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RESUMO

A educação de jovens e adultos é uma tarefa importante e complexa que exige uma ação efetiva por parte dos educadores, principalmente quando pensamos na relação do

ensino voltada para formação de leitores. A EJA apresenta problemas de diferentes ordens, entretanto, para nossas discussões será priorizado o problema de leitura. Pensar na

possibilidade da leitura literária para esse público especificamente. Apesar do ensino de Literatura já ser amplamente discutido, no que se refere ao ensino de literatura para

alunos em idade escolar, ainda existem lacunas no contexto da EJA. É possível fazer com que os alunos da modalidade EJA percebam que são capazes de ler e compreender

textos literários? O trabalho apresentado tem como objetivo analisar e fazer algumas considerações sobre o ensino de literatura na EJA, tendo em vista as dificuldades de

aprendizagem relacionadas à leitura, escrita e formação de leitores de textos literários. Pensar na atuação do professor de Língua Portuguesa e a necessidade dos alunos na

modalidade da EJA em corresponder as exigências do mercado de trabalho e o forte impulso de um mundo cada vez mais cercado por leituras. Nossa metodologia de trabalho

tem como base de estudo as discussões e debates de professores de Língua Portuguesa do fundamental II da EJA da rede pública estadual do município de Carangola, MG. A

discussão é em torno do trabalho do professor e a condição do aluno em ter acesso ao ensino de Literatura. Nossos embasamentos teóricos são: Irandé Antunes, Antonie

Compagnon, Roland Barthes e documentos do MEC ( SECAD e PROEJA).
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