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RESUMO: 

Este artigo traz uma reflexão acerca da complexidade na qual se configura a realidade dos 

alfabetizadores da alfabetização de jovens e adultos – AJA, no tocante a ausência  de uma 

formação capaz de ajudar na efetivação de práticas significativas. Os dados apresentados 

resultam de uma pesquisa realizada com os alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado – 

PBA, no pólo VI  que tem teve como sede a cidade de Santana do Ipanema / AL, buscamos 

investigar a problemática da formação dos “professores” do referido programa, enfatizando os 

dilemas vivenciados por eles no cotidiano. Para tanto foi realizada uma pesquisa de cunho 

qualitativa  estabelecendo uma reflexão crítica acerca destas práticas frente às especificidades 

do público da AJA. Enfatiza a existência de práticas educativas fragmentadas, devido à 

ausência de um modelo de formação específica para os alfabetizadores de jovens e adultos. 

PALAVRA-CHAVE: Programa Brasil Alfabetizado – Dilemas – Práticas Educativas 

 

 

 ABSTRACT: 

 This article brings a reflection concerning the complexity in which if it configures the reality 

of the young alfabetizadores of the alfabetização of e adult - IT ACTS, in regards to absence 

of a formation capable to help in the efetivação of practical significant. The presented data 

result of a research carried through with the alfabetizadores of the Program Brazil 

Alfabetizado - PBA, in polar region VI that it has had as headquarters the city of Santana of 

Ipanema/AL, search to investigate problematic of the formation of the “professors” of the 

related program, being emphasized quandaries lived deeply for them in the daily one. For in 

such a way front to the especificidades of the public was carried through a qualitative research 

of matrix establishing a critical reflection concerning these practical of ACTS. It emphasizes 

the existence of practical educative fragmented, due to absence of a model of specific 

formation for adult the young alfabetizadores of e. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Considerando que o professor é um sujeito fundamental na mediação da 

aprendizagem dos alfabetizandos, pois, no cotidiano escolar é ele o responsável pela 

compreensão das experiências de vida, anseios e indagações que, precisam encontrar no 

âmbito escolar, repostas e soluções favoráveis a construção do conhecimento. A ausência de 

discussão sobre a formação de professores alfabetizadores, bem como a investigação das 

práticas educativas que estes mantêm em sala de aula, faz-nos escrever este texto,  na tentativa 

de melhor conhecer as condições reais dos alfabetizadores de jovens e adultos. Nesta 

perspectiva ressaltamos a importância de refletir continuamente sobre a alfabetização em 

espaços significativos, capaz de permitir a aprendizagem a partir da valorização do jovem e 

do adulto analfabeto como sujeito ativo no processo histórico. 

Neste artigo procuramos compreender como se concebe a formação dos 

alfabetizadores de jovens e adultos, tomando como exemplo os professores alfabetizadores do 

Programa Brasil Alfabetizado, a partir de uma análise deste programa no Pólo VI
1
 localizado 

no município de Santana do Ipanema
2
 – Sertão alagoano. 

Em 2003, no governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi criado o Programa 

Brasil Alfabetizado (PBA). A exemplo de outros programas que se apresentaram ao longo da 

história da alfabetização de jovens e adultos  no Brasil, o PBA também apresenta como 

proposta a erradicação do analfabetismo. Porém este ressalta que, o seu objetivo não é apenas 

a alfabetização, mais também a inclusão social de pessoas analfabetas. Assim como o 

Programa Alfabetização Solidária (PAS) o PBA conta com a participação do governo, 

empresas, instituições de ensino superior (IES), organizações não governamentais (ONGs), 

associações e outras organizações da sociedade civil. 

A partir dos fatos históricos evidenciamos que grande parte das iniciativas 

governamentais implementadas ao longo da história da alfabetização de jovens e adultos 

                                                             
1 Pólo coordenado pela 6ª coordenadoria de ensino (CE), localizada na cidade de Santana do Ipanema, tendo 

como parceiros os municípios circunvizinhos de: Carneiros, Dois Riachos, Maravilha, Ouro Branco, Poço das 

Trincheiras e Senador Rui Palmeira.  

 
2 Principal cidade do Sertão Alagoano, localizada a 207,03 Km da Capital do Estado, com 44.866 habitantes, 

uma densidade demográfica de 94,76 hab./Km² e uma área total de 437,8 Km².  
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apresenta os sujeitos não alfabetizados como incapazes. Fazendo nascer um pré-conceito que 

se perpetua até os dias de hoje. 

Nesta discussão é importante destacar que a alfabetização de adultos deve partir do 

diagnóstico crítico da realidade existencial dos alfabetizandos, buscando considerar a 

identidade dos educandos, e compreendendo, sobretudo a natureza política do processo 

educativo. Freire (1986, p.66) afirma que  para o sucesso dos processos de alfabetização 

implementados nos programas e campanhas era preciso uma educação que “tratasse de ajudar 

o homem brasileiro em sua emersão e o inserisse criticamente no seu processo histórico. 

Educação que por isso mesmo libertasse pela conscientização.” Os analfabetos devem ser 

reconhecidos como sujeitos produtivos que possuem uma cultura a ser valorizada e respeitada, 

e necessário enxergá-los como seres capazes de participar da construção do conhecimento de 

maneira ativa, e não como meros receptores. Quanto a essa função libertadora Freire ressalta 

que: 

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 que o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se 

numa consciência espacializada, mecanicistamente compartimentada, 

mas nos homens como “corpos conscientes” e na consciência como 

consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de 

conteúdos, mas a de problematização dos homens em suas relações com o 

mundo. (FREIRE 2002, p.67) 

Outro fator marcante que contribui para o fracasso da alfabetização de jovens e adultos 

no Brasil é a constante ampliação das desigualdades sociais, principal responsável pelo 

processo de exclusão no país, afetando diretamente às camadas menos privilegiadas, deixando 

os indivíduos que a compõem cada vez mais excluídos da escolarização e da permanência 

com sucesso nos processos de formação. 

Diante desse panorama é comum encontrarmos jovens e adultos excluídos da escola 

ou frequentando-a  sem a construção de uma aprendizagem significativa. Esta cruel realidade 

demonstra que as diversas campanhas que vêm se efetivando através de órgãos 

governamentais ou não, deixam a desejar quando o assunto é aprendizagem significativa. 
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DILEMAS DA FORMAÇÃO E DA PRÁTICA DOS ALFABETIZADORES 

Estando o presente trabalho centrado na necessidade de conhecermos as práticas 

educativas dos alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado – Pólo VI – Santana do 

Ipanema, buscando analisar a formação destes alfabetizadores e seus reflexos nas práticas 

pedagógicas, bem como quais são as implicações destas práticas no momento das aulas.  

É preciso perceber e atentar para particularidades como: as diversidades de origens, as 

marcas de exclusão, a baixa auto-estima e as marcas do trabalho, uma vez que a grande 

maioria dos alunos iniciou sua vida como trabalhadores ainda durante a infância, para então 

compreendermos e valorizarmos a cultura popular que permeia os espaços desses sujeitos; e 

esta deve ser a função social da alfabetização de jovens e adultos pautada na superação da 

exclusão. 

 Sendo assim, percebemos o professor como agente fundamental para o cumprimento 

dessa tarefa, principalmente no que diz respeito à valorização no auxílio à superação dos 

preconceitos. Conforme nos lembra (Andrade 2004), de modo geral, “os sujeitos da EJA são 

tratados como uma massa de alunos, sem identidade, qualificados sob diferentes nomes, 

relacionados diretamente ao fracasso escolar.” Diante de tamanhos desafios se faz necessário 

uma educação que se firme a partir das perspectivas de cada aluno, evidenciando quais são os 

fatores que podem contribuir ou prejudicar a aprendizagem durante o seu processo. 

Neste sentido, constata-se a importância da atuação do professor como modalizador, 

capaz de interferir de maneira positiva na construção da aprendizagem, uma vez que ele 

mantém uma relação mais próxima com os educandos. Portanto consideramos estes como um 

dos autores do processo e acreditamos que o principal caminho para a consolidação de uma 

educação mais justa e eficaz deve partir da valorização dos alunos, procurando compreender 

que o fato de não terem ido à escola não os impede de deter uma aprendizagem vasta, e que 

precisa estar presente nos processos pedagógicos que se consolidam no interior das salas de 

aula, levando em consideração que eles são sujeitos históricos e socialmente constituídos. 

Freire (1996) referenda a concepção de que os sujeitos são históricos quando afirma 

que, a prática precisa estar vinculada aos aspectos históricos e sociais dos educandos, visando 

à elucidação das questões que realmente importam para a comunidade, ou seja, as práticas 

educativas veiculadas na sala de aula precisam aproximar-se do real interesse dos estudantes, 

constituída por significados que os ajude a perceber as idéias centrais e conseqüentemente 
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possibilitem a aprendizagem. Porém do ponto de vista pedagógico percebemos a falta de 

profissionais habilitados para o trabalho de alfabetização de jovens e adultos, bem como a 

falta de recursos didáticos e a ausência de métodos específicos para este público, deixando de 

oferecer o que eles realmente almejam. 

[...] a responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe 

coloca o dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo 

de iniciar sua vida docente. Esta atividade exige que sua preparação, sua 

capacitação, sua formação se tornem processos permanentes. Sua 

experiência docente se bem percebida e bem vivida, vai deixando claro 

que ela requer uma formação permanente do ensinante. Formação que se 

funda na análise de sua prática. (FREIRE, 1993b: 28).  

Nesta perspectiva, destacamos a percepção que obtivemos na semana de formação dos 

alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado do Pólo de Santana do Ipanema; algumas 

limitações nos alfabetizadores, oriundas em sua grande maioria da falta de uma formação 

específica para a AJA (Alfabetização de Jovens e Adultos). A ausência dessa formação  

impossibilita a compreensão de como desenvolver ações significativas que possibilite o 

entendimento das particularidades que esta educação precisa contemplar para garantir a 

permanência dos alunos na escola; más uma permanência de forma satisfatória, consolidando-

se em um processo de crescimento mútuo, pautado no diálogo e na validação dos saberes 

prévios dos sujeitos aprendestes.  

Com base nesse pressuposto afirmamos que a atuação dos alfabetizadores, bem como 

suas práticas pedagógicas precisam ser repensadas, uma vez que, muitas delas não consideram 

os sujeitos-alunos como seres  históricos e culturais, levando-os a um desestímulo ainda 

maior. Despertá-los para a educação formal só será possível através da valorização de seus 

saberes e suas histórias de vida, e este exercício precisa partir dos processos metodológicos 

que se concretizam na sala de aula, pois como afirma Albuquerque, 

Mesmo trazendo para a sala de aula textos de circulação social (notícias, 

letras de músicas, textos literários, etc.) muitos professores da EJA 

continuam praticando um ensino do sistema de escrita baseado no 

tradicional método silábico de alfabetização. Muitas vezes cria-se uma 

evidente contradição: lêem-se e escrevem-se textos interessantes, mas o 

ensino da escrita alfabética não muda. (2004, p.67-68). 

Evidencia-se, portanto a importância de práticas contextualizadoras e significativas, 

capazes de estabelecer elos entre os saberes da ciência e a pluralidade cultural. “Por isso é que 

na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica 

sobre a prática”. (Freire 1996). Portanto, constata-se que as mudanças das práticas só serão 
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possíveis a partir da revisão das concepções da formação dos professores, observando, 

sobretudo a deficiência na formação prévia dos alfabetizadores de jovens e adultos.  

Fica claro o quanto é importante pensar a alfabetização de jovens e adultos de forma 

diferente, por apresentar particularidades gritantes que carecem ser atendidas, tanto no âmbito 

de estratégias de formação de professores, quanto na implementação de propostas 

metodológicas capazes de ajudar os educadores a atuarem com referência na formação de seus 

educandos, ajudando-os a superar os obstáculos que a sociedade lhes apresenta. Corroborando 

com (Gadotti 2001), diria que, “pela educação queremos mudar o mundo a começar pela sala 

de aula, pois as grandes transformações não se dão apenas como resultados de grandes gestos, 

mas de iniciativa cotidiana, simples e persistentes.” 

 A busca por métodos e práticas adequadas ao favorecimento da aprendizagem de 

pessoas analfabetas, capazes de respeitar a realidade cultural e a subjetividade desses alunos e 

alunas é algo que vem sendo buscado há  décadas. Diante dessa realidade direcionamos nossa 

investigação para os dilemas das práticas pedagógicas que são implementadas pelos 

professores alfabetizadores no cotidiano escolar, procurando entender qual o posicionamento 

desses professores frente às propostas pedagógicas apresentadas como ferramenta de trabalho. 

Buscamos neste momento refletir sobre os caminhos que as práticas pedagógicas têm 

tomado no decorrer da história; se priorizam a transformação dos sujeitos, proporcionando o 

desenvolvimento da criticidade ou simplesmente reproduzem os interesses capitalistas, 

formando indivíduos para a produção de mão-de-obra. Nesta perspectiva Gadotti destaca que: 

É preciso partir do conhecimento das condições de vida do analfabeto, 

sejam elas as condições objetivas, como o salário, o emprego, a moradia, 

sejam as condições subjetivas, como a historia de cada grupo, suas lutas, 

organização, conhecimento, habilidades, enfim sua cultura. Conhecendo-as 

na convivência entre eles e não apenas “teoricamente”. Não pode ser um 

conhecimento apenas intelectual, formal. O sucesso de um programa de 

educação de jovens e adultos é facilitado quando o educador é do próprio 

meio. Um programa de alfabetização de pessoas jovens e adultas, por essa 

razão, não pode ser avaliado apenas pelo rigor metodológico, mas pelo 

impacto gerado na qualidade de vida da população atingida. A educação de 

jovens e adultos está condicionada ás possibilidades de uma transformação 

real das condições de vida do aluno-trabalhador. Os programas de 

educação de jovens e adultos estarão a meio caminho do fracasso se não 

levarem em conta essas premissas, sobretudo na formação do educador. O 

analfabetismo não é doença ou “erva daninha”, como se costuma dizer. É a 

negação de um direito ao lado da negação de outros direitos. O 

analfabetismo não é uma questão pedagógica, mas uma questão 

essencialmente política. (GADOTTI, 2005, p.32)  
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É importante destacar que no decorrer da história da alfabetização de jovens e adultos 

não encontramos muitos relatos que dêem conta da importância do conhecimento teórico 

sobre as propostas de alfabetização, muito menos reflexões sobre  a formação do professor, 

como alfabetizador capaz de proporcionar a construção do conhecimento, numa perspectiva 

de formação de sujeitos reflexivos. 

É necessário estabelecer uma prática de alfabetização capaz de proporcionar a 

evolução pedagógica a respeito do ensino-aprendizagem. 

No contexto dessa discussão é fundamental perceber os contextos sócio-econômicos e 

histórico-culturais durante o processo de  alfabetização. Nesse sentido é preciso proporcionar 

também aos professores alfabetizadores uma formação libertadora objetivando o 

desenvolvimento do senso crítico destes, ajudando-os a superar as imposições postas pelas 

ideologias dominantes. Não se esquecendo de ajudá-los na aquisição de concepções teóricas 

acerca das propostas de alfabetização libertadora, capaz de desenvolver um processo de 

ensino-aprendizagem significativo e eficaz na construção do conhecimento. 

 Devido à ausência de uma formação que garanta um bom desempenho em sala de 

aula, muitos professores apresentam insegurança, medo e angústia, e sentem-se incapazes de 

desenvolver um trabalho de qualidade, tudo isso pelo fato de não terem acesso a formação 

adequada para lidar com situações heterogêneas. É por motivos como esses que muitos 

professores acabam reproduzindo em suas práticas a domesticação dos alunos, privando-os 

das transformações educacionais, reforçando a idéia da existência de uma escola única e igual 

para todos, aplicando os mesmos currículos e métodos, desconsiderando as diversidades.  

Dentro desse panorama não podemos deixar de enfatizar a influencia marcante da 

pedagogia freiriana nos processos de alfabetização de jovens e adultos da década de 60 até a 

atualidade, destacando as contribuições deixadas por Freire no processo de alfabetização 

significativa. 

Isso pode ser constatado na fala de Mágda Soares ao enfatizar o quanto a teoria de 

Freire foi inovadora nos estudos acerca da alfabetização de jovens e adultos no cenário 

Nacional e Internacional: 

Na literatura internacional sobre alfabetização, só nos anos 80 surgem 

autores propondo concepções de alfabetização que, tal como Paulo Freire 
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já o fizera mais de 20 anos antes, não a vêem como uma prática neutra, 

orientada para a aprendizagem de técnicas de ler e escrever e de 

comportamentos de adaptação ao meio social, mas ao contrário, a vêem 

como uma prática construída socialmente, que tanto pode adaptar e 

submeter a valores, tradição, padrões de poder e de dominação quando 

pode questionar esses valores, tradições, padrões de poder e dominação, 

levar à sua consciência crítica e ser um meio de libertação (SOARES 

2002, p.122). 

Freire acreditava que o ato de educar deveria se contrapor a simples reprodução das 

idéias impostas, para ele a alfabetização deveria ser sinônimo de reflexão, criticidade e 

politização. Nesse sentido acreditamos que a alfabetização de jovens e adultos deve partir 

sempre de uma reflexão crítica da realidade dos educandos. A metodologia freiriana se 

caracteriza por seu caráter dialógico, e por considerar as reais necessidades dos educandos, 

partindo da sua realidade 

É importante a implementação de políticas de alfabetização que não se preocupem 

apenas com a erradicação do analfabetismo e/ou a melhoria dos índices nacionais. O que 

precisamos e de políticas educacionais que proporcionem aos alunos uma visão ampliada de 

mundo, ajudando-os a perceber a realidade com mais clareza, saindo da condição de sujeitos 

excluídos dos seus direitos e, sobretudo dos bens culturais e materiais produzidos pela 

humanidade. Para tanto é necessário driblar as ideologias dominantes, que por sua vez 

insistem em domesticar os sujeitos, privando-os do acesso as transformações de vida e 

pensamento.   

 

 PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS   

Nesta pesquisa procuramos evidenciar através de um questionário semi-aberto, como 

os 160 professores alfabetizadores do PBA – Pólo VI – Santana do Ipanema se percebem no 

processo de formação que lhes é oferecido. Para tanto adotamos um método de cunho 

qualitativo, acreditando na eficácia deste instrumento para uma percepção mais ampla da 

problemática.   

Conforme (André e Lüdke 1986) “a pesquisa qualitativa se desenvolve numa situação 

natural, é um estudo rico em dados descritivos, tem um planejamento aberto e flexível e mira 

a realidade de modo complexo e contextualizado”. Neste sentido, esta pesquisa poderá ser 

assim caracterizada, uma vez que apresenta dados qualitativos. Efetivou-se por meio de uma 
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entrevista semi-estruturada, utilizando questionários com perguntas fechadas e abertas, 

objetivando que os entrevistados tivessem a oportunidade de discorrer sobre a problemática 

em questão.  

A princípio, foi realizada uma atividade com o propósito de levantar o perfil do grupo 

de professores alfabetizadores no tocante as categorias formação inicial, experiência na 

docência e experiência em EJA. Desse questionário aplicado na semana de formação inicial 

em julho de 2009, que teve como objetivo, avaliar o perfil dos professores alfabetizadores, 

apresentamos alguns pontos relevantes à nossa pesquisa em gráficos neste trabalho, tais como: 

a formação inicial dos professores alfabetizadores (gráfico 01); uma análise da formação 

inicial dos alfabetizadores levantando um questionamento acerca das práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos alfabetizadores em sala aula (gráfico 02). 

O gráfico a seguir ajuda-nos a analisar a problemática levantada nesta pesquisa, no que 

dizem respeito à formação dos professores alfabetizadores, validando a hipótese levantada 

acerca da consolidação de práticas educativas pautadas no campo da experiência, más 

desprovidas de uma reflexão mais rigorosa que se situe a partir de um referencia teórico 

específico para a alfabetização de jovens e adultos, pois como é demonstrado no gráfico 1, 

boa parte de alfabetizadores não cursaram o magistério, muitos deles cursaram o científico, 

isto  demonstra uma contradição, uma vez que  espera-se que as pessoas que se dispõem a 

ensinar tenham pelo menos o magistério por ser um curso de formação de professores, 

portanto o que melhor atenderia aos alfabetizandos. 

 

 

 

 

  

 

 

O gráfico 02 a seguir ajudar-nos a perceber o quanto a formação inicial interfere nas 

GRÁFICO 01: Formação inicial dos professores alfabetizadores do PBA 
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práticas que são mantidas em sala de aula, aqui pudemos perceber que a formação a qual estes 

alfabetizadores foram submetidos não dá o devido suporte para o trabalho com a alfabetização 

de jovens e adultos. Como aponta o gráfico dos 160 alfabetizadores entrevistados 71% 

reconhece a ausência de estudos sobre a EJA e a AJA durante a formação que tiveram no 

processo escolar. 

 Convém ressaltar que não existe uma seleção rigoroso para a contratação desses 

alfabetizadores, nem tão pouco uma remuneração adequada, o que possibilita a entrada de 

pessoas que não têm afinidade com a docência, Deixando clara a perspectiva assistencialista 

que segundo Di Pierro; Vóvio; Andrade (2008, p.60): “Um dos seus efeitos negativos é a 

adoção de uma perspectiva assistencialista, que concebe a ação alfabetizadora como uma 

doação ou missão motivada pela ajuda aos menos favorecidos.” Tais atitudes ficam evidentes 

também nas falas de alguns professores alfabetizadores, ao explicitarem os dilemas 

enfrentados no momento da prática com os alunos e alunas analfabetos.  

“Sem formação o alfabetizador não tem capacidade de desenvolver seu 

trabalho com grandes avanços, dentro dos conteúdos que dificultam seu 

trabalho, por falta de estudos. Meu conhecimento é insuficiente dentro 

das necessidades que os alunos têm”. (Professora Alfabetizadora - PA - 

A) 

“[...] Não é um processo de ensino-aprendizagem como na escola do 

ensino fundamental seu método de avaliação é diferente. Por isso é 

preciso se ter uma formação para nos aprimorarmos e trabalharmos a 

realidade do aluno em sala.”(PA – B) 

 “Tudo o que fazemos temos que nos preparar, e os estudos que nós 

tivemos no período escolar não nos preparam, nem ao menos nos dá uma 

noção de como trabalhar com EJA.” (PA – C) 
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A fala dos professores alfabetizadores confirma as hipóteses levantadas, no tocante a 

falta de políticas nacionais de formação específicas para alfabetizadores da AJA. 

Impossibilitando que estes estabeleçam com freqüência, um paralelo entre os conteúdos 

escolares e a leitura de mundo que os alunos trazem para a sala de aula.  

Percebemos mais uma vez a carência de políticas públicas articuladas voltadas para a 

abrangência da alfabetização de jovens e adultos em sua totalidade. Nesta perspectiva Freitas 

e Moura (2007, p.33) afirmam que: “Se a EJA fosse assumida como política de estado 

estaríamos mais próximos de garantir um atendimento independente da vontade política, mas 

de acordo com a lei”. Porém a realidade do PBA nos municípios pesquisados apresenta um 

caráter puramente assistencialista como retratam os dados acima. 

Os resultados das análises tecidas nesta investigação revelam que  a maior parte dos 

alfabetizadores pesquisados apresenta uma enorme carência de um modelo de formação capaz 

de ajudar na atuação destes em sala de aula. Cabe ressaltar que muitos deles não conseguem 

elaborar com segurança alguns instrumentos fundamentais, inerentes à profissão de professor, 

pois a formação inicial que tiveram não os ajuda na efetivação de práticas educativas 

condizentes com as necessidades dos alunos. Neste sentido os autores abaixo citados 

denunciam que: 

Os professores que trabalham na educação de jovens e adultos, em sua 

quase totalidade, não estão preparados para o campo específico de 

atuação. Em geral, são professores leigos ou recrutados no próprio corpo 

docente do ensino regular. Nota-se que na área específica de formação de 

professores, tanto em nível médio quanto em nível superior, não se tem 

encontrado preocupação com o campo específico da EJA; devem-se 

também considerar as precárias condições de profissionalização e de 

remuneração destes docentes. (HADDAD; DI PIERRO, 1994, p.15)  

Constatamos, portanto, que as situações de aprendizagem oportunizadas pelo 

Programa em questão, não dão conta do cenário educacional contemporâneo que exige uma 

alfabetização para além da decodificação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como considerações finais destacamos a necessidade de maiores investimentos na 

formação dos professores seja ela inicial ou continuada, uma vez que elas incidem 

diretamente sobre as práticas pedagógicas. Frente a este cenário, constata-se a necessidade de 

estudarmos mais a fundo a formação desses sujeitos para podermos contribuir de maneira 

positiva na consolidação de suas praticas educativas, no intuito de perceber o reflexo do 
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trabalho de formação na ação dos alfabetizadores, atentando para a ênfase dada às 

contribuições que os alunos trazem das suas vivencias e se há ou não a valoriza dos saberes 

prévios desses sujeitos, pois já dissera Prada: 

As metodologias que apresentam maior sucesso no ensino com pessoas 

adultas são aquelas que resgatam o cotidiano de seu contexto cultural, 

partem do concreto, dinamizam as relações entre os participantes, tanto 

em pequeno como em grandes grupos, contribui para reforçar valores e 

idéias arraigadas culturalmente. (1997, p.85-86).  

A partir desse trabalho, pretendemos compreender os reflexos da formação inicial dos 

alfabetizadores sobre suas práticas, trazendo algumas contribuições para repensar tais 

práticas, no que diz respeito a sua formação inicial e continuada e o quanto estas podem 

interferir na concretização da aprendizagem dos alfabetizandos.  

Concluímos, portanto, que a maioria dos alfabetizadores pesquisados não tem uma 

formação que comporte saberes teórico-práticos para a atuação nas turmas de alfabetização de 

jovens e adultos. Confirma-se, portanto a hipótese levantada, na qual afirmamos que a 

formação inicial destes sujeitos é insuficiente à compreensão das especificidades do público 

da AJA,  o que provoca o desencadeamento de práticas imediatistas, espontaneistas e 

distanciadas das vivências dos alunos analfabetos. Confirma-se também a hipótese que as 

práticas se consolidam no campo da experiência, mas são desprovidas de uma reflexão mais 

rigorosa, que se situe a partir de um referencial teórico específico para a AJA. 

Assim, diante dessas evidências apresentadas pela pesquisa, percebemos a  

necessidade urgente de um novo olhar sobre este público; fruto da exclusão provocada por um 

sistema injusto que continua a transferir jovens analfabetos para programas de alfabetização 

que não apresentam condições para recebê-los. Perpetua-se o descaso com aquilo que é de 

fundamental importância para o crescimento do ser humano – a educação. Nesta perspectiva 

(Gadotti, 2008, p. 103), ajudar-nos a encerrar essa discussão ao afirma que: “Sendo o 

analfabetismo um problema político, a sua superação dependerá de uma profunda mudança 

social e política.”  
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