cidadão, certo? E grande conhecimento 

respeitando os direitos e deveres dos demais.  

Então como professora eu acho a crítica importantíssima porque a gente tem que 

criticar mesmo, o certo e o errado. Quando queremos reivindicar algo, nós temos 

que criticar mesmo, agora criticar com uma crítica moral que dê condições de falar e 

saiba se expressar no que vai falar, sem que deixe as pessoas aleatoriamente, 

certo? Essa é como eu entendo a crítica construtiva e o letramento, como ensinar, 

como trabalhar textos e contextos dentro da língua portuguesa, a importância que 

tem a língua portuguesa dentro do letramento. 

Letramento não só significa trabalhar com língua portuguesa não,as demais 

disciplinas o aluno tem que ser conhecimentos e como cidadão o auno tem  que 

saber seu direitos e seus deveres dentro de todas as disciplinas, que o professor 

tem a capacidade de incentivar e  mostrar ao aluno sem que deixe o aluno além do 

que deveria saber. 

Fala da professora 2 

O letramento crítico pra mim, é quando você consegue ler e  ter uma visão crítica 

daquilo tudo que você está lendo. Quando você consegue ler e interpretar e saber o 

seu questionamento. Pra mim isso é letramento crítico, eu já trabalho com diversos 

gênero textuais e dentro desses gêneros textuais eu procuro mostrar exatamente 

essas várias possibilidades, de passar isso para meus alunos, através desses 

gêneros textuais, da diversidade de gêneros textuais,  não só sobre o que esta no 

texto mas também ir além, pois eles estão muito condicionados só a buscarem 

aquilo que está dentro do texto, eu porém vou mais além, eu procuro mostrar que 
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tem que ir mais além do que o que está dentro do texto. Eles estão condicionados a 

isso, quando a gente da um texto eles procuram aquela resposta apenas dentro do 

texto, e não pode ser assim, você tem que ter uma visão crítica de que você tem 

outras possibilidades de resposta, né? 

 Fala da professora 3 

Para mim letramento crítico é quando a gente trabalha A linguagem, desculpa a 

leitura numa visão crítica, onde a gente procura textos, em que a gente possa 

abordar temas em que o aluno ele já tem um certo conhecimento e aí a gente vai 

procurar ouvir a voz desse aluno dentro daquele conteúdo, para que ele possa dali, 

tirar o seu conhecimento social de uma forma crítica e se posicionando, não é para 

que ele ele possa usar na sua vida real, isso é o que eu entendo o letramento crítico 

que não adianta a gente só ensinar a ler por ler, né a gente tem que ensinar também 

um aluno a se posicionar ouvir a sua voz 
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ANEXO D - Transcrição do Grupo Focal 

 

Local: Centro de Educação de Jovens e Adultos do município de Patos-PB 

 

Pesquisadora: Diante do material exposto nessas oficinas como vocês consideram 

a relevância de se trabalhar o letramento crítico na EJA? 

Participante B: Considero de extrema importância porque vai nos acrescentar muito 

e trazer muitos benefícios para o nosso trabalho. 

Participante C: Eu acho que é de suma importância porque na educação de jovens 

e adultos, a gente tem que partir de uma leitura realmente crítica, porque a gente 

não pode mais fazer somente aquela decodificação de ler por ler, ele tem que ler e 

depois ele tem que analisar e criticar aquilo que ele está lendo. 

Participante A: Eu concordo com ... dizer que é realmente tem que existir a crítica a 

gente respeitar a cada aluno, certo? Porque na EJA o que ele realmente critica, não 

concorda com os determinados conceitos, então é letramento é de suma importância 

porque através do letramento que o aluno vai desenvolver sua capacidade,  em seu 

conhecimento. 

Pesquisadora: O que vocês consideram ser o ensino de Língua Portuguesa dentro 

de uma perspectiva crítica? Como a gente poderia caracterizar isso, ah é para 

ensinar Português dentro do  letramento crítico tem que trabalhar de que forma? 

 Participante C: Eu acho que pra ensinar dentro de uma perspectiva crítica, não só 

trabalhar a questão, tem que variar o gênero textual, né? Você também não pode 

só... e sempre   fazer aquela questão de você fazer a leitura e você tentar ouvir o 

seu aluno, porque fazer a leitura e deixar os alunos em silêncio, a gente tem que 

tentar ouvir e arrancar deles o que eles entenderam, o que é que dali eles podem 

trazer para a vivência atual que eles estão vivendo, o que é que eles podem 

comparar com o que eles viram, o que eles leram com o momento que eles estão 

vivendo, acho que isso é o mais importante, é trabalhar uma reportagem,  trabalhar 

um conto,  trabalhar a própria  história em quadrinhos,  trabalhar vários outros 

gêneros textuais, trazendo para a realidade que ele vive. 

Participante B: Exatamente concordo com ela, trabalhar esses gêneros textuais de 

acordo com a realidade que é a vivência que eles trazem, explorando a criticidade 

deles também, relacionando a nossa realidade. 

Participante A:  É... a leitura,  a leitura da Língua Portuguesa dentro das críticas 

literárias, ela ajuda muito ao aluno no conhecimento, a saber, a entender, não só 

através dessas histórias de quadrinho, mais diferentes conteúdos que mostra, como 

você mostrou ali não só português trabalhou matemática trabalhou social em si, 

então a crítica literária trabalha muito no aluno em si a leitura. 

Pesquisadora: Na opinião de vocês, nesse trabalho que a gente mostrou aqui, 

desenvolveu com vocês, apresentei, existe potencial nas histórias em quadrinhos 

para trabalhar o processo de letramento crítico? E eu não quero que vocês digam 
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uma resposta apenas que vocês acham que eu vá gostar, mas eu quero que vocês 

realmente vocês veem nas histórias em quadrinhos potencial para explorar os 

temas. 

Participante B: Sim, com certeza, nós  temos vários temas a ser explorados, dentro 

das histórias em quadrinhos inúmeros temas. 

Participante C:  Diante de todo o material apresentado, a gente viu e percebeu que 

podemos explorar vários temas, dentro de  todas as tirinhas que você nos mostrou,  

que vários temas sociais, humanos, culturais, econômicos podem ser explorado 

dentro do conteúdo de letramento crítico, isso é muito importante 

Participante A: É o letramento crítico é muito importante porque, trabalha toda a 

história, a historia em si e mostra ao aluno a sua capacidade de vencer muitas vezes 

o aluno tímido e com as histórias, com a leitura ele vai desenvolver seu 

conhecimento no social.  

Pesquisadora: Com relação as imagens, a relação entre e a palavra,  as palavras 

que compõem o gênero e a imagem, vocês acham que é importante fazer a leitura 

não só do texto verbal, mas o texto não verbal da imagem também?  

Participante B: Com certeza a gente tem que trabalhar esses dois lados, o texto 

não verbal tem que ser trabalhado conjuntamente com o texto verbal, mas é de 

extrema necessidade que ele saiba interpretar essa outra linguagem também não 

verbal. 

Participante C: Eu acho que é uma complementação, a leitura...o texto verbal e o 

texto não verbal eles se complementam, porque através da compreensão geral da 

leitura da história em quadrinho, um complementa o outro porque  imagem ela fala 

por si só, fala também aquilo que o próprio texto verbal quer dizer, então um 

complementa o outro. 

Participante A: A imagem identifica muito, través da imagem você pode criar um 

texto, certo? você através do texto da imagem, você criar aquele texto e você 

desenvolver para o aluno.  

Pesquisadora: Exatamente tem que se considerar que eles sõ complementares, 

você tem que lê, se você não observar a imagem, o texto não verbal, você não 

compreende a história e quadrinho, se você ficar só no verbal né. Mas sendo bem 

sincera com a vivência de vocês na escola no dia a dia o que vocês consideram 

como elemento que poderia dificultar para trabalhar com as histórias em 

quadrinhos? Um elemento que vocês acham que poderia ter de dificuldade? 

Participante C: Eu acho que dificuldade, dificuldade assim, a maior dificuldade que 

se poderia ter, é porque assim nós não temos um livro direcionado né? Mas que a 

gente vai precisar de sempre que for trabalhar essa metodologia e esse material, 

fazer essa sequência didática, a gente vai ter que preparar material extra e possa 

ser, a dificuldade possa ser que esse material, a elaboração desse material, por 

acaso de as vezes acontecer da falta, só por isso, mas que muitas vezes a gente 

mesmo se propõe a fazer até fora, quando a escola não tiver, a gente não se opõe a 

isso, porque as vezes a gente bota do da gente até que o da escola chegue. 
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Participante B: A questão da falta de material 

Participante A: É importante ter disponível na escola material que dê suporte ao 

aluno a fazer e trabalhar texto e contextos.  

Pesquisadora: Por exemplo, aquela oficina que eu trouxe pra você da produção da 

história em quadrinhos, precisa de material, de lápis de cor, precisa de régua, 

precisa de cola, precisa de muito material, então vocês classificam que a principal 

dificuldade seriam esses materiais extras, né? E como potencialidade vocês acham 

que as histórias em quadrinhos elas podem trazer essa potencialidade de trabalhar o 

letramento crítico juntamente com outros gêneros? Intercalando? Que outros 

gêneros dariam pra ser trabalhados junto com as histórias em quadrinhos?  

Participante C: Porque assim quando você trabalha a história em quadrinhos 

dependendo do tema que vai ser trabalhado, por exemplo é ... agora a pouco a 

gente viu ai o tema, um desses temas ai trabalhando a questão da desigualdade 

social, a questão do mendigo, então a gente poderia pegar uma reportagem que 

abordasse isso ai, então poderia ser um texto que desse suporte como um texto 

inicial uma leitura inicial para abordar aquele tema. 

Participante B: A intertextualidade de um conto para explorar. 

Pesquisadora: E que atividades nós poderíamos fazer, realizar depois que a gente 

trouxesse uma história em quadrinhos, vamos pegar exemplo essa do mendigo 

que... já falou, a gente trazia a história, ai trazia uma reportagem, trazia um conto, o 

que mais a gente poderia propor para o aluno como um produto que ele pudesse 

produzir? 

Participante C: Eu acho que nessa possibilidade ai poderia ter duas coisas, poderia 

se fazer uma produção textual, ou ele poderia fazer através de um gênero que seria 

a própria história em quadrinho, criar uma historia em quadrinho. 

Participante A: Podia trabalhar com o gênero narrativo, uma redação. 

Participante B: Um texto dissertativo. 

Pesquisadora: Também outro gênero que é muito importante, mas que não é muito 

explorado são os orais, através da oralidade também. 

Participante B: É pode pedir pra eles e contarem a história, recontar, dá sua 

opinião, a reescrita da história mudando o gênero. 

Pesquisadora: Como vocês consideram que deve ser trabalhado o letramento 

crítico com jovens e adultos, o que é de principal para trabalhar letramento crítico 

com o jovem e adulto?  

Participante C: Na educação de jovens e adultos, a gente ... o jovem e o adulto eles 

não querem mais vim pra cá só pra vê aquela história do bê a ba, o gato de botas, 

aquelas historinhas, ele quer vê um texto mais interessante.  

Participante A: Algo prático né, teoria ele não quer vê teoria, ele cansa, o aluno se 

cansa de vê teoria, então a gente tem que trabalhar diferentes coisas, diversidades, 

texto atrativo ao aluno,  
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Participante B: Textos atrativos que chame a atenção dele, tem que ter um 

elemento. 

Tem que está relacionado realidade, ligado ao da a dia dele, por exemplo quando a 

gente tá trabalhando essas histórias é datas comemorativas, por exemplo, uma que 

vem agora que é o dia internacional da mulher, que está bem próximo o carnaval, 

não adianta mais trabalhar um texto como a origem do carnaval, agora se você 

trouxer uma reportagem, se você trouxer por exemplo, um dos enredos de carnaval 

como esse que está aqui no auge, valorizando o professor, mostrando, uma letra de 

música que eles gostam, chama muito mais a atenção. 

Participante A: É como no São João, no São João se você for só contar e falando 

sobre o São João eles querem algo atrativo, que é ate a comida é importante, eu 

tenha a vê com o dia a dia, com a vida deles, então eles preferem esse tipo de 

atração. 

Pesquisadora: Meninas muito obrigada pela participação de vocês, eu queria que 

vocês fizessem uma avaliação do encontro, se foi produtivo, se trouxe alguma coisa 

de positiva, e se quiser fazer uma crítica para que algo possa melhorar, fiquem a 

vontade também. 

Participante C: Foi ótimo, seu trabalho até nos ajudou porque trouxe subsídio maior 

para trabalhar. 

Participante A: Foi altamente de competência (...) foi importante pra que a gente 

entendesse melhor a história de Mafalda, porque talvez a gente usava em sala de 

aula mas não tinha o conhecimento tamanho que vimos, acrescentou bastante. 

Participante B: Vai fazer com o que a gente trabalhe de forma diferente, de forma 

melhor, não só com as histórias em quadrinhos. 

 

Tempo de gravação: 13 minutos e 46 segundos. 

 


