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RESUMO: Este trabalho propõe situar o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) e seus impactos na
formação dos ex-estudantes de um município do interior da Bahia. Para tanto, fundamentou-se nos estudos de Freire
(1987; 1988), Arroyo (2012), Amorim (1978), Jannuzzi (1979), entre outros pesquisadores que mergulham nas
discussões acerca do Mobral/Alfabetização/Educação de Jovens e Adultos. Efetivou-se por meio de uma abordagem
qualitativa, pautados no enfoque (auto)biográfico, tendo como base os estudos de Bosi (1994). Foram utilizados como
instrumentos de recolha de dados as entrevistas narrativas e análise de documentos. Busca analisar o Movimento
Brasileiro de Alfabetização, suas metodologias, concepções e processos, a fim de perceber os seus impactos na vida
dos ex-alfabetizandos. As considerações apontam que o referido movimento, nacionalmente conhecido e amplamente
apontado na história da educação de pessoas jovens e adultas, defendeu uma educação enquanto adaptação,
investimento socioeconômico e preparação para a mão de obra. Apesar de uma concepção simplista,
desconsiderando o contexto e cultura dos sujeitos, as análises realizadas apontaram para a relevância do movimento
para a vida dos seus estudantes por reconhecerem como uma oportunidade de saírem do mapa dos não alfabetizados
naquele momento marcado por precariedades e negações de direitos.

PALAVRAS-CHAVE: Movimento Brasileiro de Alfabetização; Ações Alfabetizadoras; Educação de Jovens e Adultos.

ABSTRACT: This work proposes situating the Brazilian Literacy Movement (MOBRAL) and its impacts on the training
of former students of a municipality in the interior of Bahia. It was based on the studies of Freire (1987, 1988), Arroyo
(2012), Amorim (1978), Jannuzzi (1979), among other researchers who immerse themselves in discussions about
Mobral / Literacy / Youth and Adult Education. It was carried out through a qualitative approach, based on the (auto)
biographical approach, based on the studies of Bosi (1994). Narrative interviews and document analysis were used as
instruments of data collection. It seeks to analyze the Brazilian Literacy Movement, its methodologies, conceptions and
processes, in order to perceive its impacts on the lives of the former literacy students. The considerations indicate that
this movement, nationally known and widely pointed in the history of the education of young people and adults,
defended an education as adaptation, socioeconomic investment and preparation for the workforce. Despite a
simplistic conception, disregarding the context and culture of the subjects, the analyzes carried out pointed to the
relevance of the movement to the life of its students, to recognize as an opportunity to leave the map of the non literate
in that moment marked by precariousness and denial of rights

KEY WORDS: Brazilian Literacy Movement; Literacy actions; Youth and Adult Education.
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1. INTRODUÇÃO

A história da Educação de Jovens e Adultos sempre foi marcada por negações e silenciamentos e isso demonstra a
grande dívida social com os sujeitos inseridos no contexto da EJA, que, ao longo das suas vidas foram negados
muitos direitos, principalmente o da educação escolar. Diante deste contexto é que se insere este estudo o qual busca
analisar as possíveis contribuições do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), suas metodologias,
concepções e processos, a fim de perceber os seus impactos na vida dos ex-alfabetizandos. Procura evidenciar a
proposta de trabalho, as concepções implícita, as práticas, além dos seus limites e possibilidades para a história da
Educação de Pessoas Jovens e Adultas no país. Para tanto, faz uma breve abordagem sobre a história dos métodos
de alfabetização, além disso, apresenta a proposta e concepções defendidas pelo Mobral, a fim de perceber até que
ponto este movimento foi relevante para os estudantes inseridos naquele momento histórico.

Metodologicamente, este estudo é resultado de uma pesquisa qualitativa, ancorada nos pressupostos da abordagem
(auto)biográfica. Como instrumentos de recolha de dados foram utilizadas as entrevistas narrativas e análise de
documentos, apoiado nas ideias de Bosi (1994) dentre outros pesquisadores que se abastecem nas memórias
(auto)biográficas. Para tanto, buscou-se desenvolver uma análise cuidadosa dos processos vivenciados naquele
período, tendo o professor e três estudantes como interlocutores da pesquisa.

Assim, sistematizamos este artigo, abordando, inicialmente, aspectos relevantes da história dos métodos de
alfabetização, assim como as propostas, concepções e práticas acerca do Mobral, destacando as suas possibilidades
e limites no que se refere à história da Educação de Pessoas Jovens e Adultas no país. Em seguida, realizamos uma
reflexão acerca dos impactos do referido movimento para os alfabetizandos inseridos, tomando como parâmetro três
estudantes que vivenciaram o movimento de forma efetiva. Por fim, apresentamos as considerações acerca da
pesquisa realizada.

2. ALFABETIZAÇÃO E SEUS PRINCIPAIS MÉTODOS AO LONGO DA TRAJETÓRIA[i]

Os métodos de alfabetização que emergiram ao longo dos tempos são decorrentes de um momento histórico e do
entendimento que se tem acerca do sistema de escrita em uso. Assim, observa-se que do início do século XIX até o
final do século XX, a alfabetização foi entendida como aquisição da língua escrita, um código descontextualizado e
sem sentido, em que o ato de ler era entendido como decifração e o ato de escrita, cópia. Coerente com essa visão, a
prática pedagógica da alfabetização estava sustentada em métodos de ensino e toda a preocupação dos professores
girava em torno da busca por um método que ensinasse mais rápido a ler e a escrever. Nesse período, destacam-se
os métodos sintéticos[ii] e analíticos[iii].

Na história das metodologias, o método sintético é o mais antigo, teve início na antiguidade e prolongou-se até
meados do século XVIII. A regra básica era não avançar no processo sem ter todas as dificuldades da fase
precedente dominadas. Para Barbosa (1994, p. 47) o estudante “[...] demorava quatro anos para começar a ler um
texto completo. Só após esse período, ele iniciava a aprendizagem da escrita”.

No início do século XIX, o método sintético se aperfeiçoa, mudando a ênfase do nome para o som da letra.
Ensinava-se primeiro os sons das vogais, depois, na sequência, os sons das consoantes simples, após, os sons dos
encontros consonantais. Dominados esses elementos, acelerava-se o retorno da emissão sonora para a criança ler
(Barbosa, 1994). Já no final do século XIX e início do século XX estabelece-se o método analítico, sendo Radovilliers
seu percussor. Esse método utiliza como procedimentos de alfabetização elementos significativos da língua (palavras,
frases e contos) para chegar a unidades menores – fonemas ou sílabas, ou seja, parte do estudo do todo para as
partes e, em decorrência, das partes para o todo.

Barbosa (1994) afirma que foi Nicolas Adam que em 1787 lançou as bases desse método a partir da seguinte
metáfora:

[...] quando se quer mostrar um casaco par a criança, não se começa dizendo e mostrando
separadamente a gola, depois os bolsos, os botões, a manga do casaco. O que se faz é
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mostrar o casaco e dizer para a criança “isto é um casaco” [...] Proponha, portanto, que se
escrevesse palavras significativas para a criança em pedaços de papel de diferentes
formatos; com esta pequena ajuda, a criança seria capaz de reconhecer as palavras
rapidamente. (BARBOSA, 1994, p. 50)

Nicolas, com essa metáfora, apresenta os objetivos do método: fazer com que a criança compreenda o sentido do
texto lido e ao fazê-lo lança os fundamentos da formulação idiovisual, mostrando que ler é mais que decifrar e que o
sentido do texto, tem mais importância do que o som do texto. Barbosa (1994) deixa claro que foi com Decroly (1936)
que as características do método idiovisual ficaram evidenciadas quando propôs iniciar a alfabetização com frases
significativas para a criança utilizando-se de etiquetas, ênfase na compreensão da leitura e não na oralidade; ênfase
na escrita com função de comunicação e ao fazê-lo dispensa a análise abstrata da língua até que a criança demonstre
interesse.

Em face às discussões acerca dos métodos, surgem na década de 1950 os chamados métodos mistos ou
ecléticos[iv]. Tais métodos iniciam com alguns procedimentos de método global. A primeira etapa corresponde à
descoberta global das palavras, depois a análise e síntese das palavras. Contudo, Barbosa (1994) prefere utilizar o
termo método analítico-sintético tendo em vista a presença das características dos dois métodos. Para o autor a
proposta desse novo método não passa de um equívoco já que os princípios continuam sendo do método sintético.

Como vimos, os problemas da alfabetização resumiam-se a busca dos meios e caminhos para aprender a ler e
escrever, fruto de uma escola centralizadora no ensino e que desconhecia o processo de aprendizagem. Contudo, as
práticas pedagógicas evoluem em função das necessidades sociais, fruto do avanço do conhecimento acumulado na
área da leitura e produção escrita, bem como seu processo de aquisição.

Em função desses avanços, no final da década de 1970 e início da década de 1980, os estudos de Emília Ferreiro e
Ana Teberosky vêm constituir-se um marco para a prática da alfabetização, ao deslocar o foco do ensino para o como
a criança aprende e, ao fazê-lo demonstraram que a aprendizagem é resultado de um processo que se estabelece na
e pela interação do sujeito com a escrita. Essa proposta não se configura como um método de ensino, mas uma
concepção pedagógica que emerge de uma visão do sujeito cognoscente.

Os estudos da psicogênese da língua escrita (1999) desenvolvidos pelas autoras levaram ao redimensionamento das
concepções acerca do processo de apropriação do sistema de representação da escrita pelo sujeito. Suas pesquisas
comprovaram que para se apropriar do nosso sistema, a criança precisa saber o que a escrita representa e a estrutura
do modo de representação dela.

Barbosa (1994) descreve que a teoria cognitiva permite recolocar o problema do método, uma vez que a
aprendizagem passa a ser vista como uma atividade cognitiva, centrada na construção do conhecimento, de um
sujeito ativo que age sobre o conhecimento. O autor enfatiza que a psicogênese [...] desvela a distância que existe
entre as propostas metodológicas de alfabetização tradicional e as hipóteses que as crianças elaboram sobre o
sistema de ensino. E aponta outros referenciais para a alfabetização (BARBOSA, 1994, p. 72).

É com base nesses estudos que surgiram propostas pedagógicas que respeitam o sujeito enquanto produtor de
conhecimento com base na interação com o objeto de aprendizagem. Tais abordagens nos fazem compreender como
os métodos de alfabetização aqui destacados foram importantes para a construção da história da alfabetização e que,
por muito tempo, foram adotados como referência para a prática nos espaços escolares alfabetizadores. Tais
reflexões nos ajudam a compreender as narrativas dos interlocutores desta pesquisa apresentadas a seguir.

3. O MOBRAL NA HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO: ENTRE AS LIMITAÇÕES E AS CONQUISTAS

Apesar de o Movimento mencionar, em alguns momentos, o sujeito numa dimensão de criticidade, Jannuzzi (1979),
pautada nos documentos normativos do movimento, revela que o único termo que possibilita uma abertura crítica é a
“transformação”, embora antecedida pela inquietação da oferta e assimilação. Porém, mesmo com estas pontuações,
fica evidente na leitura do manual que a informação é o aspecto mais relevante. Tanto é que o movimento se propõe a
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fazer uma filtragem de informações de todos os âmbitos - artísticos, científicos, literários, enfim – para uma
assimilação adequada dos estudantes.

Tal concepção da educação enquanto informação é reafirmada e evidenciada no programa de Profissionalização[v],
complementando com a ênfase no treinamento. De fato, se a intenção da educação é agregar todos para o processo
de desenvolvimento econômico do país, colocado como algo inquestionável, o treinamento torna-se elemento basilar
para que se prepare mão de obra para o mercado de trabalho e não sujeitos críticos, pensantes e empoderados para
atuar na sociedade de forma autônoma.

É nesta concepção que os estudantes inseridos neste movimento, longe de serem percebidos como sujeitos críticos,
pensantes e carregados de cultura, são vistos de forma marginalizada, como seres inválidos, incapazes que devem
ser alfabetizados para mais facilmente receber as informações e o treinamento que facilitem desempenhar o seu papel
no mercado de trabalho para o desenvolvimento do país. Esta é a concepção do Mobral posta de forma bastante clara
nos seus documentos.

Assim, o analfabetismo é compreendido como algo que deve ser erradicado, justamente por ser visto como um dos
grandes obstáculos para o desenvolvimento do país. Nessa perspectiva, o Mobral concebe a educação enquanto um
investimento, pois deve preparar a mão de obra necessária para o desenvolvimento do mercado de trabalho e de
forma inquestionável. Para atender a esta concepção, os caminhos metodológicos de alfabetização não podem ser
dialógicos, nem tampouco possibilitar a horizontalidade do seu processo de construção.

É nesta concepção antidialógica e verticalizada que o método evidenciado no Mobral implicou essencialmente no uso
de métodos sintéticos e analíticos, não considerando necessário partir do universo vocabular[vi] do grupo de
estudantes inseridos, mas as mesmas palavras para todo o país, considerando que estas poderiam contemplar as
necessidades básicas do Brasil inteiro. Portanto, como revela Jannuzzi (1979), foi o método antidialógico que orientou
a prática do Mobral, não para o desvelamento da realidade social, mas para uma realidade posta como única, ou seja:
“[...] educador de um lado, o que tudo sabe, e educando, do outro lado, o que tudo ignora; educador que conduz e
educando que é conduzido; elite decide, povo que deve ser conduzido. É a continuação de uma ação antidialógica”
(JANNUZZI, 1979, p. 63).

Assim, o processo de alfabetização tem a intenção de ensinar a palavra, treinar o aluno para ler e escrever. Na
concepção defendida pelo movimento, segundo Jannuzzi (1979) “a ênfase na decodificação da palavra, na
aprendizagem das técnicas de ler e escrever, facilita o desenvolvimento de habilidades que permitem a apreensão de
informações que fazem o alfabetizando entrar no grupo dos que participam do desenvolvimento”. Essa priorização nas
técnicas de codificação e decodificação uniformes para todo o país, sem levar em conta o contexto cultural vivido
pelos sujeitos envolvidos, enfatizando simplesmente a aprendizagem da leitura, da escrita e do significado da palavra,
decorre da concepção de educação enquanto um investimento para preparação da mão de obra, por estas
habilidades serem imprescindíveis para assimilação de informação e treinamento.

Apesar do destaque desta concepção simplista do processo de alfabetização pelo Mobral, algumas pesquisas
apresentam alguns pontos que ajudam a compreender que este movimento marcou de forma bastante enfática a
história da alfabetização no país. Destacamos alguns dos trabalhos apresentados por Ribeiro [et al] (1992) em que
evidenciam um balanço da produção acerca do Mobral até aquele momento. Assim, as pesquisas realizadas por
Speranza (1973), Castro &Almeida (1979), Almeida (1978) e Almeida & Leblond (1982) constatam alguns resultados
bastante reveladores, como por exemplo, em relação aos recursos humanos, são destacados os baixos níveis de
formação dos agentes e educadores, a insuficiência das atividades de supervisão, assim como a precariedade dos
recursos materiais. Já no que se refere ao público inserido no referido movimento, constata-se que a grande maioria
era de jovens com menos de vinte anos, sendo, que muitos deles, mais da metade, já havia frequentado a escola
anteriormente[vii]. No que se refere ao rendimento dos estudantes do Mobral na leitura e escrita, diferente dos
resultados apresentados pelas pesquisas do próprio movimento[viii] os estudos realizados por Mendonça (1985) e
Fletcher (1983) revelam dados pouco otimistas quanto ao rendimento, ou seja, um percentual de apenas 13% de
produtividade em relação aos estudantes efetivamente matriculados.

Reafirmando os resultados destas pesquisas, Lovisolo (1978), em estudo realizado acerca da funcionalidade da
alfabetização, revela que o trabalho empreendido pelo Mobral não resultou em mudanças de renda e ocupação dos
ditos alfabetizados, nem tampouco numa maior participação em trabalhos comunitários.
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Diante de tantas constatações não otimistas em relação ao Movimento, Paiva (1982), em estudo realizado acerca dos
números e metas apresentados pelo Mobral, evidencia a dificuldade em conseguir a quantidade de matrículas que
correspondesse às expectativas do referido movimento, além disso, destaca os altos índices de evasão como
problema crucial.

Diante de tamanhas problemáticas reveladas pelas pesquisas destacadas, Ribeiro [et al] (1992) destaca a notável
existência de duas abordagens distintas sobre o Mobral. Uma primeira, culpabilizando o estudante não alfabetizado
pelo fracasso do programa - visão predominante pelos agentes do Movimento -, revelando que estes por terem outras
necessidades mais emergentes, a conquista da alfabetização não foi vista como fator de benefício para o sujeito
(AMORIM, 1978). Uma segunda abordagem evidenciada por Dauster (1981) e Oliveira (1982), revela que os
estudantes jovens e adultos possuem uma grande consciência da importância da conquista da alfabetização para a
melhoria das condições de vida. Ribeiro [et al] (1992, p. 22), ao analisar tais estudos verificou que apesar das
diferenças nos enfoques das autoras, ambas apresentam um ponto comum: “[...] a alfabetização tem para os adultos
de baixa renda um forte conteúdo simbólico. [...] é valorizada como condição para a sua independência e porta de
entrada para o universo da ‘sociedade moderna”.

4. OS IMPACTOS DO MOBRAL NA FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES: UMA REFLEXÃO DAS NARRATIVAS
ORAIS DOS ESTUDANTES

Destacamos nas narrativas dos interlocutores da pesquisa, ex-estudantes do Mobral, expressões de valorização e
agradecimento ao movimento como uma oportunidade única naquele momento histórico. Para seu Arlindo, foi por
meio do Mobral que ele conseguiu aprender minimamente para sair do mapa do analfabetismo. Nas suas palavras,
revela:

O Mobral foi muito bom. Naquele tempo não tinha escola pra gente [...] pras pessoas de
mais idade, aí, chegou o Mobral pra todo mundo [...] foi bom porque a gente pôde aprender
fazer o nome, escrever um pouquinho e ler também umas besteirinhas. Se não fosse isso,
meu Deus! Quanta gente daquele tempo era analfabeta! (ARLINDO, 75 anos, lavrador).

A narrativa do interlocutor da pesquisa revela a grade relevância da alfabetização para a vida dos sujeitos, sobretudo,
naquele momento histórico marcado por precarizações e insuficiência de acesso à escolaridade. Mesmo com um
processo de alfabetização marcado por limitações estruturais e, principalmente pedagógicas, com um ensino marcado
pela memorização, decodificação, repetição e com intencionalidades limitadas de identificar e escrever palavras,
escrever o próprio nome, seu Arlindo declara que o referido movimento foi uma possibilidade para sair do mapa do
analfabetismo. Para ele, “[...] aprender fazer o nome, escrever um pouquinho e ler também umas besteirinhas” foi uma
grande oportunidade conquistada pelo Mobral. No pensamento de Arroyo (2012) essa é uma realizada que vem sendo
mudada, graças aos movimentos sociais buscam cotidianamente se firmarem como sujeitos de direitos.

Nas narrativas de seu Manoel, o segundo interlocutor da pesquisa, destaca a grande relevância do Movimento para a
vida dos sujeitos, sobretudo dos trabalhadores rurais. Destaca como uma oportunidade de sair da escuridão e passar
a entender a significação das letras e palavras. Para ele, foi através do Mobral que muitos trabalhadores rurais tiveram
a oportunidade de aprender o que as letras dizem, de sair da escuridão e passar a compreender seus significados.
Nas suas palavras evidencia:

Antes do Mobral eu não sabia nada, eu via as letras e não sabia o que elas queriam dizer
[...]. Eu via meu nome e não sabia o que era. Foi essa escola que ensinou muita gente da
roça que, assim como eu não sabia nada. O Mobral clareou a nossa vida porque hoje eu já
sei fazer meu nome, já sei ler alguma coisinha [...] e antes era tudo escuro [...] eu não sabia
de nada. (MANOEL, 83 anos, aposentado)
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A fala de seu Manoel é bastante provocativa, pois possibilita algumas reflexões importantes, sobretudo a
desconsideração de todos os saberes produzidos ao longo da vida, sobrepondo o conhecimento científico e
escolarizado aos demais. Essa concepção apresentada na narrativa de seu Manoel, traduz o grande poder que a
escrita representa na vida das pessoas. Além disso, desconsidera o que Freire defende nas suas obras. Não há
saberes melhores nem mais importantes, os diferentes saberes se complementam. Isso implica não a
desconsideração da escrita, da leitura, do conhecimento científico e escolarizado, mas sim, saber que estes são tão
importantes quanto os conhecimentos populares, construídos ao longo da vida por meio das interações culturais e
sociais. Outra reflexão importante apresentada na narrativa do interlocutor diz respeito à ênfase na dimensão
meramente técnica e metodológica do Mobral, desconsiderando a dimensão política do processo que pode possibilitar
ao sujeito sair da condição de oprimido. Nas suas palavras revela: “[...] hoje eu já sei fazer meu nome, já sei ler
alguma coisinha [...] e antes era tudo escuro [...]”. A grande preocupação com a alfabetização rudimentar, simplista e
mecânica pode ser observada na narrativa do seu Arlindo.

No tempo do Mobral a gente tinha um livro [...] era uma cartilha muito boa [...] tinha o
desenho e a palavra. Era assim [...] a professora falava e todo mundo repetia. Eu lembro
que tinha o desenho do tijolo e a palavra pra gente aprender. A professora falava e a gente
repetia até aprender. Era assim. (ARLINDO, 75 anos, lavrador).

A narrativa do interlocutor revela que apesar de uma tentativa do trabalho com as palavras geradoras utilizadas por
Freire, desconsidera o processo de dialogicidade e reflexividade crítica, por padronizar as palavras para um país tão
diverso, multifacetado e plural como o Brasil. Percebe-se que há uma ênfase apenas na codificação e decodificação
mecânica, sem levar em conta o processo de politização e criticidade dos sujeitos. Apesar dessa concepção simplória
de alfabetização, duramente criticada nas reflexões de Freire (1987; 1988) e tantos outros pesquisadores atuais, os
interlocutores da pesquisa revelam, nas suas narrativas a relevância desse Movimento como a primeira oportunidade
de estudo. Seu Manoel destaca que:

Até eu já rapaz nunca tinha entrado em uma escola. Foi o Mobral que me ajudou a ser o
que eu sou hoje. Não sei muita coisa, mas pelo menos sei escrever meu nome, ler alguma
coisa, escrever um pouquinho [...] eu não me aperto não. Sei fazer minhas contas [...] e se
não fosse o Mobral (MANOEL, 83 anos, aposentado)

Seu Manoel nos permite inferir que o referido Movimento, apesar contemplar um modelo de alfabetização marcado
pela negação do diálogo, da politização e da criticidade e atender a uma concepção rudimentar, com ênfase apenas
no ato de codificar e decodificar, foi a única oportunidade que teve para sair da condição de não alfabetizado que na
sua concepção se refere apenas a “[...] ler palavras e poder escrever meu nome, ler alguma coisa, escrever um
pouquinho [...]”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As narrativas dos interlocutores da pesquisa apresentaram reflexões bastante provocativas, porém diferenciadas das
que esperávamos. O significado das ações alfabetizadoras para os sujeitos da pesquisa nos permitiram algumas
reflexões importantes: até que ponto estes sujeitos conseguem interagir com a cultura letrada no momento atual em
que as demandas pela apropriação da leitura e da escrita são cada vez mais exigidas Qual o nível de letramento dos
sujeitos que tiveram, ao longo da sua vida apenas o Mobral como oportunidade de escolarização Em que medida uma
concepção simplista e rudimentar de alfabetização contribui para que o sujeito saia do mapa do analfabetismo e do
anlfabetismo funcional Estas são respostas que carecem novas pesquisas para uma compreensão mais ampla.

Assim, o Mobral, apesar de apresentar uma prática pedagógica com ênfase apenas no processo de codificação e
decodificação da língua escrita, através de atividades mecânicas, repetitivas e sem sentido para os estudantes, foram
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fundamentais para o processo de construção da leitura e da escrita de muitos sujeitos naquele momento histórico,
mas que no contexto atual certamente não atendederiam as exigências de uma sociedade letrada e com demandas
cada vez mais diversas.

Assim, as considerações apontam a relevância do Mobral para a história da alfabetização e para a vida destes
interlocutores. Apesar de compreendermos novas concepções teórico-metodológicas para atender as demandas
atuais, os ex-alfabetizandos do Mobral, revelam que conseguiram mudar suas vidas, mesmo que de forma tímida.
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[i] As reflexões apresentadas nesta seção é uma adaptação das ideias destacadas na obra de Estrela e Andrade
(2015) no tópico intitulado “Propostas curriculares de alfabetização: qual o lugar dos métodos neste contexto”

[ii] Segundo Micotti (1996) os métodos sintéticos pautam-se em dois princípios básicos: partir do simples até chegar
ao complexo e adquirir automatismo por associações repetidas. Fazem parte desse grupo o método alfabético, cujo
ponto de partida são as letras, o método silábico, que inicia o processo de alfabetização pelas sílabas e o método
fônico, que parte dos sons das letras.

[iii] Os métodos analíticos, segundo Harris e Hodges (1999), são uma maneira de ensinar introdução à leitura que
começa com unidades completas de linguagem e mais adiante as divide em partes, dividindo, por exemplo, as
sentenças em palavras ou as palavras em sons.

[iv] Segundo Harris e Hodges (1999), caracterizam-se por uma forma de iniciar as crianças na leitura fornecendo-lhes
oportunidades para aprender palavras como unidades completas, aprender os sons que as letras registram, de modo
que os sons possam finalmente ser misturados para formar palavras, e, finalmente, para aprender a escrever
palavras.
[v] O Programa de profissionalização do Mobral teve como objetivo mais amplo estimular e proporcionar meios à
ascensão socioeconômica do estudante por meio de informação e treinamento profissional.

[vi] Expressão cunhada por Freire que segundo Brandão (1996) refere-se ao contato inicial e direto que se estabelece
com a comunidade de atuação. Trata-se de uma pesquisa simples que tem como objetivo imediato a obtenção dos
vocábulos mais usados pela população a ser alfabetizada.

[vii] Esta é uma realidade que, para Ribeiro [et al] (1992) continua sendo verificada, uma vez que a grande maioria do
público dos programas de educação de adultos, não é majoritariamente de adulto que não teve acesso à escola na
infância “[...] são adolescentes e jovens que fracassam no sistema regular e buscam uma segunda chance para
realizar seus estudos”.

[viii] Segundo os resultados apresentados nas pesquisas de Castro & Almeida (1976), Almeida (1978) e Pereira
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(1987), o rendimento dos estudantes foi considerado bom, sobretudo na leitura e cálculo, os quais contrariam demais
pesquisas realizadas, como, por exemplo, Mendonça (1985) e Fletcher (1983).
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