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Resumo

A investigação delineada neste trabalho é de base qualitativa e consiste na análise de textos produzidos
pelos alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado – PBA, na ocasião dos diálogos sobre o ensino da
leitura, desenvolvido no âmbito da Secretaria Estadual de Educação de Alagoas no período de outubro de
2012 a abril de 2013. Buscamos identificar, nos referidos textos, a concepção de Letramento dos
alfabetizadores após o processo de formação inicial e continuada desses sujeitos, que teve com eixo
central a discussão sobre alfabetização e letramento para a atuação no programa. Esse processo de
formação foi direcionado pela Universidade Federal de Alagoas, através do Centro de Educação e Núcleo
de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Alfabetização – NEPEAL. Para tanto, apoiaremos nossas reflexões
nos estudos de Freitas, M. (2007), Soares (1998, 2003, 2004), Kleiman (1999), Rojo (2010), e Barros
(2007). Embora o estudo apresente alguns apontamentos sobre a evolução da concepção de leitura e
escrita dos alfabetizadores, espera-se dar continuidade a pesquisa.
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Abstract

The research outlined in this paper is based on qualitative and consists in analyzing texts produced by the
literacy of the Literate Brazil Program - PBA, on the occasion of the dialogue on the teaching of reading,
developed under the State Department of Education of Alagoas in the period October 2012 to April 2013.
We seek to identify in these texts, the concept of literacy of literacy after the initial training and continuing
these subjects, which had central axis with the discussion on literacy and literacy to operate the program.
This training process was directed by the Federal University of Alagoas, through the Centre for Education
and the Center for Studies and Research on Literacy - NEPEAL. Therefore, we will support our reflections in
studies Freitas, M. (2007), Smith (1998, 2003, 2004), Kleiman (1999), Rojo (2010) and Barros (2007).
Although the study presents some notes on the evolution of the concept of reading and writing literacy, it
is expected to continue the search.
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1 Introdução

A concepção de formação dos alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado – PBA pressupõe um
mergulho na prática docente, especificamente durante os diálogos sobre o ensino de Língua Portuguesa,
cujo objetivo consiste em contribuir, por meio da formação inicial e continuada, para a melhoria das
práticas de alfabetização. Nesse contexto, busca-se contribuir também com a superação do analfabetismo
entre os jovens com 15 anos ou mais, adultos, idosos e contribuir para a universalização do Ensino
Fundamental no Brasil.

A concepção de alfabetização do referido programa reconhece a educação como direito humano e a oferta
pública da alfabetização como porta de entrada para a educação e a escolarização das pessoas ao longo de
toda a vida. O documento que dispõe dos princípios, diretrizes, estratégias e ações, expõe que

o Programa Brasil Alfabetizado se apresenta como uma política pública
que, por ser contínua, visa à continuidade dos estudos dos
recém-alfabetizados. Nesse sentido, supera o caráter de campanha
comumente associado às iniciativas de alfabetização de jovens e adultos,
adotando uma visão clara de política pública integrada ao esforço
educacional do País. (2011, p. 07)

Neste trabalho, pretendemos delimitar nossa discussão em um dos pressupostos que norteou o processo
de formação de alfabetizadores, a prática docente de ensino da leitura para atuação no PBA na perspectiva
do letramento. O conceito de letramento começou a ser empregado para distinguir os estudos sobre a
alfabetização do impacto social da escrita, a partir dos estudos começou assumir este termo, que para
Kleiman é “um conjunto de práticas sociais (que usam a escrita), cujos modos específicos de
funcionamento têm implicações importantes para as formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas
práticas constroem relações de identidade e poder.” (2004 p. 11). Cabe a cada situação definir as relações
de identidade e poder a partir do seu cotidiano.

A formação dos alfabetizadores do PBA foi desenvolvida em dois momentos que se complementaram:
inicial e continuada. Nesse sentido, o programa direcionou que a formação inicial e continuada seria de
responsabilidade das entidades participantes do Programa Brasil Alfabetizado que deveriam fazer a
formação inicial dos alfabetizadores e coordenadores diretamente ou por meio de instituição formadora.
Nesse sentido, especificamente em Alagoas, esse processo foi subsidiado pela UFAL, que coordenou as
atividades de formação inicial e continuada.

Em se tratando das orientações do PBA seus documentos esclarecem ainda que a Formação Continuada
será o espaço de troca de experiências, relatos de práticas bem sucedidas, discussão de dificuldades,
planejamentos coletivos, confecção de materiais e leituras complementares. Esse espaço serviria,
também, à capacitação dos alfabetizadores e coordenadores como agentes mobilizadores nas ações de
encaminhamento para a continuidade dos estudos, e na obtenção do registro civil para aqueles que ainda
não o possuem.

Nesse sentido, trataremos neste trabalho de situar a experiência de formação dos alfabetizadores no PBA
desenvolvido no âmbito do Estado de Alagoas, no período de outubro de 2012 a abril de 2013, apontar a
concepção de Letramento defendida durante os momentos de formação, bem como identificar a concepção
de letramento dos alfabetizadores a partir da formação realizada e abordada nos textos produzidos por
esses alfabetizadores.

2 O contexto do PBA em Alagoas
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Analfabetismo em Alagoas ainda é um grande desafio para o poder público, que com o DECRETO Nº
6.093, DE 24 DE ABRIL DE 2007, poderá refazer sua história, pois no seu Art. 2º “O Programa atenderá,
prioritariamente, os Estados e Municípios com maiores índices de analfabetismo, considerando o Censo
Demográfico de 2000, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.” Conforme
Tabela 1, perceber-se um avanço lento em relação às taxas de analfabetismo do Estado.

Tabela 1. Taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade em Alagoas

1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
34,69 32,76 30,59 31,18 30,41 29,51 29,26 26,44 25,14 25,74

Fonte: IBGE

Considerando a diferença dos últimos anos é provável que este Programa tenha contribuído
significativamente para diminuir ainda mais os índices, já na Tabela 2, acompanha-se a relação do
percentual de analfabetos com a idade.

Tabela 2. Tabela do analfabetismo no País, por faixa etária.

Idade Porcentagem

60 anos ou mais 26,5%

50 a 59 anos 13,8%

40 a 49 anos 9,9%

30 a 39 anos 6,6%

25 a 29 anos 4,0%

18 a 24 anos 2,6%

15 a 17 anos 2,2%

Fonte: Brasil, 2013

Existem diferenças quanto à estatística por sexo, pois os homens aparecem com 9,9% do índice e as
mulheres com 9,3%. Já na divisão territorial, a área rural é responsável por 23,18% da população
analfabeta do País e a área urbana, por 7,28%. Entre os estados, foram registrados os maiores índices de
analfabetismo na região Nordeste, onde se destacam Alagoas, com 24,32%; Piauí, com 22,93%; Paraíba,
com 21,91%; e Maranhão, com 20,88%. Os menores índices estão no Distrito Federal, com 3,47%; Santa
Catarina, com 4,15%; Rio de Janeiro, com 4,30%; e São Paulo, com 4,34%. (BRASIL, 2013).

Em Alagoas, o Programa Brasil Alfabetizado, teve o total de 1.335 turmas com cerca de 1.300 professores
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concluíram as atividades para a alfabetização de jovens a partir de 15 anos de idade. Segundo
informações de Rafaela Teixeira, técnica de apoio do PBA. Com o objetivo de os alunos alfabetizados
poderem ingressar na rede pública estadual e municipal para a continuidade dos estudos nas turmas de
Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Contribuições de estudos sobre a Política da Educação de Jovens e Adultos, a exemplo dos escritos de
HADDAD, Sérgio; DI PIERRO, Maria Clara (2000) revelam que para além de uma discussão sobre a prática
dos alfabetizadores se insere nas discussões acerca do analfabetismo no Brasil, a precariedade e
descontinuidade das ações e iniciativas do âmbito do poder público para a área.

3 Alfabetização e Letramento: contribuições dos estudos no PBA

A partir de Soares (1999, p. 67-70) compreendemos que o Letramento apresenta duas dimensões:
Individual e Social. A dimensão individual envolve dois processos: ler e escrever. A leitura é entendida
como “tecnologia”, um conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas, que se estende desde a
decodificação de palavras escritas até a capacidade de compreensão dos gêneros textuais. A dimensão
social refere-se às habilidades de leitura e escrita, utilizadas num contexto específico, e como essas
habilidades se relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais.

De acordo com Queiroz (2000), o Letramento é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e
escrever, mas cultiva (dedica-se às atividades de leitura) e exerce (responde às demandas sociais da
leitura e da escrita) as práticas sociais que usam a escrita. A alfabetização, ainda segundo a estudiosa, é
ação de ensinar a ler e escrever que se dá mediante o ensino e pode acontecer à margem da instituição
escolar.

Defende a autora que Alfabetizar e Letrar são duas ações distintas, mas INSEPARÁVEIS. O ideal é
alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da
escrita, de modo que o individuo se tornasse ao, mesmo tempo, alfabetizado e letrado.

A partir dessa perspectiva percebemos a necessidade das salas de aula de alfabetização se tornarem
espaços de reconhecimento e reflexão sobre os múltiplos saberes e práticas culturais dos sujeitos
envolvidos na ação educativa. Dessa forma, essa ação educativa deve dialogar com a realidade concreta
desses sujeitos no sentido de permitir o acesso e a prática efetiva desses sujeitos nos diversos eventos de
letramento presentes no dia a dia, integrando-os as práticas de (multi)letramento que estes ainda não
dominam.

O conceito de multiletramentos é abordado por Rojo (2010, p. 82) a partir da contribuição teórica de um
grupo de estudiosos de Nova Londres. Nessa perspectiva, esse conceito

busca apontar, de saída, por meio do prefixo ‘multi’, para dois tipos de
‘múltiplos’ que as práticas de letramento contemporâneas envolvem: por um
lado, a multiplicidade de linguagens, semioses e mídias envolvidas na criação de
significação para os textos multimodais contemporâneos e, por outro, a
pluralidade e diversidade cultural trazida pelos autores/leitores contemporâneos
a essa criação de significação.

De acordo com a autora (op cit) trilhar no campo dos multiletramentos implica “negociar uma crescente
variedades de linguagens e discursos: interagir com outras línguas e linguagens, interpretando ou
traduzindo; usando interlínguas específicas de certos contextos (...)”.Segundo a Rojo (2010), é por meio
dos multiletramentos que nos propiciam pensar as diversas tecnologias da informação, os hipertextos e
hipermídias que estão corroborando a compreensão do ensinar e aprender.

4 O Letramento para os alfabetizadores: analisando seus textos escritos
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Em se tratando do diálogo sobre as práticas de ensino da leitura no PBA, as alfabetizadoras revelam que,
em sua maioria, sentiram dificuldades enquanto alunos de se alfabetizarem. Observem o depoimento:

Aa – tudo começou quando tinha sete anos de idade e morava no interior de
Satuba, cidade onde moro há quarenta anos. Estudava na escola. No Grupo
Escolar Prof. Ferreira Fernandes. Na primeira série do primeiro grau. Nessa
escola não tinha jardim nem alfabetização, os alunos já iniciava na primeira
série. Na época os alunos já começava indo para o quadro respondendo
perguntas sobre matemática contas de soma e diminuir. No tempo levei
palmatória e castigo se não respondesse certo, mas tudo isso valeu a pena, não
tenho formação superior, mas mim orgulho do que eu sou. Por que muitas
pessoas da minha idade não teve oportunidade como eu tive e hoje não saber
nem ler nem escrever. (L. B.)

A alfabetizadora revela que foi alfabetizada com base no método tradicional, onde a punição era a
estratégia usada na prática educativa. Nessa perspectiva, inferimos que a alfabetizadora aprendeu a ler e
escrever a partir do mesmo referencial de ensino tradicional. De acordo com Moura (1999), o método
tradicional “tomam a alfabetização de adultos como aquisição de um sistema de código alfabético, tendo
como único objetivo instrumentalizar a população com os rudimentos de leitura e escrita”. (p. 20-21).
Ainda, segundo a autora, podemos denominá-los em sintéticos e analíticos. O método sintético

consiste no “domínio do aprendiz sobre o alfabeto, nomeando cada uma das
letras, independente do seu valor fonético e de sua grafia [...] aprendia
repetindo em coro, soletrando. Após esse período, era apresentada a grafia das
letras do alfabeto e, numa primeira síntese, apresentavam-se as sílabas,
sistematicamente e em ordem. Em seguida, eram introduzidas as palavras mais
simples (monossílabas) e depois, as mais longas, consideradas de pronúncia
mais difícil”. (BARBOSA, 1994, p. 47).

Que privilegiava a soletração e silabação a atenção do aprendiz está voltada para a combinação das
consoantes com as vogais. No método analítico o aprendiz é motivado a reconhecer a palavra inteira. O
ensino da leitura e da escrita “parte dos elementos maiores da língua (o ‘todo’, palavra e sentenças) e,
através da decomposição, chegam aos elementos menores (as ‘partes’, as sílabas)”. (BARBOSA, 1994, p.
54). Com relação ao seu processo de escolarização, mesmo não tendo concluído, demostra está satisfeita
com a sua situação atual.

O processo de formação inicial e continuada dos alfabetizadores do PBA, da 6ª etapa, em se tratando dos
diálogos sobre o ensino da Língua Portuguesa, especificamente sobre as concepções e práticas de
alfabetização em contextos de letramento, foi marcado e demarcado pelas concepções e pelas crenças dos
alfabetizadores sobre como se deve alfabetizar adultos e sobre as possibilidades de limites do referido
programa Para Faria Filho (2002) a institucionalização da escola elementar e do processo de escolarização
no Brasil são sobremaneira reforçados no mesmo momento e no interior da mesma discussão que
estabelece, de uma vez por todas, o primado do método também na organização escolar.

Nesse contexto, trilhar um caminho de formação partindo dos saberes e das resistências dos
alfabetizadores não foi tarefa fácil. Considerando que eles em sua grande maioria são alfabetizadores sem
formação pedagógica, muitos nunca tinham ensinado.

Ld – a dificuldade é principalmente manter os alunos a sala de aula e como
ensinar a cada um deles que é preciso aprender ler e escrever. Por isso
precisamos de material e muito incentivo para que eles possam ter estímulo
para aprender. Mas com muita paciência vamos ensinar. (anônimo)
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Os alfabetizadores revelaram que a maior dificuldade consistia justamente em manter os alunos em sala
de aula e também a como ensinar a cada aluno. É verdade que em se tratando de sujeitos alunos jovens,
adultos e idosos eles demonstram muitas dificuldades para aprender a ler e a escrever.

Em meio a essa realidade, despertamos a curiosidade epistemológica em conhecer as concepções dos/das
alfabetizadores sobre alfabetização e letramento a partir da reflexão sobre suas práticas. Nesse sentido,
observem o relato:

Processo de leitura dos alfabetizadores:

La – Inicio minha aula de leitura pela escolha do texto, apresento o texto
aos meus alunos, leio-o em voz alta, falo um pouco sobre o tema. Após
essa leitura os alunos fazem uma leitura em silêncio e logo depois a
compartilhada fazendo uma (leitura) interpretação oral sempre debatendo
a compreensão de cada um sobre o texto, em seguida é feito a
interpretação escrita que é socializada e mais uma vez debatida. (M. T.)

No depoimento da alfabetizadora, percebemos que há uma repetição desnecessária dos procedimentos
metodológicos, ou seja: a alfabetizadora ler e comenta o texto, posteriormente distribui o texto os alunos
leem e também comentam novamente. Solé (1998) defende um ensino de leitura no qual se aprende a ler
lendo, o aluno pode aprender com diversos tipos textuais do seu cotidiano, busca questionar o mundo que
está ao seu redor.

A alfabetizadora ainda tem uma concepção restrita de uma prática de leitura e enfatiza a necessidade de
interpretação do texto. No entanto, o aluno pode interpretar o texto sem compreendê-lo. Segundo Leffa
(s, d) a interpretação como réplica não procura explicar o texto diretamente para o leitor. É necessária
maior reflexão para que o leitor possa compreender o enunciado.

Outro aspecto agravante consiste no fato de que os alunos do programa em sua grande maioria ainda não
conseguem ler com autonomia, desta forma os encaminhamentos metodológicos das práticas de leitura
deveriam considerar a especificidade dos sujeitos alunos.

Nos depoimentos das alfabetizadoras percebemos que os gêneros textuais circularam nas salas de aula, no
entanto nem sempre elas sabiam como mediar significativas práticas de leitura. Observem o extrato:

Lb – eu leio o texto junto com eles, depois cada um ler um parágrafo, logo após
faço perguntas sobre o texto. O que eles entenderam, se gostaram, se o texto
faz lembrar algo que já tenha acontecido em sua vida, se tem alguma palavra
que eles não conhecem. Interpretação do texto escrito e ditado com as palavras
retiradas do texto. (E.)

No encaminhamento didático da alfabetizadora percebemos que há uma preocupação sobre a necessidade
do estabelecimento de um diálogo sobre o texto.

A alfabetizadora demonstra que as práticas de leitura ainda são fragmentadas, leitura de parágrafos do
texto. Isso demonstra que o leitor diz que faz leituras rápidas, curtas e que nem sempre termina as
leituras iniciadas realizando-as de forma fragmentada, porém, sabe-se que a leitura deve ser feita como
um todo do texto e não por partes, pois é fácil perceber quando pegamos um texto, podemos saber do
que se trata quando lemos o título, ou algumas palavras que compõe o seu resumo.

Há também uma preocupação com a interpretação do texto. E, a prática de leitura culmina com a escrita
de palavras do texto. Qual o propósito dessa prática É necessária uma reflexão sobre os objetivos da
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interpretação do texto.

Durante o processo de formação inicial e continuada discutiu-se a importância dos três grandes momentos
do processo de leitura: pré-leitura, leitura e pós-leitura. Sobre esse movimento a alfabetizadora afirma

Lc – em primeiro momento é uma leitura compartilhada onde todos
devem participar, mas infelizmente nem sempre isso acontece, sempre
fica alguém sem ler ou por que não quer ou porque não sabe. No
segundo momento, é uma leitura individualizada e oral. Depois da leitura,
questionamentos para que todos possam responder de acordo com o
texto trabalho durante a aula. Produção de um texto através da leitura
estuda na aula passada. (anônimo)

A alfabetizadora explicita que realiza a leitura compartilhada do texto. Segundo Solé, a leitura
compartilhada pode ser entendida como oportunidade de o aluno conhecer diferentes textos. Compartilhar
a leitura é uma prática cotidiana em nossa sala de aula. Que busca como objetivo proporcionar aos alunos
conhecer diferentes textos e gêneros textuais.

Por diferentes motivos os alunos, muitas vezes, não participam das práticas de leitura. Pois, essas práticas
não são significativas para eles. A alfabetizadora demonstra perceber que há por parte dos alunos a
resistência em participar das práticas de leitura propostas.

5 Considerações

Embora o estudo apresente alguns apontamentos sobre a evolução da concepção de leitura e escrita dos
alfabetizadores, espera-se dar continuidade a pesquisa para analisarmos até que ponto o alfabetizador de
sujeitos adultos e idosos, sem formação específica para docência, compreendem e reelaboram suas
concepções por meio de um processo de formação continuada.

No entanto, os alfabetizadores demonstraram que a leitura no, contexto do PBA, tem como objetivo que o
leitor compreenda o que diz o texto. No entanto, as propostas de leitura não ultrapassavam os limites do
texto. Os dados demonstraram ainda que as práticas de leitura consistiam, sobretudo, na oralização do
texto pela alfabetizadora e ou pelos alfabetizando.

Durante o processo de formação inicial e continuada, especificamente ao dialogarmos sobre o processo de
alfabetização numa perspectiva de letramento os alfabetizadores afirmavam que trabalhavam com os
gêneros textuais, no entanto, demonstraram inúmeras dificuldades de compreensão. Isso aponta para a
necessidade de repensarmos inclusive a política de seleção dos alfabetizadores dos programas de
alfabetização.

Os alfabetizadores demonstraram ainda que tentam propor condições para o ato da leitura, essa condição
pressupunha, entre outros aspectos: leitura compartilhada do texto; leitura em voz alta pelo alfabetizador;
leitura individual pelo aluno; e, diálogo sobre o texto. Nesse contexto, a compreensão do texto era
construída por meio do diálogo sobre o texto.

Dado o exposto, o estudo revela que ainda temos muito a pensar quando se trata de formar
alfabetizadores de jovens e adultos por meio de programas de alfabetização. Não se trata apenas de
propor uma política de formação, mas, sobretudo, de partir dos saberes da experiência desses sujeitos
que, muitas vezes, nunca almejaram nem pensaram em ser alfabetizadores.
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