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A SALA DE AULA DE EJA: AVALIANDO AS PRÁTICAS PARA O 
ENSINO-APRENDIZAGEM DE LEITURA

Mônica de Souza Serafi m

Introdução 

Tratar de leitura na contemporaneidade requer conside-
rar as situações plurais em que ela é necessária: de uma con-
cepção homogênea, aquela que vê a leitura como um ato inva-
riável, composto por textos escolarizados e por autores tidos 
como renomados, parte-se agora para uma concepção hetero-
gênea, que leva em consideração os diversos tempos e espaços 
vividos e ocupados pelos sujeitos. 

Ao discorrermos sobre a leitura neste trabalho, preten-
demos trazer à tona as atividades presentes nos livros didáticos 
de EJA: que gêneros exploram, como, qual a fi nalidade com o 
trabalho da leitura, como o professor conduz as atividades de 
leitura propostas pelos materiais didáticos. 

Cientes das múltiplas, e por vezes excludentes, possibi-
lidades de considerar a leitura, desenvolvemos nossa pesqui-
sa baseando-nos no uso do material didático em sala de aula, 
ferramenta tão útil ao aluno e ao professor enquanto sujeitos 
principais no processo de ensino-aprendizagem. 

Reconhecemos que há muitos aspectos a serem observa-
dos no tema leitura, o que nos faz acreditar na sua riqueza de 
possibilidades investigativas. No entanto, esta riqueza, a fi m de 
ser vista mais precisamente, obriga-nos a fazer um recorte, ne-
cessário quando se estuda certo objeto. Sendo assim, este tra-
balho escolhe um aspecto, dentre tantos, para estudar a leitu-
ra: analisar o material didático destinado ao ensino da leitura, 
utilizado nas aulas de Língua Portuguesa, em uma sala de EJA.

Ao refl etirmos, nesta pesquisa, sobre a utilização do 
material didático, tomamos como pressuposto o fato de que 

no processo de ensino-aprendizagem alunos e professores são, 
ao lado deste material, responsáveis pelo sucesso ou insucesso 
neste caminho. 

Esse olhar nos permite contemplar a sala de aula como 
um espaço no qual circula não apenas o discurso do professor, 
mas também o discurso do aluno, permeado de desejos e an-
seios, por vezes silenciados, em detrimento de uma realidade 
massifi cante (e massacrante) que os vê como meros expecta-
dores das atividades vicárias, dentre elas a atividade escolar. 

Para desenvolvermos tal intento, iniciaremos este traba-
lho com um breve histórico sobre a EJA e com considerações so-
bre os materiais didáticos. Em seguida, analisaremos as ativida-
des de leitura, trabalhadas por cinco dias, em uma sala de aula. 

A EJA: dos jesuítas aos dias atuais

A história da EJA apresenta muitas variações, o que de-
monstra um elo com as transformações socioeconômicas e po-
líticas do Brasil.

De modo geral, podemos dizer que a EJA teve seu início com 
a catequização dos índios pelos jesuítas, cujo objetivo de ensinar 
a ler e a escrever era o de fazê-los seguir a doutrina católica e a 
obedecer às ordens da corte para que, assim, os índios pudessem 
cumprir as tarefas estabelecidas por seus superiores. 

Com a expulsão dos jesuítas no século XVIII, a educação 
de adultos foi um tanto esquecida, e novas iniciativas dirigidas 
a esse público só surgiram durante a época do Império.

Iniciadas as ações nos período imperial, somente na dé-
cada de 30, com a criação do Plano Nacional de Educação, a 
EJA passou a receber atenção maior dos órgãos governamen-
tais, uma vez que essa modalidade de ensino passou a ser dever 
do Estado.

Na década de 40, com a criação do Fundo Nacional do En-
sino Primário (FNEP), do Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
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sas (INEP) e da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos 
(CEAA), a educação desse seguimento populacional tornou-se uma 
questão nacional, sendo amplamente discutida no 1º Congresso Na-
cional de Educação de Adultos e no 1º Seminário  Interamericano.

Nos anos 50, com a criação da Campanha Nacional de 
Educação Rural (CNER), e a atuação das CEAA e CNEA, a educa-
ção de adultos chegava às comunidades rurais de maneira mais 
abrangente e integrada: a presença de profi ssionais de diversas 
áreas, como agronomia, medicina, pedagogia e assistência so-
cial, realizavam um trabalho de desenvolvimento comunitário 
junto a esse público.

No fi m dos anos 50, com a realização do 2º Congresso 
Nacional de Educação de Adultos, realizado no Rio de Janei-
ro, cujo objetivo era avaliar as ações pedagógicas já realizadas 
propor soluções adequadas para a questão, tais como, a falta 
de infraestrutura dos prédios escolares, a defi ciência do mate-
rial didático, tanto em quantidade como em qualidade, e a fal-
ta de qualifi cação dos professores, Paulo Freire lança as bases 
fundamentais para a EJA. 

A proposta do professor pernambucano tinha por objetivo 
realizar uma educação baseada na heterogeneidade inerente 
ao ser humano, assim, dever-se-ia levar em consideração o di-
álogo, as características socioculturais das classes populares e 
o desenvolvimento da conscientização dessas classes na reali-
dade social. 

Tais propostas estão amparadas nas ideias de Freire 
(1996), segundo as quais ensinar exige: respeito aos saberes 
dos educandos, reconhecimento e assunção da identidade cul-
tural, respeito à autonomia do educando e a convicção de que 
a mudança social é possível. 

Este modo freiriano de conceber a educação, segundo 
Souza (2003; p. 5), pode ser considerado como uma questão de 
sobrevivência do ser humano e de conscientização ou não de 
seus processos de humanização. 

Nos anos 60, auge do militarismo, a educação de adultos 
foi reprimida sob a alegação de que esse movimento estava 
vinculado ao fortalecimento da cultura popular.

A década de 70 marca o reinício da educação de adultos, 
com o surgimento do Movimento Brasileiro de Alfabetização 
(MOBRAL), cuja proposta era acabar com o analfabetismo no 
Brasil em apenas dez anos e implantar o ensino supletivo.

O fi m dos governos militares nos anos 80 inicia importan-
tes transformações na educação de adultos: a extinção do MO-
BRAL, a criação da Fundação EDUCAR e a garantia constitucio-
nal do ensino fundamental obrigatório e gratuito para aqueles 
que não tiveram acesso a ela na idade apropriada. 

Na década de 90, sob a alegação de enxugamento da má-
quina administrativa, a Fundação EDUCAR foi extinta e a EJA 
passou a ser responsabilidade dos Estados e Municípios.

O ano de 2003 representou a ascensão da EJA, por meio 
da criação da Secretaria Extraordinária de Erradicação do Anal-
fabetismo e do Programa Brasil Alfabetizado, cuja assistência 
também é estendida à formação dos alfabetizadores. 

Essas ações, conforme lembra Vieira (2004), se por um 
lado trataram de olhar a EJA com um olhar mais específi co, por 
outro ainda carecem de um melhor tratamento, uma vez que 

há uma desarticulação entra as ações de alfabe-
tização e de EJA, uma vez que o mito de que a 
alfabetização por si só promove o desenvolvimento 
social e pessoal há muito tempo foi desfeito. Isola-
do, o processo de alfabetização não gera emprego, 
renda e saúde. (VIEIRA, 204; p. 85-86)

Para que a EJA tenha um resultado satisfatório, acreditamos 
que, além da preocupação com o domínio da leitura e da escrita, é 
preciso a criação de uma política que ofereça uma melhor forma-
ção ao professor, o que signifi ca investimento em qualifi cação e o 
acesso aos materiais didático-pedagógicos de qualidade.

Sobre o material didático, trataremos a seguir. 
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Materiais didáticos: fundamentais para o ensino-
aprendizagem

As diversas mudanças ocorridas na política do livro didá-
tico do Brasil, desde sua produção em 1808 até os dias atuais, 
certamente buscaram melhorar a qualidade desta material, a 
fi m de aproximá-lo de um ensino que esteja baseado em situa-
ções cotidianas de uso da língua. 

Estes usos, segundo os PCN (1998), devem pautar-se em 
quatro habilidades: a leitura, a escrita, a oralidade e a análise 
linguística. 

Neste trabalho, como nosso foco são as atividades de lei-
tura no livro didático, discorremos apenas sobre esta  habilidade. 

Os textos presentes no livro didático, se fi zermos uma 
retrospectiva dos anos 60 até os dias atuais, sofreram diversas 
modifi cações, resultantes das pesquisas linguísticas. 

Nos anos 60, os textos que compunham o livro didático eram 
os literários. A concepção era a de que apenas os textos literários 
eram bons, pois visavam a expressão do bel. Cabia, portanto, aos 
estudantes imitarem os grandes cânones da literatura.

Nos anos 70, por meio da infl uência do Estruturalismo 
Linguístico e da Teoria da Comunicação, os livros didáticos de 
português ampliaram a seleção dos textos: ao lado dos lite-
rários surgem os jornalísticos e as revistas em quadrinhos, e 
as atividades de interpretação textual procuravam explorar os 
elementos da comunicação, emissor, código, receptor, canal e 
mensagem. 

Esse modo de trabalhar o texto permanece até meados 
dos anos 80, quando se inicia o uso de variados gêneros textuais 
autênticos, aqueles que não foram escritos com a fi nalidade 
meramente didática, mas sim com uso efetivo em nossa so-
ciedade. Introduz-se, assim, no livro didático, atividades que 
exploram a leitura (e a escrita) de bilhetes, entrevistas, entre-
vistas, bulas de remédio, receitas de cozinha, dentre outros.

Atualmente, os livros didáticos ampliaram os gêneros a 
serem trabalhados, incluindo, por exemplo, o e-mail, sites, 
msn, blogs, etc. 

Essa grande variedade de textos introduzida nos livros 
contribuiu de forma positiva para o conhecimento dos diversos 
gêneros que circulam em nossa sociedade, contudo, ela não 
trouxe respaldo teórico esclarecedor para que o professor utili-
ze esse material em sala de aula. 

Outra questão ainda relacionada à leitura diz respeito 
aos tipos de perguntas utilizadas para a interpretação textual.

Segundo Marcuschi (2003), a maior parte das pergun-
tas contidas no livro didático são aquelas do tipo cópia, que 
exigem dos alunos atividades de transcrição. Esse tipo de 
pergunta, acreditamos, limita o trabalho do aluno em busca 
do sentido do texto, uma vez que apenas exige a reprodução 
de porções textuais que respondem as perguntas estabeleci-
das nos exercícios. 

O ensino da leitura: algumas refl exões 

 A leitura, neste trabalho, será enfocada não sob uma 
perspectiva meramente educativa, mas como uma atividade 
que possibilita a construção da identidade e da cidadania, por-
tanto, uma atividade social, ligada às vivências do cotidiano. 

 Esta visão sócio-educativa de leitura, acreditamos, só 
é possível se houver um estímulo das universidades e das pró-
prias escolas por meio de uma formação refl exiva, que conduz 
a mudanças e tomadas de decisões guiadas pela refl exão sobre 
a prática pedagógica. Assim, a constante refl exão sobre esta 
prática mobiliza os conhecimentos do professor na tentativa de 
acabar com o hiato entre teoria e prática.

 Segundo Lerner (1996), o conhecimento que o professor 
possui sobre os conteúdos escolares não basta para uma prática 
efi caz na sala de aula, é necessário que ele refl ita sobre sua ati-
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vidade docente, o que pode levá-lo a perceber suas concepções 
e, conseqüentemente, analisar os conteúdos selecionados.

Em se tratando do ensino da leitura, um propósito didá-
tico muito importante deve fazer parte das refl exões do pro-
fessor: a concepção de leitura como uma prática social, cujo 
objetivo é levar os alunos a utilizar esta habilidade para a vida. 
Tal postura leva o professor a fazer uma articulação entre os 
propósitos escolares e sociais da leitura.

Desse modo, as refl exões dos professores os levariam a 
pensar sobre o que é a leitura e, certamente, reformularem, 
respectivamente, sua prática pedagógica e suas intenções na 
aprendizagem.

Segundo Kleiman (1993:50), como a leitura é vista pelos 
professores de modo “massacrante”, imposto, o trabalho com 
a leitura também o é.

Tal postura diante do ensino da leitura é refl exo do tec-
nicismo educacional proliferado nos anos 60, cuja inspiração 
eram os modelos behavioristas de aprendizagem, que nortea-
ram uma prática pedagógica controlada e dirigida por ativida-
des mecânicas.

Nesta época a leitura era concebida como decodifi cação, 
objeto de ensino e como atividade meramente cognitiva. Esta 
concepção de leitura via o ato de ler como a conversão de letras 
em som, o que formou uma massa de leitores capazes de deco-
difi car textos, mas com grande difi culdade de compreendê-los.

As propostas de ensino apoiadas na concepção ascenden-
te privilegiam as habilidades de decodifi cação e acreditam que 
o leitor compreende o que lê porque pode decodifi car o texto 
completamente. Tal concepção centra-se totalmente no texto 
e não explica, segundo Solé (1998), o uso de inferências e a 
formulação de hipóteses para construir o sentido da leitura. 

Atualmente, ainda encontramos práticas de ensino nor-
teadas pelo tecnicismo que, segundo Mauri (1999), foi o mo-
delo educacional mais enraizado nas escolas, provavelmente, 

por permitir um controle maior sobre o ensino-aprendizagem. 
Afi nal, os professores têm um modelo a obedecer e os alunos 
um modelo a seguir.

A atividade escolar que privilegia o mecanicismo em lei-
tura é, principalmente, a oralização que, segundo Smith (1980), 
prejudica o desenvolvimento de estratégias cognitivas, pois a 
velocidade dos olhos é maior que a da boca, o que faz o sujeito 
ler, mesmo silenciosamente, devagar e com subvocalização.

Pior que a adoção de um modelo equivocado de leitura 
é a adoção de modelos considerados incoerentes entre si. Se-
gundo Kleiman (1993: 27), a escola oscila entre as concepções 
estruturalista e psicolingüística, criando assim a pedagogia da 
contradição, pois

Nos primeiros contatos com a leitura, aprende-
-se o alfabeto para um dia, no futuro, compreen-
der o texto e oraliza-se a leitura para aprender 
a ler silenciosamente. Fragmenta-se o texto para 
aprender a perceber o todo, um tema, uma idéia 
principal. Impõe-se um mesmo texto ao grupo para 
se desenvolver o gosto individual pela leitura, a 
relação estética e de prazer íntima e privada. Pro-
cura-se fazer com que o aluno responda somente 
o que está previsto na leitura do professor ou do 
autor do livro didático e exige-se um leitor crítico 
e participativo. 

Mudando a concepção mecanicista de leitura, teríamos, 
segundo Orlandi (1998), uma visão sócio-discursiva ou socio-
interacionista de leitura, a qual possui dois objetivos funda-
mentais: um interno, que visa à compreensão dos mecanismos 
de construção do signifi cado e, um externo, que questiona os 
processos de seleção da leitura junto aos que trabalham direta-
mente no seu ensino. A leitura, vista nessa perspectiva, mostra 
que a refl exão sobre o funcionamento discursivo da compreen-
são tem um retorno que incide sobre uma questão crucial para 
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o trabalho com a leitura na escola: a constituição dos processos 
de signifi cação. Não é só quem escreve que signifi ca; quem lê 
também produz sentido.

Assim, esta visão de leitura engloba a interação entre os 
participantes desta atividade — leitor, autor e texto —, o que 
corrobora com uma visão interacionista de língua. 

Tal concepção parece-nos mais consistente para o ensi-
no-aprendizagem da leitura, pois acredita que compreender é 
recriar signifi cado a partir das informações textuais e de co-
nhecimento de mundo, por meio de inferências de elementos 
implícitos no texto.

Desse modo, elaborar questões para permitir aos alunos 
perceberem as entrelinhas do texto é um ótimo recurso para 
desenvolver a compreensão leitora dos discentes e deveria, 
portanto, ser uma prática mais comum na escola. 

Dentro deste modelo, encontramos, segundo Nardi 
(2006), o uso da leitura crítica que pressupõe não apenas com-
preensão, mas também interpretação do texto. Para tanto, é 
necessário analisar, questionar o texto para resgatar signifi ca-
dos ocultos. Os elementos para uma leitura crítica envolvem 
compreensão global do texto e interpretação como análise e 
conhecimento. O outro elemento presente no modelo intera-
tivo é o contexto cultural, o qual nos permite inserir no texto 
relações intertextuais. 

Segundo Fiorin (2007), a leitura de um texto requer a 
intercalação de suas partes, pois além de objeto lingüístico, 
o texto é um objeto histórico, o que implica dizer que seu 
sentido se constrói por meio de mecanismos extra, intra e 
intertextuais. 

Analisando o material didático em uma sala de EJA. 

Nos seis dias de aula que assistimos na EJA, a professora 
utilizou além do livro didático materiais fotocopiados, como 

forma de ampliar os conteúdos abordados: os gêneros textuais 
currículum vitae e propaganda. 

No primeiro dia de aula que assistimos, o gênero aborda-
do foi currículum vitae. 

A professora iniciou a aula fazendo uma predição com 
os alunos: perguntou se eles sabiam o que era um curriculum, 
se já haviam elaborado algum, qual o objetivo de se fazer um 
currículum, etc. Esse momento durou cerca de 30 minutos e os 
alunos participaram bastante. 

Em seguida, a professora pediu que os alunos abrissem 
o livro no capítulo “Formulário de emprego” e começou a ex-
plorá-lo a partir da primeira folha, na qual as imagens de duas 
situações de busca de emprego predominavam sobre os textos 
escritos (Ver fi gura 1). 

Achamos bem interessante essa abordagem, pois além de 
a professora indagar os alunos sobre os locais onde eles pode-
riam procurar um emprego, deu-lhes a oportunidade de realizar 
uma leitura das imagens. 

Essa atenção dada ao texto-imagem nos mostrou a impor-
tância que a professora confere aos diferentes tipos de leitura 
e que concorrem para formação do sentido, pois segundo Gou-
lemot (1996:108), o sentido do texto é também produto de sua 
fi siologia. 

A união do verbal com o não-verbal propiciou ao aluno 
associar o desenho à imagem, ampliando as possibilidades de 
leitura e estimulando-o a fazer relações da imagem com cenas 
do cotidiano. Isso ocorreu quando a professora pediu que os 
alunos observassem os personagens e dissessem como eles esta-
vam vestidos, qual comportamento se espera de um candidato 
a uma vaga no mercado de trabalho, dentre outros aspectos 
que se deve verifi car quando um candidato se submete a uma 
vaga de trabalho. 

Essa forma de a professora trabalhar os dois textos, o 
verbal e o não-verbal, expande, segundo Kress (2003), a con-
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cepção de letramento que, para o autor, não se restringe à lei-
tura ou à escrita de materiais impressos, mas inclui a leitura de 
todos os meios semióticos. 

Dando prosseguimento à aula, a professora pediu que 
os alunos respondessem as questões referentes ao texto (Ver 
fi gura 2). 

A professora corrigiu a tarefa. Em seguida, o sinal para 
o intervalo tocou. Terminou, assim, o primeiro dia de aula que 
assistimos. 

No segundo dia de aula, a professora continuou com o 
assunto da aula anterior, e, agora, por meio de material foto-
copiado, ela leu com os alunos dicas para a elaboração de um 
bom currículo (Ver fi gura 3).

Enquanto a professora lia essas dicas, os alunos pergun-
tavam e comentavam bastante cada tópico. Em seguida, ela 
aplicou uma atividade, mostrada abaixo, que consistia no pre-
enchimento de um currículo a fi m de pleitear vaga em um su-
permercado (Ver fi gura 4). 

Interessante esta prática de ensino da professora, porque 
mostra ao aluno a continuidade entre um conteúdo aprendido 
dentro da escola e a vida dos alunos fora do ambiente escolar. 
Isso enfatiza a ideia de as práticas de sala de aula devem ser 
focadas nas diversas situações que o aluno enfrentará fora da 
escola.

No terceiro dia de aula, o outro gênero trabalhado foi a 
propaganda. Por meio de atividade de predição, a professora 
explorou a funcionalidade deste gênero. As perguntas que visa-
vam saber o conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto, a 
ser abordado nesta aula, estavam contidas no livro didático dos 
alunos. Depois a docente explicou a estrutura do gênero (Ver 
fi guras 5 a 8).

 Após a realização dessa atividade, a professora permi-
tiu que os alunos conversassem nos últimos minutos que falta-
vam para encerrar a aula. 

 A utilização desse material como complemento ao as-
sunto explorado no livro didático mostra a disponibilidade da 
professora em promover experiências leitoras que extrapolam 
a sala de aula, compreendendo, assim, que outras situações de 
leitura, segundo Vóvio (2003; p.90), se disseminam e são neces-
sárias para a plena inserção desses sujeitos na sociedade. 

No terceiro dia de aula, o gênero trabalhado foi a propa-
ganda, como podemos conferir nas fi guras 5 a 8. 

Este conteúdo foi explorado durante todo o terceiro dia 
de aula, pois os alunos faziam muitas perguntas à professora, 
principalmente, sobre os objetivos das propagandas e o poder 
de persuasão que elas exercem sobre o consumidor. 

Levantar tais questões nas aulas faz-nos perceber a im-
portância da leitura como uma atividade sócia: se por um lado 
os alunos tinham certa difi culdade em decodifi car o texto, por 
outro eles interagiam por meio de suas experiências de vida, 
seus conhecimentos de mundo. Isso mostra, segundo Vóvio 
(2003; p. 91), que nos atos de ler estão envolvidos diversos 
elementos que vão além de conhecer letras e relacioná-las aos 
sons que representam. 

No quarto dia de aula, a professora continuou o conteúdo 
sobre propaganda, agora por meio de exercícios de interpreta-
ção do texto, que exploravam apenas o nível literal e crítico de 
leitura (Ver fi gura 9). 

As respostas das questões 1 e 2 são facilmente encon-
tradas no texto que mostra um pouco mais de teoria sobre a 
propaganda. 

A questão 3 pede a opinião do aluno para saber se ele 
acha a propaganda necessária, pergunta classifi cada por Mar-
cuschi (2003) do tipo subjetiva, caracterizada em geral, pela 
resposta fi car por conta do aluno, sem possibilidade do profes-
sor verifi car sua validade. 

A questão 4 foi feita após a escuta da música Aquarela 
do Brasil. 
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Por fi m, a professora explicou para os alunos a linguagem 
da propaganda, comparando os textos que ela havia trazido 
com os do material distribuído aos alunos. 

Essa atitude da docente, acreditamos, mostra que as ati-
vidades de leitura devem procurar desenvolver no aluno a busca 
de sentido naquilo que lê, ou seja, o aluno deve ser um inquiri-
dor de sentido, alguém que busca a compreensão para o texto, 
dialoga com ele, faz inferências, recria sentidos, estabelece 
elos com outros textos. 

No quinto dia de aula, a professora relembrou a estrutura 
da propaganda, mostrou aos alunos outro tipo de propaganda, o 
folheto de rua (Ver fi gura 10) e pediu que os alunos respondes-
sem as questões a e b da página 47 (Ver fi gura 11). 

Concluindo... pelo menos, por enquanto

Percebemos, pelos cinco dias de aula que assistimos na 
EJA, o esforço da professora em trabalhar os gêneros textuais 
em seus aspectos formais e funcionais, ensinando, assim, leitu-
ra de uma maneira bem mais produtiva. 

Ao fazer a complementação do material didáticos com 
atividades que fazem parte do cotidiano dos alunos, a pro-
fessora nos mostrou que o material de uso regular na sala 
de aula pode ser enriquecido, basta para isso compromisso 
do professor em assumir uma perspectiva emancipatória nos 
processos de formação de leitores (VÓVIO, 2003; p. 91). Isso 
implica, segundo Vóvio (2003; p. 91), conhecer as práticas de 
leituras locais, familiarizar os alunos com os diversos textos 
que circulam nas diversas instâncias sociais, considerar as 
leituras advindas das experiências de vida dos alunos, ressig-
nifi car o processo de aprendizagem da escrita e reconsiderar 
o papel do educador. 

A recompensa desse esforço veio por meio da participa-
ção dos alunos: eles demonstravam muito interesse em apren-

der e compreender a fi nalidade dos gêneros textuais e a fi nali-
dade destes nas diversas situações cotidianas. 

Este modo de realizar a prática pedagógica, associando um 
conteúdo da vida prática do aluno a um conteúdo escolar formal, 
segundo Sprenger-Charolles e Colé (2006), é bem mais efi caz que 
os fatores socioculturais e econômicos que interferem, no caso 
de alunos da escola pública, muitas vezes, de modo negativo. 
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Figura 3

Currículo: como elaborar

1. Apresente-se: escrever bem no alto da página: seu nome, endereço, tele-
fone, celular, e-mail, nacionalidade, idade, estado civil e número de fi lhos. 
Absolutamente desnecessário citar documentos pessoais.
2. Deixe claro seus objetivos: Um objetivo muito amplo diminui as chances. 

Enfocar sua área de atuação e o cargo desejado, seja breve. Se ainda não for 
um profi ssional experiente, o ideal é explicar como pretende direcionar sua 
carreira e por que escolheu essa profi ssão.
3. Formação: escreva a série que você está cursando;
4. Minhas experiências : essa é uma parte extremamente importante do cur-

rículo. Deve-se falar, de maneira sucinta, os lugares que trabalhou e quais 
foram as suas experiências dentro de cada empresa. Ou seja, falar do que é 
capaz. Uma ótima idéia é organizar o texto em tópicos.
Mas como ser tão sucinto? Mencionar apenas as 5 últimas empresas que tra-

balhou começando pelas mais recentes e caminhando para as mais antigas. 
Mencionar o nome da empresa, se ela não for conhecida fazer uma rápida 
apresentação da mesma (ramo de atividade, posição no mercado, faturamen-
to e número de funcionário); período de sua contratação; e, depois, descreva 
seu cargo e o que fazia na prática.
5. Cursos complementares: cursos que não estão relacionados à posição que 

o candidato está pleiteando não têm razão para serem mencionados. Colocar 
apenas os que o fi zeram desenvolver alguma habilidade interessante para a 
empresa onde quer trabalhar.
6. Informações adicionais: quanto ao conhecimento em idiomas e em in-

formática, informar o que realmente sabe, para não se contradizer em um 
eventual teste relâmpago.
7. Capa cor-de-rosa não ajuda: usar folhas brancas e limpas. Até a tipologia 

deve seguir a linha tradicional: Courier, Arial ou Times New Roman, em ta-
manho 12 ou 14. Os negritos, itálicos e sublinhados só devem ser usados para 
organizar as informações. Erros de português causam má impressão.
8. Outras dicas 
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Figura 4

O SUPERMERCADO X está selecionando vaga para os cargos de açougueiro, 
caixa, auxiliar de caixa, auxiliar de serviços gerais, motoboy e padeiro. In-
teressados entregar currículo à Rua Nogueira Acioly, 677, Bairro Aldeota, em 
horário comercial, aos cuidados de Jane.

Nome Completo: 
Brasileiro, [Estado Civil], [Idade] anos
[Endereço – Rua/Av. + Numero + Complemento]
[Bairro] – [Cidade] – [Estado]
Telefone: [Telefone com DDD] / E-mail: [E-mail]

Objetivo: [Cargo pretendido]
FORMAÇÃO: 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
· [Período] – Empresa
 Cargo: 
 Principais atividades: 
· [Período] – Empresa
 Cargo: 
 Principais atividades:
· [Período] – Empresa
 Cargo: 
 Principais atividades

 QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS
· [Descrição] ([Local], conclusão em [Ano de Conclusão do Curso ou Ativida-

de]).
· [INFORMAÇÕES ADICIONAIS
· [Descrição Informação Adicional]

Captado de http://www.meucurriculum.com/

• desnecessário encaminhar fotos, a menos que seja solicitado pelo empre-
gador; 

• “citar referências é inadequado. Se preciso, ele entra em contato com 
o antigo empregador por seus próprios meios”. (Marisa da Silva, da Career 
Center);
• Uma viagem só deve ser mencionada se agrega valor profi ssional, como 

intercâmbios e cursos no exterior; 

• não usar frases de efeito ou jargões, nem linguagem técnica;
 
• não assiná-lo, mas o nome deve aparecer em todas as páginas;
 
• hobbies não devem ser incluídos; 

• não fale em salário: remuneração é assunto para ser discutido em entre-
vista; 

• informações repetidas reduzem a concentração de quem lê; 

• carta de apresentação, só quando é pedida, ou em casos que requerem 
explicação, como o do candidato que quer mudar de área;
 
• usar frases curtas evitando passar de duas páginas, não reduzindo a fonte. 

Se sua experiência e conhecimentos exigirem mais espaço, faça outro currí-
culo mais detalhado e só o apresente se for chamado para uma entrevista;
 
• atualização constante: essa é a uma regra básica para manter a efi ciência 

do currículo. Enviar um documento desatualizado é um deslize que pode tra-
zer prejuízos. Incluir novos dados manuscritos é mais errado ainda. 

Texto captado de www.fcetm.br/docente/humberto/DicasCurriculo.doc. 

Continuação da Figura 3
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