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RESUMO

O presente trabalho tem a intenção de focalizar a temática da alfabetização de jovens e adultos, tendo
como objetivos: identificar quem são os alfabetizandos jovens e adultos, conhecer os motivos e
expectativas que justificaram o desejo de aprender a ler e a escrever e compreender como os jovens e
adultos constroem seu conhecimento sobre o que é ler e escrever. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa, que se utilizou da entrevista semiestruturada, observação participante e análise de
documentos. A fundamentação teórica baseia-se nas contribuições de FREIRE (2002), FUCK
(2012), FERREIRO &TEBEROSKY (1985), FERREIRO et al (1983), CHWARTZ (2012), entre
outros. Os resultados obtidos apontaram que os estudantes referidos, em sua maioria, desejam se
alfabetizar para avançar nos estudos e melhorar de vida e se encontram nos níveis pré-silábico e
silábico da escrita.

Palavras-chave: Alfabetização, Jovens e Adultos, Níveis de Escrita.

ABSTRACT

The present work intends to focus on the theme of youth and adult literacy, having as objectives: to
identify who are the young and adult literacy students, to know the reasons and expectations that
justified the desire to learn to read and write and to understand how Young people and adults build
their knowledge about reading and writing. This is a qualitative research, which used semi-structured
interviews, participant observation and document analysis. The theoretical basis is based on the
contributions of FREIRE (2002), FUCK (2012), FERREIRO & TEBEROSKY (1985), FERREIRO
et al (1983), CHWARTZ (2012), among others. The obtained results showed that the majority of the
referred students wish to learn literacy to advance their studies and improve their lives and are in the
pre-syllabic and syllabic levels of writing.

Keywords: Literacy, Youth and Adults, Levels of Writing.

RESUMEN El presente trabajo pretende centrarse en el tema de la alfabetización de jóvenes y adultos, teniendo como objetivos:
identificar quiénes son los estudiantes de alfabetización de jóvenes y adultos, conocer las razones y expectativas que justificaron el
deseo de aprender a leer y escribir y comprender cómo Los jóvenes y los adultos desarrollan sus conocimientos sobre lectura y
escritura. Esta es una investigación cualitativa, que utilizó entrevistas semiestructuradas, observación participante y análisis de
documentos. La base teórica se basa en las contribuciones de FREIRE (2002), FUCK (2012), FERREIRO & TEBEROSKY (1985),
FERREIRO et al (1983), CHWARTZ (2012), entre otros. Los resultados obtenidos mostraron que la mayoría de los estudiantes
referidos desean aprender alfabetización para avanzar en sus estudios y mejorar sus vidas y se encuentran en los niveles de escritura
pre-silábico y silábico. Palabras clave: Alfabetización, Jóvenes y adultos, Niveles de escritura.
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ABORDAGEM INICIAL

A promessa de “erradicar”[i] o analfabetismo tem sido pauta de todos os governos brasileiros nas
últimas décadas, embora padeça de ressonância práticas, quer do ponto de vista dos compromissos e
acordos assumidos junto aos demais países da América Latina e do Caribe (Declaração do México –
1979; Recomendação de Quito – 1981; Recomendação de Santiago 1993) quer do ponto de vista das
leis brasileiras (da Constituição Federal de 1988 ao atual Plano Nacional de Educação, 2014-2024).
O fato é que, ainda hoje, constitui-se um problema não resolvido e politicamente negligenciado
desde o Brasil Colônia.

A análise das informações divulgadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (PNAD), realizada em 2017, corrobora desse sentimento ao demonstrar que o Brasil possui
11,5 milhões de jovens e adultos não alfabetizados (7,0% da população de 15 anos ou mais). Estes
dados indicam o quão distantes estamos de atingir a meta 9 do atual Plano Nacional de
Educação (PNE), que previa reduzir a taxa de analfabetismo para 6,5%, em 2015.

A referida pesquisa observou que o analfabetismo tem relação direta com a idade: 19,3% entre as
pessoas de 60 anos ou mais; 11,9 % entre as pessoas de 40 anos ou mais; 8,5% entre as pessoas de 25
anos ou mais e 7,4 entre as pessoas de 18 anos ou mais. Desse modo, à medida que a idade avança,
aumenta a taxa de pessoas não alfabetizadas.

Também foi apresentado, no estudo em pauta, que esse número avança entre as pessoas que se
autodeclaram pretas ou pardas. Enquanto a taxa total de analfabetismo observado entre as pessoas
brancas é de 4,0%; as pessoas que se declararam pretas ou pardas o índice foi mais que o dobro
(9,3%). Quando comparado o analfabetismo entre homens e mulheres, os dados apontam que o
analfabetismo é maior entre os homens (7,1) contra (6,8) das mulheres.

Ocorre que as pessoas não alfabetizadas de ontem, os oprimidos (Freire, 2002), são os mesmo de
hoje, os excluídos, e a culpa não está no sujeito e na sua incapacidade de aprender, mas, como
constatou Ferreiro e Teberosky (1985), esse problema está localizado nos setores desfavorecidos (por
razões étnicas, sociais, econômicas ou geográficas), portanto, os maiores índices de repetência,
absenteísmo, evasão e analfabetismo encontram-se entre a população indígena, rural ou
marginalizada dos centros urbanos.

Ainda segundo os dados PNAD (2017), a região Nordeste concentra a maior taxa de analfabetismo
(14,5%), seguida das regiões Norte com 8,0%, Centro-Oeste, 5,2%, Sudeste (3,5%) e Sul (3,5%). Se
compararmos à meta do PNE (6,5 em 2015) e a “erradicação” do analfabetismo em 2024 (final da
sua vigência), os resultados apontados pelo Norte e Nordeste são pouco animadores, pois apresentam
taxas menores que a meta intermediária, já as Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentaram
números promissores rumo à redução do analfabetismo na data acima prevista, isto é, 2014.

Analisando-se os dados relativos ao Nordeste, o Estado da Bahia, exibe a menor taxa de
analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais, com 12,7% da população. Por outro lado, Alagoas
foi apresentado como o Estado que concentra o maior índice de pessoas não alfabetizadas nessa faixa
de idade, com 18,2%, seguido por Maranhão (16,7%), Piauí (16,6%) e Paraíba (16,5%).

Tentar reverter esse estado de coisa tem sido um desafio e requer uma ação conjunta. Implica
políticas públicas sérias, um trabalho articulado com as instituições de educação, assim como o
conhecimento das práticas pedagógicas que se efetivam em cada canto do Brasil e formação
continuada dos(as) professores(as) alfabetizadores(as).

Com efeito, esse estudo reflete sobre a alfabetização de jovens e adultos e traz como perguntas de
investigação: quem são os alfabetizandos Jovens e Adultos? Quais os motivos e expectativas
justificaram o desejo de aprender a ler e a escrever? O que pensam e sabem sobre a escrita?
Contendo três objetivos de pesquisa: identificar quem são os alfabetizandos jovens e adultos,
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conhecer os motivos e expectativas que justificaram o desejo de aprender a ler e a escrever e
compreender como os jovens e adultos constroem seu conhecimento sobre o que é ler e escrever.

CAMINHOS DA PESQUISA

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa se caracteriza de forma qualitativa. Este tipo de pesquisa
lida com questões do ambiente natural com foco exclusivo no processo de construção e não
simplesmente no produto. Nesta abordagem pesquisada nos interessou especificamente a
compreensão construída pelos sujeitos. A intenção foi investigar os sujeitos no seu espaço social,
tendo como preocupação basilar retratar a perspectiva dos mesmos. Coerente com a proposta
descrita, os dados foram colhidos no contato direto das pesquisadoras com a situação investigada,
buscou-se enfatizar mais o processo do que o produto, revestidas dos ensinamentos de Lúdke e
André (1986).

O processo de coleta de dados se deu através de uma atitude de observação participante, aplicação de
um ditado mudo (diagnóstico) e entrevista semiestruturada, utilizando-se como técnica de análise dos
dados a análise de conteúdos, Bardin (1977), e envolveu a totalidade dos alfabetizandos
matriculados, 24 sujeitos empíricos, distribuídos em duas turmas. A pesquisa aconteceu em abril de
2018.

OS ACHADOS DA PESQUISA - ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS: HISTÓRIAS DE
ENCONTRO, DESENCONTRO E (RE) ENCONTRO.

O direito de ler e escrever no Brasil têm sido marcado por uma história de negação. Dele não
desfrutam os negros e índios “[...] em nome da superioridade da raça dos que aqui aportaram como
“descobridores e benfeitores””. (LUCKESI, et all, 1998, p. 127, grifos dos autores).

Essa reflexão acima só vem corroborar com os dados PNAD Contínua (2017) e com o que também
já havia sido denunciado por Maia, Paz e Dantas (2016), ao afirmarem que a nossa educação quase
nunca propiciou a inclusão do público de baixo poder aquisitivo de modo a ascender tanto do ponto
de vista socioeconômico como cultural.

Tal constatação nos autoriza a concluir, concordando com Arroyo (2005) apud Maia, Paz e Dantas
(2016), que desde que a EJA é EJA, os pobres, os desempregados, os que vivem da economia
informal e os negros, são os mesmo jovens e adultos. Portanto, os jovens e adultos de ontem,
continuam os mesmos de hoje. São aqueles impedidos de ser mais, isto é, são pessoas que carregam
consigo histórias de direitos negados.

Em nosso estudo, quando buscamos identificar quem são os alfabetizandos jovens e adultos,
pudemos constatar semelhanças entre os sujeitos da EJA, tanto nos estudos realizados por Arroyo
(2005), como nos de Maia, Paz e Dantas (2016) e que autenticam os dados apresentados pela
pesquisa PNAD Contínua (2017).

Tomando-se como parâmetro a faixa etária e grupo étnico racial ao qual os alfabetizandos pertencem,
5% dos estudantes declararam ter entre 26-30 anos de idade, 18% apresentam idades entre 31-35
anos, 18% afirmaram ter idades que variam entre 36-40 anos, 27% têm entre 41-45 anos de idade e
23% dos entrevistados afirmaram ter idades que variam de 46-50 anos e 9% têm idade entre 51-55
anos. Observamos à vista dos dados constantes que 50% dos alfabetizandos possuem entre 41-55
anos de idade.

Com relação aos grupos étnico-raciais aos quais os alfabetizandos pertencem, os dados são
reveladores. Ao se identificarem através da cor da pele, obtivemos os seguintes dados: brancos 14%,
pardos 18%, pretos 9% e 59% se autodeclararam morenos. Observando tais declarações, temos aí
uma classificação diferente da proposta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE[ii]): o “moreno”. Os alfabetizando cujas características físicas se aproximam dos negros, têm
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dificuldades de assim se assumirem. Contudo, sabemos que ser negro no Brasil não se limita a tais
características, mas a uma escolha política, portanto, ser negro é quem assim se define e se assume; o
que aqui não foi o caso.

O fato é que, assim como Weimer (2013), também nos causou estranheza o fato dos alfabetizandos
conferirem à designação moreno uma dimensão de autoatribuição. Porém, valemo-nos, aqui, dos
argumentos de Sheriff (200, p. 216) citado por Weimer (2013, p.411) para esclarecer a questão: "O
movimento negro insiste em que negra é qualquer pessoa de cor, com exceção dos indígenas. Alguns
brasileiros de classe média, incluindo acadêmicos, hoje atendem ao apelo do movimento e não falam
de pretos, mulatos e morenos, e sim de negros".

Assim considerado, infere-se que os dados colhidos ratificam a pesquisa PNAD contínua (2017)
citada no início deste artigo, quando apontam que a quantidade de pessoas não alfabetizadas está
localizada na população parda e preta (aqui preta são, também, os auto declarantes, morenos),
portanto, temos entre os alfabetizandos que se autodesignação como parda, preta e moreno, que
formam a categoria negro, 86% que não sabem ler e escrever e, também, corroborando com os dados
do IBGE (2017), as pessoas não alfabetizadas são em sua maioria homens, pois as turmas de
alfabetização foram formadas por 3 mulheres e 21 homens[iii].

Perfilados a tudo isso e tentando identificar quem são os alfabetizandos jovens e adultos, os dados
indicaram que 87% dos alfabetizandos são agentes de limpeza, 9% de coletores e 4% de varredoras.
Todos possuem dependentes e sustentam a família, pois 55% convivem com até três pessoas em sua
casa, 41% convivem com quatro a seis pessoas e 4% alfabetizandos convivem com mais de sete
pessoas.

Constatamos ainda que 95% dos alfabetizandos tiveram experiência com a escola, e muitos foram os
motivos apontados para não permanecerem na mesma: 64% dos entrevistados afirmaram que
abandonaram a escola porque precisaram trabalhar, 27% disseram que não queriam estudar e 9%
justificaram a necessidade de cuidar da família. Estes dados são bastante reveladores: 73% desses
alfabetizandos tiveram seus sonhos abortados por causa da sobrevivência. São como eles afirmam
“arrimo de família”. Embora desejassem progredir nos estudos, as condições de vida os impediram.
Por outro lado, saltam aos olhos a fala dos 9% acima referenciados. Será mesmo que esses sujeitos
não quiseram estudar ou a escola não os acolheu na diversidade que fazem parte? Fica aqui o
questionamento.

Quando aprofundamos a questão na tentativa de focalizar a idade em que deixaram de frequentar a
escola, constatou-se que 5 % dos alfabetizandos saíram da escola com menos de 10 anos de idade,
50% entre 10 e 14 anos, 9% entre 15 e 18 anos e 36% saíram da escola com mais 19 anos, portanto, a
grande maioria evadiu ou foi expulso das escolas ainda crianças e, em sua grande maioria, na
adolescência, muito jovens. Contudo, essas histórias de encontro e desencontro com a escola, não
foram suficientes para apagar o desejo de aprender. Hoje esse grupo se reencontra com a “escola”
para alimentar sonhos e expectativas. Eles desejam aprender a ler e a escrever e reconhecem o valor
do estudo e a falta que este faz em suas vidas.

Eles se encontram e reencontra com a “escola” movida pelo desejo de se alfabetizarem para dar
conta das demandas práticas de suas vidas, como “ler a bíblia”, “ajudar na tarefa do filho”, “pegar
um ônibus sem ajuda”, “tirar a carteira de motorista” ou pela necessidade de “assinar a folha de
pagamento”.

Seguem fazendo planos, e motivados na expectativa de continuar os estudos para poder progredir na
empresa em que atuam e melhorar de vida. Desejam tornar-se professora, advogado, motorista,
enfermeiro, polícia federal, vigilante, pintor profissional, eletricista, encanador e segurança e, por
esses desejos, estão dispostos a vencer o cansaço e realizar seus sonhos.

Vemos, a partir das falas dos alfabetizando, o desejo de ascender tanto do ponto de vista

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/alfabetizar_jovens_e_adultos_um_estudo_sobre_o_processo_de_const.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.5-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



socioeconômico como cultural. Eles desejam ter autonomia, quer seja do ponto de vista social como
profissional, mas, o que pensam e sabem sobre a escrita, ou seja, como os jovens e adultos constroem
seu conhecimento sobre o que é ler e escrever?

A EVOLUÇÃO DA APRENDIZAGEM DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA
VIVIDO POR JOVENS E ADULTOS

Vimos, no início das nossas reflexões que a EJA tem cor e tem endereço. Vimos também, que a
persistência do analfabetismo no Brasil é histórica porque falta vontade política para resolver o
problema, assim como, falta uma proposta de trabalho específica para esse segmento.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) publicada em 2017 não deu a importância à Educação
de Jovens e Adultos “[...] não há nenhuma menção ao longo do documento que trate da sua
especificidade [...]” ZEN (2018, p. 213). Significa dizer que, embora negligenciada na BNCC, a EJA
está sujeita às mesmas concepções e ao conjunto de direitos de aprendizagem ali expresso, portanto,
a mesma concepção de alfabetização, o que para a autora gera retrocesso, uma vez que a BNCC
aprovada assume uma concepção de alfabetização reduzida à transcodificação, nas palavras de Zen:

Posto dessa forma, a BNCC assume uma perspectiva que privilegia às
propriedades fonológicas, em detrimento dos aspectos morfológicos,
semânticos e culturais da língua escrita. O texto do documento descola a
reflexão do sistema de escrita das práticas sociais de leitura e escrita,
reduzindo a alfabetização à capacidade de identificar a estrutura sonora das
palavras para compreender a mecânica da escrita alfabética. (ZEN, 2018, p.
213).

Apesar da EJA não está contemplada na BNCC, Zen (2018), as proposta pedagógica estarão sujeitas
ao estabelecido no documento pautado, por isso, é fundamental iniciarmos nossas reflexões buscando
apreender a proposta de alfabetização em curso:

conhecer a ‘mecânica’ ou o funcionamento da escrita alfabética para ler e
escrever significa, principalmente, perceber as relações bastante complexas
que se estabelecem entre os sons da fala (fonemas) e as letras da escrita
(grafemas), o que envolve consciência fonológica da linguagem: perceber
seus sons, como se separam e se juntam em novas palavras etc. (ZEN, 2018,
p. 213 apud BRASIL, 2017, p. 88).

Seguindo a mesma linha de argumentos de ZEN (2018) ao analisarmos essa concepção de
alfabetização expressa na BNCC, faz-se necessário compreendermos as implicações dessa concepção
na Educação de Jovens e Adultos e as intenções políticas manifestas. Em primeiro lugar temos uma
abordagem reducionista do que seja o processo de alfabetização, ao limitá-la à compreensão da
tecnologia ou mecânica da escrita alfabética, de uma escrita concebida como um código, limitada à
habilidade de codificar e decodificar grafemas e fonemas. Alfabetizar no sentido etimológico: “levar
à aquisição do alfabeto”. Esta abordagem vai de encontro a todas as pesquisas, a exemplo de Ferreiro
e Teberosky (1985) e também Soares (2016) apud Zen (2018).

Segundo Zen (2018), Soares vem reafirmar que a aprendizagem inicial da língua escrita envolve de
três facetas que, apesar de distintas se complementam como face de uma mesma moeda: a faceta
linguística que corresponde à representação visual da cadeia sonora da fala, a faceta interativa que se
refere às habilidades de compreensão e produção de texto e a faceta sociocultural, relacionada aos
eventos sociais e culturais que envolvem a escrita, portanto, a BNCC prioriza a primeira faceta (à
apropriação da representação visual da cadeia sonora da fala) em detrimento das últimas duas.

Ora, qual é a implicação disso para a EJA?
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[...] “o conceito de código escrito reduziu a função da escrita a de um simples
instrumento de transposição da oralidade”. Para a autora esta posição
desconsidera todo o peso que a história e a cultura exercem sobre nossas
escritas. A linguagem, como tal, é totalmente desconsiderada e reduzida a
uma série de sons codificáveis. BLANCHE-BENVENISTE (2003, p.25)
apud ZEN (2018, p. 216).

Zen (2018) nos esclarece que a escrita percebida como um código, como está posto na BNCC, nega
não só às crianças o direito de apropriar-se das culturas do escrito como também aos jovens e
adultos. O documento em questão tem a intenção clara de reduzir à escrita a transcrição fonética e ao
fazê-lo nega a perspectiva freiriana, de possibilitar a leitura do mundo, já que “[...] a compreensão do
texto demanda a percepção das relações existentes entre texto e o contexto [...]” SCHUWARTZ,
(2016, p. 22)

Significa dizer que a abordagem trazida pela BNCC é insuficiente para atender à complexidade do
que seja ler e escrever. “[...] ler e escrever não depende exclusivamente da habilidade do sujeito em
‘somar pedacinho de escrita’, ele precisa compreender como funciona a língua e o modo como é
usada em nossa sociedade”. (COLELLO, 2004 apud SCHUWARTZ, 2016, p. 22).

Se ler e escrever dependesse apenas da soma de pedaços de escrita a experiência de dois e três anos
com a escola com a grande maioria dos alfabetizando vivenciaram, teriam garantido a apropriação do
sistema de escrita a eles. A escola de ontem marcada pelo método silábico e a proposta em curso
(BNCC) ao priorizarem as propriedades fonológicas, em detrimento dos aspectos morfológicos,
semânticos e culturais da língua escrita como demonstrou ZEN (2018) entende que a ênfase no
ensino está na codificação e na decodificação do código e com isso reduz a “[...] linguagem a uma
série de sons dissociados de significado [...]” como pontuou (SCHUWARTZ, 2016, p.22 citando
CAGLIARI (1998).

Acontece que de acordo com Schuwartz (2016), ler e escrever são ações que se desenvolve sobre a
linguagem escrita. A autora se valendo dos apontamentos de MOREIRA (1993), afirma:

Ler é ser capaz de se descentrar das suas ideias e pensamentos para
acompanhar, compreender, analisar, inferir o pensamento do outro, buscando
o significado implícito das palavras; ler também nas entrelinhas [...].
Escrever, produzir um texto, demanda ser capaz de utilizar autonomamente a
escrita representando pensamentos, comunicando-os, defendendo-os,
compartilhando-os, perpetuando-os. (SCHUWARTZ, 2016, p. 22)

Essas diferentes perspectivas aqui apresentadas trazem no seu bojo implicações para o processo de
ensino e de aprendizagem, assim como para o tipo de sujeito que se deseja formar e para que tipo de
sociedade. A partir dessa clareza, entendemos que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
as possibilidades para sua produção ou construção” Freire (1985, p. 25) e que aprendizagem se dá
por um processo de construção e reconstrução, que envolve: relacionar os conhecimento adquiridos
com as informações novas e que isso só é possível porque existe um sujeito ativo, que pensa e
elabora hipóteses sobre as regularidades e irregularidades do sistema de escrita alfabético e o faz ao
mesmo tempo em que participa das práticas sociais de leitura e escrita, portanto, a escola de ontem e,
também, a BNCC em pauta, esqueceram do mais importante: do sujeito e da “lógica de quem
aprende”.

Esta lógica foi pesquisada por Ferreiro et al (1983), constatando que, do ponto de vista cognitivo, o
pensamento que os adultos pré-alfabetizados têm do sistema de escrita é semelhante ao pensamento
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da criança. Que a psicogênese da língua escrita ocorre de modo semelhante entre as pessoas, isto é,
“os adultos utilizam [...] os níveis conceituais das crianças, o que reforça o caráter construtivo do
processo de apropriação da língua escrita [...] (FERREIRO et al, 1983, p. 2 apud SCHWARTZ,
2012, p. 42).

Também as pesquisa realizadas por Kurlat (2008), vinte anos depois das de Ferreiro et al., e citadas
por ZEN (2018,) ratifica os achados da autora ao constatar que os níveis de conceptualização são
convergentes entre crianças, jovens e adultos e lança lume para [...] a necessidade de “vencer la
visión simplista que supone que los jóvenes y adultos con baja o nula escolaridad son ignorantes de
este dominio específico” (KURLAT, 2008, p. 77 apud ZEN, 2018, p. 217).

As conclusões de Kurlat citada por Zen, se revestem de ímpar importância e nos chama a atenção
para o retrocesso da BNCC ao reduz a alfabetização à “transcodificação linguística” como afirmou
Zen e, dentro dessa concepção assumida pelo documento e vivenciada há muito nas escolas
brasileiras, faz desaparecer o sujeito o sujeito do processo [...] em função da apropriação acrítica do
objeto de conhecimento e todo o seu significado político é desconsiderado em função de exercícios
fonológicos descontextualizados. Zen (2018, p.218). Nessa trama, pode entrar em cena o já muito
criticado, método silábico ao desconsiderar as pesquisas realizadas nas últimas décadas.

As pesquisas realizadas por Ferreiro e Teberosky (1985), acerca do processo de aquisição da
linguagem escrita pela criança, representa um momento importante na história da alfabetização. Para
Azenha (2006, p. 42-43), esta pesquisa representou “[...] uma grande revolução conceitual nas
referências teóricas com que se tratava a alfabetização até então, iniciando a instauração de um novo
paradigma para a interpretação do modo pelo qual a criança aprende a ler e a escrever”.

De fato, as referidas autoras trouxeram contribuições significativas para o processo de construção da
escrita, ao valorizar a forma como a criança desenvolve a aprendizagem no processo de compreensão
dos caminhos percorridos para compreender o valor e a função da escrita, sendo, portanto, entendida
como um sistema de representação. Ferreiro e Teberosky (1985), em seus estudos, nos apresentam
uma teoria capaz de contribuir para o processo pedagógico vivido não só por crianças, mas, também,
pelos jovens e adultos. Mortatti (2006) corrobora com a abordagem apresentada e esclarece:

[...] o construtivismo se apresenta não como um método novo, mas como uma
“revolução conceitual”, demandando, dentre outros aspectos, abandonarem-se
as teorias e práticas tradicionais, desmetodizar-se o processo de alfabetização e
se questionar a necessidade das cartilhas. (MORTATTI, 2006, p.10).

A “revolução conceitual” é verificada ao ser representada uma nova forma de conceber o processo de
construção da escrita, percebendo a criança como um ser cognoscente, produto e produtor de cultura,
que possui uma grande competência linguística antes de ingressar na escola e, no caso dos sujeitos
desse estudo, que já tiveram uma relação com a escrita, na escola, podemos afirmar que a
aprendizagem supera a interação mecânica, como também observou Ferreiro et al (1983). Os jovens
e adultos elaboram hipóteses para compreender a escrita no processo de experimentação constante do
ler e do escrever.

Ferreiro e Teberosky (1985) descobriram que, no desenvolvimento de escritas espontâneas das
crianças, as possíveis inconsistências apresentadas não podem ser consideradas como “erros”, pois é
por meio do levantamento de hipóteses que a criança faz construções progressivas, ampliando seu
conhecimento sobre a escrita.

A interpretação das produções espontâneas de escrita, realizadas tanto pelas crianças, como foi
constatado acima, e também dos jovens e adultos alfabetizandos deve considerar os aspectos
construtivos “[...] Os aspectos construtivos têm a ver com o que se quis representar e os meios
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utilizados para criar diferenciações entre as representações”. (FERREIRO e TEBEROSKY, 1985, p.
18).

As pesquisadoras consideram que, do ponto de vista dos aspectos construtivos, existe uma evolução
regular nas produções das crianças e, por nós identificada, entre as produções realizadas por jovens e
adultos, mesmo aqueles que tiveram uma passagem de até três anos na escola e que há muito a
deixaram para trás, que é indicadora de que o sujeito elabora hipóteses a respeito do processo de
construção da escrita, ancorando-se no entendimento que tem dos referidos processos, caracterizando
dessa forma, um processo gradativo que muitas vezes não tem uma linearidade sequencial, mas com
idas e vindas entre os diferentes níveis (pré-silábico, silábico-alfabético e alfabético).

Todo este processo de conhecimento da escrita vivido segue a uma trajetória caracterizada por
psicogênese da alfabetização, que, segundo Grossi (1990, p. 54, apud MOLL, 2011, p. 115) “[...] se
caracteriza por uma sequência de níveis de concepção dos sujeitos que aprendem. Esses níveis são
ligados a uma hierarquia de procedimentos, de noções e de representações, determinada pelas
propriedades das relações e das operações em jogo”.

Essa reflexão advinda do conhecimento das pesquisas de Ferreiro e Teberosky (1985) tornam-se
particularmente relevantes por dois motivos. O primeiro, porque coloca em nossas mãos um
referencial teórico capaz de qualificar a prática pedagógica, rompendo com as concepções
tradicionais de alfabetização e a “querela dos métodos” (FERREIRO e TEBEROSKY, 1985), ao
conceber a língua escrita como:

[...] um sistema de representação, resultado do esforço coletivo da
humanidade e não apenas como um código de transcrição de unidades
sonoras; por considerar a língua escrita como um objeto cultural e não
meramente escolar; por conceber a aprendizagem dessa linguagem como um
processo conceitual e não como aquisição de uma técnica [...] sujeito
cognoscente, ativo e com competência linguística, que constrói seu
conhecimento na interação com o objeto e de acordo com uma sequência
ordenada; por ter abandonado [...] a ideia segundo a qual é o método de
ensino que alfabetiza [...]. (LUCAS, 2008, p. 98).

Esse conhecimento torna-se direcionador do trabalho pedagógico quer seja com crianças, quer com
Jovens e adultos e possibilita identificar os melhores momentos para as intervenções e a seleção dos
conteúdos necessários para promover avanços no conhecimento. (FERREIRO e TEBEROSKY,
1985).

O segundo motivo é porque Ferreiro e Teberosky (1985) lançam a lume as questões sociais - ao
demonstrar que o fracasso nos primeiros anos de escolarização atinge predominantemente a
população marginalizada, o que reforça a necessidade de se assumir o papel social e político da
alfabetização e exige dos alfabetizadores, compromisso e responsabilidade, como nos ensinou Freire
(2002).

Em nosso estudo, como constatou Ferreiro et al (1983) apud Schuwart (2016), os alfabetizandos
jovens e adultos apresentam níveis evolutivos que sinalizam para a passagem de diferentes modos de
organização conceitual. Estes sujeitos pensam e interagem com o objeto do conhecimento, elaboram,
confrontam hipóteses sobre a escrita e todos aprendem a ler.

Os alfabetizandos, ao iniciarem e/ou retomarem o processo de alfabetização, apresentavam os níveis
de conceituação da escrita caracterizados por Ferreiro e Teberosky (1985): 50% dos estudantes
exibiram o nível pré-silábico. Eles conseguem diferenciam letras de números (por suas experiências
de vida), embora tenham dúvidas acerca de com que símbolo se escreve. Não fazem relação da
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escrita da palavra com a pauta sonora, ainda pensam que a escrita registra as características físicas e
funcionais dos objetos.

As conclusões parciais, acima, nos autorizam a afirmar que nem para os jovens e adultos que já têm
uma relação de convivência com textos escritos, quer seja no trabalho, quer seja no comércio, nas
ruas, está claro que a escrita registra os pedaços sonoros das palavras. Eles ainda vão ter que
enfrentar o desafio de responder: o que a escrita representa e como cria essa representação e são,
justamente, as respostas dadas a essas perguntas que nos possibilita observar seu nível de
compreensão acerca desse sistema. Ferreiro e Teberosky (1985), conforme pode ser verificado na
ponderação acima e na que se segue.

Os dados encontrados indicam que 31,8% dos estudantes iniciaram seu processo de aprendizagem da
leitura e da escrita com o conhecimento característico do nível silábico da escrita. Os jovens e
adultos fazem a segmentação quantitativa das palavras em tantas letras quantas são as vezes que abre
a boca, por exemplo, o estudante A escreveu “galinha” com C A B. Essa escrita revela que ele
percebeu que cada sílaba oral corresponde uma letra escrita, nesse caso, o estudante referido ainda
não faz a correspondência com a pauta sonora a ser grafada (silábico quantitativo); diferente do
estudante C, que já faz essa correspondência ( escreveu a mesma palavra com: G A L ) (silábico
qualitativo).

Por outro lado, na escrita das palavras dissílabas e monossílabas os estudantes foram acrescentando
letras: na escrita de “Zebra” escreveu Z A, pensou, pensou e acrescentou três letras (Z I L), formando
Z A G I L; escreveu “cobra” com C A T; “trem” com T A V A; “mão” com L M O. Eles foram
acrescentando letras ao se defrontarem com o problema de conciliar a segmentação da palavra
(zebra, cobra, mão), respectivamente, com a sua hipótese da quantidade mínima de letras para
escrever, isto é, mínimo de três letras para que algo possa ser escrito. O interessante foi que depois
que todos terminaram a atividade proposta, retornamos ao estudante que finalizou primeiro o ditado
e pedimos que lesse o que escreveu. Ele não conseguia ler a sua escrita e nós mostramos que também
não conseguíamos ler o que ele escreveu. Ou seja, o que ele tinha escrito não correspondia ao que
estava proposto para a escrita: “zagil”, palavra inventada, no lugar de “zebra”, palavra proposta no
ditado. Essa constatação junto ao aluno provocou um conflito (a incoerência da sua escrita) ao
perceber que não conseguia ler o que escreveu e ao confrontar a sua escrita com o que nós
decodificamos.

Apenas 4,5 dos sujeitos encontravam-se no nível intermediário, silábico-alfabético, visto que sua
escrita oscilava entre a silábica e a alfabética e 13,6%, (três estudantes) apresentavam-se no nível
alfabético, com pouco domínio das regularidades contextuais e morfo-gramaticais (ainda trocam e
omitem letras). Escreveram “cachorro” com C A J O R O; “tartaruga” com T A T A R U GA;
“galinha” com G A L I A, constituindo um desafio compreender as regras do nosso sistema de
escrita, como o uso dos dígrafos, no exemplo acima: rr, nh

Os achados descritos ratificam a importância do professor alfabetizador para ajudar o aluno a trilhar,
com sucesso, esse percurso evolutivo. Ratifica, de igual modo, a necessidade e a urgência do ensino
sistemático da escrita alfabética, tratando-a como um objeto de conhecimento que o estudante precisa
se apropriar, compreender e reconstruir esse aprendizado, assim como apontam que os anos de
escolarização vividos (1 a 3 anos) não foram suficientes para o aprendizado da escrita alfabética por
parte daqueles alfabetizandos, o que corroboram com duas lições importantes aprendidas com os
estudos de Leal e Morais (2010, p. 46 apud Leite, 2006). A primeira lição que se tira disso tudo é que
não há nenhuma relação causal entre compreender como o alfabeto funciona e saber sobre letras
isoladas. A segunda lição a ser apreendida é a de que os saberes que o estudante traz para a sala de
aula precisam ser diagnosticados pela escola e constituir-se como ponto de partida para o trabalho
pedagógico. Para isso cabe ao professor conhecer os princípios que regem o nosso sistema de escrita,
assim como as etapas que os alunos percorrem para apropriar-se desse conhecimento.
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Nesses termos, o processo de aprendizagem, por tudo que vimos até aqui, não é igual para todos os
sujeitos, é fruto das experiências vividas, depende das singularidades de cada um e varia de acordo
com as motivações e interesses pessoais o que, no caso dos sujeitos desse estudo, apesar das histórias
de desencontros com a escola, seguem desejosos, motivados e encontram-se nesse momento de suas
vidas, com níveis diferentes de compreensão da escrita, diversos não só nesse quesito, mas também,
nos motivos que justificam buscar alfabetizar-se em idades tão avançadas. Acreditamos que esse
desejo de seguir aprendendo pode ser justificado porque aqui eles se sentem acolhidos, respeitados e
percebem a escrita como representação da linguagem.

[...] a lógica que preside a compreensão de um adulto sobre o que é ler e
escrever e que se concretiza na sequência metodológica das cartilhas, não
corresponde nem de perto à trajetória que segue uma pessoa que se alfabetiza
[...] As cartilhas perseguem direta e imediatamente o cerne do sistema de
escrita, que é a constituição de sílabas por meio de letras, numa perspectiva
alfabética ignora que, antes de compreender isto, há uma caminhada muito
longa em que o sujeito analisa e explica o sistema de escrita à luz de
elementos mais primitivos, logicamente mais acessíveis a um iniciante nesta
aprendizagem [...] Aprender é passar por etapas sucessivas. Em cada uma
delas já se sabe algo sobre o assunto e este algo, embora incompleto, está
organizado em nós de maneira a resolver, provisoriamente, os problemas em
que envolvem o assunto em questão, ou melhor, os conceitos nele imbricados
[...]. (FUCK, 2012, p. 29)

Esse conhecimento tem sido o ponto de partida para um processo educativo onde os estudantes
jovens e adultos possam tomar a história em suas mãos e mudar sua direção com a escrita de um
novo e singular capítulo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tomar a história em suas mãos significa, para esses alfabetizandos, apropriar-se do sistema
alfabético de escrita e da diversidade de textos (orais e escritos) como condição de mudar o que até
aqui foi vivido.

Implica vivenciar a alfabetização como um ato político, Freire (2002), comprometido com uma
determinada visão de homem, sociedade e educação. Uma educação voltada para o interesse das
camadas populares, precisa ser construída e forjada no chão onde vivem cotidianamente os sujeitos
envolvidos, nas necessidades e demandas advindas do seu contexto de vida. Precisa assentar-se na
dialogicidade.

Como nos ensinou Freire em todas as suas obras, o diálogo é o verdadeiro método e, para isso, deve
estar banhado de amor e respeito pelo educando. Educandos que por diversos motivos, tiveram seus
sonhos abortados no processo de escolarização e cujas histórias de vidas se fundem às histórias de
vida dos estudantes da EJA do Brasil e que hoje, iniciam seus estudos ou retomam o percurso de
formação, antes interrompido, cheios de desejos, de sonhos, que contagiam a todos que os conhecem.

São homens e mulheres, mães e pais de famílias, residentes no campo e na periferia da cidade. São as
varredoras, os coletores e agentes da limpeza pública de Feira de Santana, funcionários da
Sustentare, Saneamentos S/A, brancos, pardos, pretos, que na sua grande maioria formam a categoria
de negros, que se autodeclaram, morenos, e que se encontraram nesse momento de suas vidas
mobilizados a buscar algo sem o qual viveram até aqui: a leitura e a escrita, para realizar um sonho.
O sonho de aprender a ler e escrever para assinar a folha de pagamento, ir ao banco sozinho, ler a
bíblia, ajudar na tarefa do filho, pegar um ônibus sem ajuda, tirar a carteira de motorista, enfim
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alfabetizar-se para atender uma necessidade objetiva, mas também, para adquirir autonomia. Querem
ser independentes.

Os achados da pesquisa nos permite afirmar que, entre os grandes motivadores para se alfabetizarem,
é o desejo de prosseguir nos estudos, ascender dentro da empresa, mas, também, para ser professora,
advogado, motorista, enfermeiro, polícia federal, vigilante, pintor profissional, eletricista, encanador,
segurança, portanto, ascender social e profissionalmente.

São os alfabetizandos, aqueles e aquelas, como os demais estudantes da EJA, que tiveram ou não a
chance de entrar em uma sala de aula ou que necessitaram abandoná-la para trabalhar, cuidar do
sustento da família ou dela foram expulsos via reprovações. São os sujeitos que sentiram na pele a
discriminação e a exclusão e que, hoje, experimentam o direito de participar do processo de
alfabetização, se constituindo e reconhecendo-se como sujeitos de direito.

Sujeitos que se encontram em sua maioria no nível pré-silábico, que frequentaram a escola no tempo
regular (72 % por dois ou três anos) e dela saíram sem apropriarem da leitura e da escrita. São as
mesmas pessoas que diariamente desenvolvem estratégias pessoais para enfrentar os desafios
advindos do trabalho, da comunidade letrada, que lhes cobram novas competências acerca desse
objeto de conhecimento.

Sujeitos socioculturais que têm história, que alimentam sonhos e que percebem, na busca pelo
conhecimento, uma possibilidade de mudar de vida. São esses os sujeitos da EJA. Aqueles que nos
dão diariamente lições de vida e de superação.

[i] Assim como Freire, temos restrições ao termo por considerarmos que o analfabetismo não é
doença ou praga para ser erradicado, mas um problema social sério e vergonhoso que precisa ser
amplamente debatido.
[ii] Preto, branco, pardo, indígena são os quesitos utilizados pelo IBGE para classificar a cor da
população brasileira.
[iii] Na pesquisa eles se identificaram 3 do gênero feminino e 21 do gênero masculino
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[1] Assim como Freire, temos restrições ao termo por considerarmos que o analfabetismo não é
doença ou praga para ser erradicado, mas um problema social sério e vergonhoso que precisa ser
amplamente debatido.

[1] Preto, branco, pardo, indígena são os quesitos utilizados pelo IBGE para classificar a cor da
população brasileira.

[1] Na pesquisa eles se identificaram 3 do gênero feminino e 21 do gênero masculino
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