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RESUMO:  
Neste artigo, faz-se uma análise do processo de alfabetização de pescadores artesanais de 
lagosta do litoral cearense, situando-a no contexto histórico e político do analfabetismo na 
sociedade brasileira. Descreve-se a formação dos alfabetizadores e busca-se compreender 
os limites e as possibilidades da prática pedagógica na alfabetização de trabalhadores da 
pesca. Considerando os aspectos políticos, pedagógicos e ambientais no processo de 
alfabetização, a formação dos alfabetizadores  teve como referenciais teóricos a educação 
libertadora de Paulo Freire e a concepção pedagógica construtivista, que enfatiza os 
aspectos lingüísticos e sociolingüísticos do processo de construção da leitura e da escrita. 
Dessa maneira, buscou-se a conjugação de alfabetização cidadã que busca a compreensão e 
a leitura da palavra como forma de assegurar o exercício da cidadania e o acesso a 
informações e conhecimentos dos direitos profissionais dos pescadores. 
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Neste artigo, faz-se uma análise do processo de alfabetização de pescadores 

artesanais de lagosta, situando-a no contexto histórico e político do analfabetismo na 

sociedade brasileira. Descreve-se a formação dos alfabetizadores e busca-se compreender 

os limites e as possibilidades da prática pedagógica na alfabetização de trabalhadores da 

pesca. 

O presente estudo teve como instrumento base a análise de relatórios de 

acompanhamento pedagógico realizados pelos orientadores pedagógicos por ocasião das 

visitas em sala de aula. Autores como Freire, Ferreiro, Moll, Moura, Pinto e Soares 

subsidiam as reflexões teóricas sobre a temática em questão.  

A prática alfabetizadora em estudo foi uma ação do Plano de Valorização e 

Formação do Pescador, programa do Governo Federal coordenado pela Secretaria Especial 

de Aqüicultura e Pesca – SEAP. A ação foi executada pela Universidade Estadual do Ceará 

– UECE, nos municípios de Acarau, Amontada, Aracati, Aquiraz, Barroquinha, Beberibe, 

cascavel, Caucaia, Cruz, Fortaleza, Fortim, Itarema, Itapipoca, Jijoca, Paracuru, Paraipaba, 

Trairi e São Gonçalo do Amarante, no Estado do Ceará.  

A alfabetização contemplou carga de 198 horas aula, desenvolvida no período de 

3/12/2007 a 28/2/2008, quando os pescadores são assistidos financeiramente com um 

salário mínimo mensal por estarem legalmente impedidos de exercerem a atividade de 

pesca, sendo o beneficio vinculado à participação no curso de alfabetização. 

A pesquisa delimitou como campo de estudo os relatórios das turmas de 

alfabetização que funcionaram nos municípios de Amontada, Aquiraz, Caucaia, Fortaleza, 

São Gonçalo do Amarante e Trairi, no Estado do Ceará, abrangendo 35 salas de aula e 604 

alfabetizandos. 

A sociedade brasileira tem sido marcada por uma série de exigências e 

expectativas na área educacional, considerando o momento histórico-político e a crise 

econômica aprofundada pelo processo de reestruturação produtiva a que vem sendo 

submetido o sistema capitalista. 

Praticamente em todos os países, vem predominando, pelo menos em nível do 

discurso, a necessidade de um trabalhador com novo perfil em que a educação teria papel 

de maior importância na qualificação desse trabalhador e, principalmente, pela necessidade 

de resgate de sua cidadania. Nessa realidade, o domínio da leitura, da escrita, e das 
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operações matemáticas, é imprescindível para que ele possa competir e atender às 

exigências do mercado de trabalho. 

O contexto histórico, político e socioeconômico por que passa o Brasil, requer da 

sociedade civil o desencadeamento de movimentos organizados na reivindicação da revisão 

das políticas educacionais, principalmente daquelas voltadas para a formação da cidadania.  

Sendo assim, é urgente a execução de políticas publicas que propiciem ações de 

educação de jovens e adultos, para oportunizar alfabetização e escolarização aos 

trabalhadores, tendo em vista a aquisição do conhecimento sistematizado e a compreensão 

crítica da realidade.  

Constata-se, porém, que o direito das pessoas jovens e adultas garantido na 

constituição de 1988, reafirmado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDB nº. 9.394/96, não tem se efetivado em reais oportunidades de escolarização para 

parcela significativa da sociedade brasileira. Em 2006 mais de 65 milhões de jovens e 

adultos brasileiros tinham escolaridade inferior ao ensino fundamental e o país possuía 

14,3 milhões de analfabetos absolutos, representando 10,30% da população brasileira. No 

nordeste, o índice de analfabetismo atinge 20,74% de sua população a partir de 15 anos, no 

Ceará o índice chega a 24,9 % (IBGE ). Em se tratando dos trabalhadores da pesca, a 

realidade de não acesso à educação é ainda mais preocupante, considerando que em 2007, 

dos 24.625 pescadores artesanais da lagosta beneficiados com o seguro defeso, 76,74% se 

declararam analfabetos ou que ainda não completaram a 4ª série do ensino fundamental 

(SEAP). 

Neste sentido, é urgente e imprescindível que o combate ao analfabetismo e à 

elevação do índice de escolaridade constituam pauta das políticas públicas de educação, 

considerando que o domínio da leitura e da escrita é defendido como requisito 

indispensável ao exercício da cidadania e ao desenvolvimento socioeconômico e cultural 

do País. 

1. A Formação  Político-pedagógica dos  Professores  Alfabetizadores   

           A formação de professores alfabetizadores para jovens e adultos, sejam pescadores, 

operários e agricultores deve ter, a nosso ver, a pedagogia de Paulo Freire como referência 

principal,  por compreender  a educação como um ato político. Neste sentido,  defende que 

o processo de formação do alfabetizador possibilite a compreensão de que: 
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[...] 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 
atividade docente. Esta atividade exige [...] que sua formação se torne processo 
permanente. [...] Formação que se funda na análise crítica de sua prática 
(FREIRE, 1992, p. 28) 

O princípio básico da ação educativa é o diálogo a partir do qual se desenvolve 

todo um trabalho de respeito e valorização do homem, da sua história de vida e trabalho, da 

sua realidade e a luta pela transformação social. Sendo assim, recorre-se a Freire (1987, p. 

67) quando lembra 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 especializada, mecanicista compartimentalizada, mas nos homens 
como “corpos conscientes” e na consciência  como consciência intencionada ao 
mundo. Não pode ser a do deposito de conteúdos, mas a da problematização dos 
homens em suas relações com o mundo. 

Esse pressuposto orienta o processo de aprendizagem da leitura, da escrita e da 

matemática que começa a partir do conhecimento do universo vocabular do grupo, pela 

escolhas de palavras geradoras com significado sociocultural e de vida, as quais se 

transformam em temas geradores que vão sendo problematizados em articulação com o 

trabalho didático na perspectiva do processo de descodificação e codificação. O  que  

possibilita compreensão crítica da realidade social em que estão inseridos os alfabetizandos. 

O processo de alfabetização de trabalhadores da pesca teve como “matéria prima” suas 

experiências de vida, suas condições de existência, e principalmente, seus saberes e 

conhecimentos sobre a natureza, sobre o tempo e todos os fenômenos e tipos de vida que 

existem nos mares, rios e manguezais. 

Considerando os aspectos políticos, pedagógicos e ambientais do processo de 

alfabetização para o grupo de pescadores de lagosta do litoral cearense, a formação dos 

alfabetizadores teve como referência   a educação libertadora de Paulo Freire e a concepção 

pedagógica construtivista que enfatiza os aspectos lingüísticos e sociolingüísticos do 

processo de construção da leitura e da escrita. Dessa maneira, buscou-se a conjugação de 

alfabetização cidadã que busca a compreensão e a leitura da palavra como forma de 

assegurar o exercício da cidadania e o acesso a informações e conhecimentos dos direitos 

profissionais dos pescadores. Os pressupostos de Ferreiro e Teberosky (1993) sobre a 

aquisição da língua escrita integrou-se a teoria freireana formando assim conjunto de 
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diretrizes para o desafio de alfabetizar os pescadores em tão curto espaço de tempo: apenas 

três meses. 

Os objetivos traçados para a formação dos alfabetizadores, que teve carga de 30 

(trinta) horas aulas, compreenderam: a) o conhecimento da história da alfabetização de 

jovens e adultos; b) a elaboração do diagnóstico da realidade dos alfabetizandos, 

valorizando sua história de vida e sua identidade cultural; c) as concepções de alfabetização 

que permeiam as práticas de EJA; d) a compreensão das diferentes abordagens sobre o 

processo de aquisição da leitura e da escrita; e) as ações didáticas de sala de aula para a 

compreensão da proposta da rede de saberes; f) o planejamento pedagógico e sua 

importância na prática pedagógica e g) a elaboração de processos avaliativos da 

aprendizagem dos alunos.  

Para a consecução desses objetivos buscou-se a organização dos conteúdos por 

meio de temas geradores como forma de desenvolver e organizar os conhecimentos, as 

informações e as discussões acerca da vida, das condições de trabalho e renda dos 

pescadores, seus sonhos, anseios e necessidades, da história da comunidade, do meio 

ambiente, bem como das questões sociais, políticas e econômicas que afetam a profissão de 

pescadores de lagosta no país. O estudo desses temas teve como base o diálogo, o 

questionamento e a pesquisa que levam à compreensão dos fatos e da leitura crítica da 

realidade social. 

As orientações metodológicas foram ancoradas na proposta de alfabetização 

elaborada pela “Rede de Saberes - Alfabetização de Pescadores Artesanais”, em vídeo 

sobre a proposta político-pedagógica freireana e sobre a concepção de alfabetização de 

jovens e adultos na perspectiva construtivista. A compreensão de que a prática 

alfabetizadora deve estar em profunda articulação com a teoria, as atividades a serem 

trabalhadas pelos alfabetizadores em salas de aulas foram analisadas à luz dos aspectos 

lingüísticos e sociolingüísticos sobre o ensino da escrita e da aquisição da leitura por meio 

de textos seguidas de aulas práticas organizadas e vivenciadas a partir dos pressupostos que 

norteiam a educação libertadora  e  o construtivismo. Considera-se importante a reflexão de 

Moura (2001, p.126), quanto às contribuições do construtivismo à alfabetização de jovens e 

adultos, lembrando que: 
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Mesmo identificando em Ferreiro uma lacuna do ponto de vista de uma teoria 
pedagógica encontramos uma série de proposições de grande valor para os 
alfabetizadores de adultos, de forma que estabelecendo-se (sic) os devidos 
cuidados, podem contribuir para o planejamento, desenvolvimento e avaliação 
de suas práticas alfabetizadoras. 

A formação inicial dos professores teve continuidade durante o desenvolvimento 

do processo de alfabetização através de encontros pedagógicos mensais para estudos, 

análise da aprendizagem dos alfabetizandos e reorganização do trabalho docente com 

propostas de intervenção para minimizar as dificuldades detectadas nas ações cotidianas de 

sala de aula. Esses momentos foram acompanhados de elaboração de atividades 

relacionadas a leitura, a escrita e a matemática, como de construção de recursos didáticos e 

a elaboração e aplicação de uma sondagem diagnóstica do nível de leitura e escrita dos 

alfabetizandos. 

As visitas às turmas de alfabetização, feitas pela equipe de orientação pedagógica 

para acompanhar as ações de sala de aula, complementavam o processo de formação dos 

alfabetizadores, momentos em que se observava a relação teoria e prática e, 

principalmente, as dificuldades vivenciadas no processo de alfabetização. 

Alfabetizar trabalhadores da pesca na perspectiva da formação de sujeitos - seres 

humanos – críticos, criativos e comprometidos na luta por seus direitos políticos e sociais, 

considera-se um desafio político-pedagógico complexo, que mesmo associada à boa 

vontade e ao compromisso profissional dos alfabetizadores e da equipe pedagógica exigiu 

conhecimentos teóricos e práticos que foram construídos quotidianamente por meio de 

estudos e da persistência nas ações de sala de aula em desenvolver a ação alfabetizadora a 

partir da realidade sociocultural dos pescadores. Neste sentido, a formação político-

pedagógica de todos os envolvidos na alfabetização constituiu-se em processo contínuo e 

permanente, considerando sempre as necessidades teóricas e práticas dos sujeitos 

envolvidos no processo de alfabetização. Busco-se incessantemente a auto-avaliação das 

ações de ensino e de aprendizagem com vistas a redimensionar e/ou reconstruir os fazeres 

pedagógicos ações. Considera-se que o modo como se desenvolveu o processo de formação 

pedagógica foi fundamental para a integração do grupo, resultando no êxito da ação 

alfabetizadora. 
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2.O  cotidiano da sala de aula 

É difícil descrever com exatidão as percepções transmitidas pelos pescadores 

sobre os significados do processo de alfabetização. Nas primeiras aulas eram visíveis as 

emoções que cada um dos presentes deixava transparecer por suas expressões faciais: 

esperança, contentamento, preocupação, ansiedade, medo, alegria, timidez, insegurança e 

tudo mais que o ser humano sente e transmite quando está diante do desconhecido, de uma 

situação nova. Os pescadores acostumados a enfrentarem as tempestades do mar ao 

adentrarem na sociedade letrada, são desafiados a novos percursos: a aprendizagem da 

leitura, da escrita e do cálculo.  Para tanto, não se pode esquecer que eles já lêem com 

sabedoria os sinais da natureza, os ventos, as correntes marítimas, o fluxo dos peixes, os 

problemas que atrapalham a pesca, as dificuldades de seu trabalho e a necessidade de 

organização política de sua categoria profissional.  

 Freire (1989, p. 42) fortalece essa compreensão ao lembrar que o fazer pedagógico 

não pode esquecer que:  

[...] a integração ao seu contexto, resultante de estar não apenas nele, mas com 
ele, e a visão de si mesmo, como a do mundo, não podem absolutizar-se,  
fazendo-o sentir-se um ser desgarrado e suspenso ou levando-o a julgar o seu 
mundo algo sobre que apenas se acha.  A sua integração o enraíza. 
 

 Os primeiros dias de aula foram acompanhados de fortes sentimentos e 

expectativas, não só por parte dos pescadores como também dos alfabetizadores, 

orientadores pedagógicos e coordenação pedagógica. Os momentos iniciais do processo 

foram de acolhida, integração, explicitação dos objetivos e da importância da ação 

alfabetizadora. O estímulo aos alfabetizandos quanto às reais possibilidades de 

aprendizagem da leitura, escrita e cálculos foi necessário, em virtude de ainda permanecer 

no imaginário popular concepções  preconceituosas  quanto à capacidade do 

desenvolvimento cognitivo na fase adulta. Também, destacava-se a importância de 

compreensão crítica quanto à dimensão política e pedagógica do compromisso que ora 

assumiam.  

Os pescadores falavam de suas expectativas, medos, inseguranças e timidez 

acerca do desejo e das possibilidades de adentrar pelo mundo do saber letrado. Medo de 

mais uma vez não conseguirem concluir o processo de alfabetização, inseguros pela 

descrença na sua capacidade de aprender a ler, escrever e a fazer cálculos matemáticos. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 8

Timidez, por considerarem que seus saberes (senso comum), emoções e experiências de 

vida poderiam não ser consideradas no processo de alfabetização. Essas emoções foram os 

pilares construtores da ação alfabetizadora, os quais alimentaram sonhos de jovens 

alfabetizadores que assumiram a sala de aula determinados a desenvolver o processo de 

ensino aprendizagem com competência pedagógica e compromisso político. 

A prática pedagógica primou pela construção da relação teoria e prática no que se 

refere à aquisição da leitura, da escrita e a compreensão crítica da realidade. Desse modo, a 

compreensão era de que “... é necessário partir do analfabeto como ser humano e não do 

analfabetismo (...), lembrando que o analfabeto é uma realidade sociológica” (PINTO, 

1982 p. 34). 

O conhecimento sobre a história de vida, a realidade socioeconômica e cultural 

dos pescadores por parte dos alfabetizadores, era o alicerce construtor da ação 

alfabetizadora que os estimulava a falar de si, de suas relações com o meio social e com a 

natureza, de seus desejos, sonhos e insatisfações diante da vida cotidiana. Neste sentido, 

buscava-se pelas atividades em sala aula, vivenciar o diálogo como “[...] o encontro dos 

homens, mediatizado pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando,  portanto, na 

relação eu-tu” (FREIRE, 1987, p. 80). 

 Soares também colabora para o entendimento de que a ação alfabetizadora deve ser 

comprometida política e socialmente com a realidade do alfabetizando quando diz que: 

uma escola comprometida com a luta contra as desigualdades sociais e 
econômicas [...] reconhece o direito que têm as camadas populares de se 
apropriarem do dialeto de prestígio e fixa-se como objetivo levar os alunos 
pertencentes a essas camadas a dominá-lo, não para se adaptarem às exigências 
de uma sociedade que divide e discrimina, mas para que adquiram um 
instrumento fundamental para a participação política e a luta contra as 
desigualdades sociais. (2005, p. 38 ). 

 

Na perspectiva de superação das concepções que subsidiam as práticas de 

alfabetização de jovens e adultos, tradicionalmente vivenciadas nas campanhas 

desenvolvidas pelos órgãos governamentais, o processo ensino-aprendizagem primou pela 

construção de um cotidiano de sala de aula sempre relacionado às situações concretas, 

tanto no que diz respeito ao despertar para a compreensão crítica da realidade, quanto ao 

desenvolvimento das atividades de leitura, escrita e matemática. Sendo assim, buscou-se 

vivenciar o que Freire (1994, p. 21), coloca como imprescindível na alfabetização “[...] a 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 9

leitura do mundo precede a leitura da palavra.” 

Em termos de proposta pedagógica, o desafio maior foi construir uma 

metodologia que integrasse os princípios filosóficos da educação libertadora e os 

pressupostos construtivistas. Para tanto, buscou-se superar a concepção linear e tradicional 

de alfabetização que defende como princípio a aprendizagem das letras do alfabeto, depois 

a formação de sílabas, depois as palavras e somente a partir destas, as frases para, então, 

ser considerado capaz de ler e escrever um texto. 

Freire e Macedo (1990, p.VII) criticam as visões tradicionais de alfabetização que 

a relacionam diretamente com desenvolvimento de habilidades motoras e perceptivas. 

Nesta perspectiva compreendem:  

alfabetização como uma forma de política cultural (...) Isto é, a alfabetização 
não pode ser reduzida a lidar com letras e palavras, precisamos ir além dessa 
compreensão rígida e que se comece a encarar a alfabetização como a relação 
entre os educandos e o mundo, mediada pela prática transformadora desse 
mundo, que tem lugar precisamente no ambiente em que se movem os 
educandos. 

Essa compreensão demonstra o processo de alfabetização como uma construção 

significativa, que busca dinamizar as potencialidades criativas dos sujeitos. Partindo desse 

entendimento, é imprescindível trabalhar a relação dos sujeitos da aprendizagem, no caso, 

os sujeitos da alfabetização de jovens e adultos, com o conhecimento sistematizado 

historicamente na perspectiva de compreensão da realidade que os cerca. 

Com base na compreensão de linguagem e escrita como produção coletiva e 

social, torna-se de fundamental importância trabalhar nas ações de alfabetização de jovens 

e adultos a relação entre a escrita e os significados que ela produz para os indivíduos. Não 

podemos esquecer a diversidade de portadores de textos utilizados na sociedade letrada. 

Esses escritos expressam as idéias, as notícias, às ideologias e sentimentos de determinado 

povo, em determinado tempo e espaço e em circunstância sócio-econômica, política e 

cultural específica.  Moll (1996, p. 68), colabora com essa discussão quando lembra que: 

A produção da linguagem escrita é fruto de esforço coletivo em busca de 
resoluções das necessidades criadas pela complexidade das relações sociais. A 
linguagem escrita tem um significado social embutido em sua gênese. Ela 
possibilita ao homem ampliar gradativamente seu conhecimento do mundo e do 
tempo no qual está inserido. 
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Ferreiro, (1994, p.29) se contrapõe à idéia de alfabetização como domínio de 

técnica lingüística, quando concebe que:  

Alfabetização é a aquisição da língua escrita, por um processo de construção do 
conhecimento, que se dá num contexto discursivo de interlocução do 
conhecimento, através do desvelamento crítico da realidade, como uma das 
condições necessárias ao exercício pleno da cidadania: exercer seus direitos e 
deveres frente à sociedade global. (...) não pode ser reduzida a um aprendizado 
técnico lingüístico, como um fato acabado e neutro, ou simplesmente como uma 
construção pessoal intelectual. A alfabetização passa por questões de ordem 
lógico-intelectual, afetiva, sócio-cultural, política e técnica. 

Freire e Macedo (1990, p. 45) afirmam que “alfabetizar-se é adquirir a língua 

escrita através de um processo de construção de conhecimento, dentro de um contexto 

discursivo da interlocução e interação com uma visão crítica da realidade”. Neste sentido, 

propõem que: 

Se comece a encarar a alfabetização como a relação entre os educandos e o 
mundo, mediado pela prática transformadora desse mundo. A relação entre 
escrita e significado é essencial. O mundo escrito expressa idéias, notícias, 
sentimentos do nosso tempo e do nosso contexto. Assim, consubstancia a leitura 
da palavra à leitura do mundo, imbrincando-as num processo permanente de ir e 
vir (1990: 46). 

As ações cotidianas de sala de aula primaram por atividades que estimulassem o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, a criatividade, a criticidade e a participação dos 

alfabetizandos em todo o processo de aprendizagem. Dessa forma, o uso de materiais 

concretos, jogos pedagógicos, músicas, poesias, literatura de cordel e dinâmicas de grupo 

visando às interações imprimiam mais vida e alegria às aulas, resignificando assim, a 

aprendizagem da leitura, da escrita e da matemática.  

A concretude da proposta pedagógica era percebida, ainda, pela relação de 

amizade, afetividade, diálogo e troca de saberes entre alfabetizadores e alfabetizandos e 

dos alfabetizandos entre si, além de respeito à individualidade, às diferenças de ritmos de 

aprendizagem e de valores culturais.  

O compromisso político e pedagógico com os sujeitos envolvidos no processo de 

alfabetização, no caso, os trabalhadores da pesca, exigiu e permitiu que a coordenação 

pedagógica, os orientadores pedagógicos e os alfabetizadores fossem capazes de avaliação 

permanente da prática de alfabetização com vista a concretização dos objetivos propostos, 

redimensionando-os quando necessário. 
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Assim, foi possível perceber e trabalhar alternativas de intervenções pedagógicas 

para superação das dificuldades vivenciadas quer pelos alfabetizadores quer pelos 

alfabetizandos. Em relação às dificuldades enfrentadas pelos alfabetizadores, 

sobressaíram-se: 

1  Vivenciar os princípios da pedagogia libertadora e da psicogênese, por falta de 

domínio teórico e inexperiência em alfabetização. Nesse contexto, a tendência de 

alguns alfabetizadores era trabalhar a leitura e a escrita na perspectiva da silabação. Ao 

constatar esse fato desenvolvia-se orientação pedagógica para superação das 

dificuldades;  

2 Vivenciar estratégias pedagógicas diferenciadas em decorrência da heterogeneidade 

em relação à aprendizagem o que exigiu, no início do processo de alfabetização, uma 

sondagem diagnóstica para identificar o nível de leitura, escrita e conhecimentos 

matemáticos dos educandos  possibilitando assim, uma ação didática  que atenda  às  

necessidades cognitivas e à realidade sócio cultural dos pescadores. O diagnóstico 

possibilitou também significativo registro de atividades do processo de escrita do 

adulto, preenchendo assim,   lacuna existente na produção de atividades escritas por 

adultos, sendo comum em formação de educadores o uso de produções escritas por  

crianças para compreender o processo de aprendizagem  do adulto. 

3 O lento processo de interação entre as ações de sala de aula e a realidade sociocultural 

da comunidade;  

4 As condições físicas, ambientais e de falta de infraestrutura em algumas salas de aula 

desfavoráveis à aprendizagem, principalmente no primeiro mês de aula: iluminação 

precária, falta de carteiras e/ou uso de carteiras de criança que causava ao adulto 

desconforto e constrangimento. Salas de aulas funcionando em residências e em 

espaços pequenos que não comportavam a quantidade de alfabetizandos. Essa realidade 

interferiu negativamente nos resultados da aprendizagem. 

Em relação aos alfabetizandos sobressaíram-se as seguintes questões:  

5 A não credibilidade de alguns na sua capacidade de aprender, sugestionados pelo dito 

popular “Papagaio velho não aprende  a falar”. Tais ideias reafirmam o poder da 

sociedade de classes, que utiliza os meios de comunicação de massa para disseminar 
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ideologias capazes de influenciar aqueles que não dominam a leitura e a escrita, 

fazendo-os se sentirem incapazes e responsáveis por não dominarem a leitura e a 

escrita;  

6 A pressa em aprender a escrever o nome e decifrar as palavras mais usadas em seu 

cotidiano, pois o objetivo imediato era dominar mecanicamente os códigos da leitura e 

da escrita. Essa realidade muitas vezes desanimava os alfabetizadores, que buscam 

vivenciar um processo de aprendizagem construtivista pela participação e reflexão 

coletiva. Isso dificultava também a concretude do objetivo da alfabetização enquanto 

instrumento de aquisição da leitura e da escrita na perspectiva crítica e da construção da 

cidadania.  

Mesmo diante desse contexto, era inegável a boa vontade, o compromisso e a 

busca incessante dos alfabetizadores em desenvolver uma prática educativa condizente 

com os princípios político-pedagógicos defendidos na proposta de alfabetização da rede de 

saberes. Desse modo, as dificuldades foram sendo trabalhadas ao longo do processo, 

graças ao esforço individual e coletivo em compreender a teoria e avançar na prática 

cotidiana de sala de aula, fortalecida pelo contínuo processo de formação político-

pedagógica de toda a equipe, sobressaindo como um dos aspectos que contribuíram 

significativamente tanto para a evolução da aprendizagem teórica e prática como para a 

integração do grupo.  

O encerramento da carga horária proposta pelo programa constituiu momentos 

festivos e de confraternização em cada uma das turmas de alfabetização. Era expressiva a 

participação de todos os sujeitos envolvidos: alfabetizandos e seus familiares, 

alfabetizadores, orientadores pedagógicos, gerentes, coordenadora pedagógica, 

representantes das colônias e da SEAP. Nas solenidades aconteciam apresentações 

culturais dos pescadores, exposição de painéis com as atividades pedagógicas da turma, as 

quais comprovavam os avanços na aprendizagem da leitura, escrita e matemática. Fortes 

emoções se manifestavam, num misto de alegria, choro, saudade e, especialmente, o 

contentamento dos principais personagens dessa história: os pescadores, por se sentirem 

capazes de finalmente superar o rótulo do analfabetismo e por vencerem significativa etapa 

do processo de escolarização. 
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Considerações  

A análise dos resultados da ação alfabetizadora ora sistematizada, demonstra 

relevância política e social por oportunizar a valorização humana e profissional dos 

pescadores artesanais de lagosta e por intervir nos altos índices de analfabetismo, 

possibilitando assim, o uso social da leitura e da escrita como também, o fortalecimento da  

autoestima. 

O compromisso com a qualidade do processo de alfabetização norteou a ação 

didática da formação inicial e continuada dos alfabetizadores e o acompanhamento das 

atividades de sala de aula pelos orientadores pedagógicos que, acredita-se, foi 

determinante para o êxito do programa.  

A constatação dos avanços cognitivos dos alfabetizandos não exime da análise de 

que um dos limites do processo foi a insuficiência na carga horária (198 horas aula) para 

desenvolver as habilidades cognitivas e socioculturais necessárias ao processo de 

alfabetização na perspectiva das exigências da sociedade atual. 

Compreende-se que a alfabetização não pode ser trabalhada somente na 

perspectiva do uso da leitura e da escrita no sentido estrito; deve-se contemplar as demais 

dimensões/ sentidos do processo: as relações interpessoais, as emoções, a elevação da auto 

estima, a cultura e a construção social do conhecimento mediante o desvelamento da 

realidade.  

O trabalho de acompanhamento das turmas de alfabetização pelos orientadores 

pedagógicos e o resultado apresentado nos relatórios dos alfabetizadores, possibilitam 

inferir que a formação dos alfabetizadores foi exitosa considerando o curto espaço de 

tempo (três meses) para o desenvolvimento do programa, proposta que poderá servir como 

referência para outros projetos de alfabetização de adultos. 

O contexto socioeconômico, político e cultural vivenciado pela sociedade 

brasileira exige, cada vez mais, o compromisso efetivo com a concretização de política 

pública de educação de jovens e adultos que contemple os direitos dos trabalhadores com 

educação. Dessa maneira, é imperativo que as ações nessa área sejam praticadas não 

somente como aquisição mecânica da leitura, da escrita e de cálculos, mas, principalmente, 

como ato político, ato cultural e ato social que deverá gerar transformações significativas 

nas ações cotidianas dos homens e mulheres que delas participam.  
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