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RESUMO 

 

 

O presente estudo se propôs a investigar as práticas de alfabetização de professores da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a contribuição dessas práticas para as aprendizagens 

dos alunos no que se refere à apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), 

buscando perceber, nesse processo, as concepções das próprias professoras e dos 

alfabetizandos a respeito de tais práticas e sobre as aprendizagens construídas pelos alunos. 

Em nosso referencial teórico, apoiamo-nos nas ideias de importantes autores (Paulo Freire, 

Haddad e Di Pierro, Jane Paiva, Emilia Ferreiro, Magda Soares, Maria do Rosário Mortatti, 

Philippe Perrenoud, Anne Marie Chartier, entre outros), para discutir questões relacionadas 

à EJA, à alfabetização e à prática pedagógica, considerada aqui especificamente como 

prática docente. A pesquisa foi realizada nas salas de aula de duas professoras de turmas de 

alfabetização da EJA, de escolas públicas municipais da cidade de Camaragibe/PE. Como 

procedimentos metodológicos, utilizamos: a) Observações das aulas das alfabetizadoras, 

que resultaram na elaboração de 30 relatórios, contendo a descrição e transcrição de todas 

as aulas; b) Entrevistas e minientrevistas semiestruturadas com as professoras e seus 

alunos, que nos ajudaram a traçar o perfil dos sujeitos e a perceber o ensino da leitura e da 

escrita, bem como as aprendizagens dos alunos do ponto de vista de quem ensina e de quem 

aprende; c) Aplicação de atividades de escrita e leitura de palavras com os alunos, no 

início e no final do estudo, para percebermos a evolução dos mesmos no processo de 

alfabetização. Os resultados apontaram que uma das professoras buscou investir mais do 

que a outra no ensino sistemático da escrita alfabética. Em ambos os cotidianos práticos, 

principalmente no da professora Selma, observamos, por um lado, a presença ainda 

marcante dos “antigos” métodos de alfabetização e, por outro, constatamos as dificuldades 

e a angústia das docentes para incluir as “novas” práticas em seus modos de fazer, o que se 

tornava mais evidente nos momentos dedicados à realização de atividades de produção 

textual com os alunos. Apesar de termos percebido que houve um maior avanço na 

aprendizagem da turma da professora Selma, verificamos que, tanto nessa turma como na 

outra, os progressos dos alunos foram abaixo daqueles esperados. Sendo assim, os 

resultados da pesquisa apontam que as práticas investigadas por nós parecem ter 

contribuído pouco para os alunos tornarem-se pessoas alfabetizadas.      

 

Palavras-chave: Alfabetização. Ensino-aprendizagem. Educação de Jovens e Adultos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to investigate literacy teaching practices by teachers of Youth and Adult 

Education and the their contribution to students’ learning in relation to the appropriation of 

alphabetic writing system, driving to realize, in this process, teachers’ and students’ 

conceptions of theses practices and about students’ learning. Our theoretical reference is 

based on important authors’ ideas (Paulo Freire, Haddad e Di Pierro, Jane Paiva, Emilia 

Ferreiro, Magda Soares, Maria do Rosário Mortatti, Philippe Perrenoud, Anne Marie 

Chartier, among others) in order to discuss about Youth and Adult Education, literacy, 

pedagogic practice, considered in this study as teaching practice. The research was realized 

in classrooms of two literacy teachers who acting in Youth and Adult Education, in public 

schools of Camaragibe/PE city. We use as methodological proceedings: a) observations of 

class ministered by literacy teachers, which result on the elaboration of 30 reports 

composed by description and transcription of every class; b) semi-structured interviews and 

mini-interviews with teachers and their students, which help us to make a profile of the 

subjects and to feel reading and writing teaching, as well as the students’ learning by the 

point of view of who teaches and who learns; c) application of writing and reading words 

activities, at the beginning and ending of the study so that we can notice students’ evolution 

in the literacy process. The results point out that one of the teachers focused on alphabetic 

writing system more than the other. In both everyday practices, mainly in the teacher 

Selma, we observed the presence of “old” literacy methods by one side, and we verify, by 

the other, teachers’ difficulties and anxieties in order to include “new” practices in their 

way of doing, what became more evident in moments of writing activities. Despite noticing 

a learning advance in teacher Selma’s group, we verified that in both groups students’ 

progresses were below the expected. Then, the results of the research point out that 

investigated practices seem to offer little contributions to literacy process.      

 

Keywords: Literacy. Teaching and learning. Youth and Adult Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Registros iniciais da aluna Cleide (nível silábico-qualitativo)   224 

Figura 2 – Registros finais da aluna Cleide (nível silábico-qualitativo) 224 

Figura 3 – Registros finais do aluno Mariano (nível alfabético) 225 

Figura 4 – Registros iniciais da aluna Roberta (nível pré-silábico) 229 

Figura 5 – Registros finais da aluna Roberta (nível pré-silábico) 229 

Figura 6 – Registros iniciais do aluno Marcos (nível silábico-qualitativo) 230 

Figura 7 – Registros finais do aluno Marcos (nível silábico-alfabético) 230 

Figura 8 – Registros iniciais da aluna Marta (nível silábico-qualitativo) 231 

Figura 9 – Registros finais da aluna Marta (nível silábico-alfabético) 231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 – Perfil das professoras 106 

Quadro 2 – Perfil dos alunos do Grupo A 109 

Quadro 3 – Perfil dos alunos do Grupo S 111 

Quadro 4 – Controle das observações de aula 114 

Quadro 5 – Atividades desenvolvidas pela Professora Amanda durante as aulas 

observadas 

123 

Quadro 6 – Resumo descritivo da 10ª aula observada na turma da Professora Amanda 128 

Quadro 7 – Informações sobre as atividades de leitura de texto realizadas pela Professora 

Amanda 

151 

Quadro 8 – Informações sobre as atividades de produção textual realizadas pela 

Professora Amanda 

157 

Quadro 9 – Atividades desenvolvidas pela Professora Selma durante as aulas observadas 164 

Quadro 10 – Resumo descritivo da 12ª aula observada na turma da Professora Selma 170 

Quadro 11 – Informações sobre as atividades de leitura de texto realizadas pela Professora 

Selma 

190 

Quadro 12 – Informações sobre as atividades de produção textual realizadas pela 

Professora Selma 

197 

Quadro 13 – Opiniões dos alunos da Professora Amanda sobre as aulas 200 

Quadro 14 – As atividades que mais ajudavam os alunos da professora Amanda na 

aprendizagem da leitura e da escrita 

202 

Quadro 15 – Os objetivos da Professora Amanda para as aulas de Língua Portuguesa 206 

Quadro 16 – Opiniões dos alunos da Professora Selma sobre as aulas 210 

Quadro 17 – As atividades que mais ajudavam os alunos da Professora Selma na 

aprendizagem da leitura e da escrita 

212 

Quadro 18 – Opinião da Professora Selma sobre suas aulas 215 

Quadro 19 – Os objetivos da Professora Selma para as aulas de Língua Portuguesa 217 

Quadro 20 – A evolução da escrita dos alunos da Professora Amanda durante o estudo 223 



 

 

 

 

Quadro 21 – Quantitativo de palavras lidas pelos alunos da Professora Amanda no início 

e no final do estudo 

226 

Quadro 22 – A evolução da escrita dos alunos da Professora Selma durante o estudo 228 

Quadro 23 – Quantitativo de palavras lidas pelos alunos da Professora Selma no início e 

no final do estudo 

234 

Quadro 24 – Resumo comparativo dos principais resultados do estudo sobre as práticas das 

professoras e as aprendizagens dos alunos 

249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 – Frequência da realização das minientrevistas com a Professora Amanda e seus 

alunos 

116 

Tabela 2 – Frequência da realização das minientrevistas com a Professora Selma e seus 

alunos 

117 

Tabela 3 – Atividades de apropriação do SEA realizadas pela Professora Amanda 137 

Tabela 4 – Atividades de apropriação do SEA realizadas pela Professora Selma 178 

Tabela 5 – Frequência da realização das atividades de apropriação do SEA, de leitura e 

produção de texto nas aulas observadas em ambas as turmas 

218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 17 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 23 

2.1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DELINEANDO NOSSO CAMPO DE 

ESTUDO 

23 

2.1.1 EJA: conceito ou conceitos? O que nos dizem alguns documentos de referência 

nacionais e internacionais? 

23 

2.1.2 Memória contemporânea da Educação de Jovens e Adultos no Brasil: da 

segunda metade da década de 1980 aos dias atuais 

27 

2.1.3 As especificidades “daqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos 

na idade própria”: os destinatários da EJA 

32 

2.1.4 O perfil dos professores e professoras dos alfabetizandos da EJA 36 

2.2 A ALFABETIZAÇÃO: O QUE SE PENSOU E FEZ ONTEM? O QUE SE PENSA E 

FAZ HOJE? 

39 

2.2.1 Alfabetização e escolarização: uma união social e historicamente construída 39 

2.2.2 Métodos de alfabetização e escolarização: um casamento antigo 42 

2.2.2.1 Os métodos sintéticos: das “partes” para o “todo” 44 

2.2.2.2 Os métodos analíticos: do “todo” para as “partes” 47 

2.2.2.3 Métodos de alfabetização: algumas considerações 48 

2.2.3 O Sistema de Escrita Alfabética: afinal, o que significa aprender esse objeto 

socialmente construído? 

52 

2.2.4 O aprendizado da escrita alfabética por jovens e adultos e a importância de 

considerarmos suas hipóteses e informações acerca desse sistema de representação 

55 

2.2.5 A alfabetização na EJA: cadê o ensino do Sistema de Escrita Alfabética? 67 

2.3 A PRÁTICA PEDAGÓGICA: UMA PRÁTICA SOCIAL, HISTÓRICA, 

“FABRICADA” 

72 

2.3.1 A prática pedagógica na perspectiva freireana: uma prática em defesa da 

conscientização crítica dos educandos 

74 

2.3.2 As práticas dos professores dos anos iniciais da EJA: que aspectos parecem-lhes 79 



 

 

 

 

peculiares? 

2.3.3 A construção/fabricação das práticas cotidianas de ensino da leitura e da escrita: 

por que é tão difícil, para o professor, desvencilhar-se de antigos procedimentos 

pedagógicos e reconstruir outros? 

84 

2.3.3.1 As práticas cotidianas dos professores: como são construídas/“fabricadas”? 86 

2.3.3.2 As práticas cotidianas de ensino: o que dificulta o abandono de antigos modos 

de proceder? 

91 

3 METODOLOGIA 97 

3.1 AS OPÇÕES METODOLÓGICAS: CONFIGURANDO NOSSO ESTUDO 97 

3.2 A EJA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMARAGIBE: ALGUMAS 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

101 

3.3 PRIMEIROS CONTATOS COM O CAMPO: SELEÇÃO DAS PROFESSORAS 103 

3.4 OS SUJEITOS DA PESQUISA: CARACTERIZANDO AS PROFESSORAS E OS 

ALUNOS 

105 

3.4.1 As professoras: quem são essas alfabetizadoras? 106 

3.4.2 Os alunos: quem são esses alfabetizandos? 108 

3.4.2.1 Os alunos da professora Amanda: o Grupo A 109 

3.4.2.2 Os alunos da professora Selma: o Grupo S 110 

3.5 AS ESCOLAS: COMO FUNCIONAVAM AQUELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO? 112 

3.6 AS OBSERVAÇÕES E AS MINIENTREVISTAS REALIZADAS DURANTE A 

PESQUISA: O QUE PRECISAMOS SABER?  

114 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 119 

4.1 AS PRÁTICAS ALFABETIZADORAS DAS PROFESSORAS: O QUE ELAS 

INVENTAVAM E FABRICAVAM?  

119 

4.1.1 O que inventava e fabricava a professora Amanda? 120 

4.1.1.1 A Rotina pedagógica na turma da professora Amanda: quais eram as 

atividades cotidianas?  

122 

4.1.1.2 As atividades de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética propostas pela 

Professora Amanda 

137 

4.1.1.3 As atividades de leitura e produção de texto realizadas pela Professora 151 



 

 

 

 

Amanda 

4.1.2 O que inventava e fabricava a professora Selma? 160 

4.1.2.1 A Rotina pedagógica na turma da professora Selma: quais eram as atividades 

cotidianas? 

163 

4.1.2.2 As atividades de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética propostas pela 

Professora Selma 

178 

4.1.2.3 As atividades de leitura e produção de texto realizadas pela Professora Selma 189 

4.1.3 As práticas das duas professoras do ponto de vista dos sujeitos 199 

4.1.3.1 O que diziam os alunos e o que pensava a Professora Amanda sobre o ensino 

da leitura e da escrita realizado por ela? 

200 

4.1.3.2 O que diziam os alunos e o que pensava a Professora Selma sobre o ensino da 

leitura e da escrita realizado por ela? 

209 

4.1.4 Comparando as práticas das professoras 218 

4.2 AS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS: O QUE ELES APRENDERAM? O QUE 

ELES DIZIAM? O QUE AS PROFESSORAS PENSAVAM?  

222 

4.2.1 O que aprenderam os alunos da professora Amanda? 223 

4.2.2 O que aprenderam os alunos da professora Selma? 228 

4.2.3 As aprendizagens dos alunos na perspectiva dos sujeitos 236 

4.2.3.1 O que diziam os alunos e o que pensava a Professora Amanda sobre as 

aprendizagens da turma? 

237 

4.2.3.2 O que diziam os alunos e o que pensava a Professora Selma sobre as 

aprendizagens da turma? 

240 

4.2.4 Comparando as aprendizagens das duas turmas 245 

4.3 AS PRÁTICAS DAS PROFESSORAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA AS 

APRENDIZAGENS DOS ALUNOS: O QUE PERCEBEMOS AO FINAL DO ESTUDO? 

248 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 253 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 260 

APÊNDICE A – Roteiro da entrevista de seleção das professoras 272 

APÊNDICE B – Roteiro da entrevista sobre o perfil e outras informações dos alunos 274 

APÊNDICE C – Diagnose inicial 275 



 

 

 

 

APÊNDICE D – Diagnose final 277 

ANEXO 1 – Tarefa de casa (Professora Selma/ 10ª Observação)  279 

ANEXO 2 – Atividade de apropriação da escrita alfabética (Professora Selma/2ª 

Observação)  

280 

ANEXO 3 – Atividade de apropriação da escrita alfabética (Professora Selma/1ª 

Observação)  

281 

 



17 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Não é de hoje que o ensino da língua materna, de um modo geral, no contexto 

brasileiro, vem sendo alvo de “denúncias e anúncios” que preocupam e desafiam aqueles 

que atuam como professor e/ou pesquisador nessa área do conhecimento, convidando-os a 

uma reflexão, acompanhada de ações que busquem contribuir para a melhoria desse ensino 

(GERALDI, 1997). Foi com o intuito de promover não denúncias nem anúncios, mas sim 

reflexões e discussões sobre o ensino inicial da leitura e da escrita (ou alfabetização), 

desenvolvido numa área da nossa educação ainda vista, por muitos, “sob a égide da 

filantropia, da caridade, da solidariedade e não do direito” (GALVÃO; SOARES, 2004, p. 

35), a Educação de Jovens e Adultos (EJA), que realizamos este trabalho. 

No que tange à alfabetização, é relevante destacarmos que os profissionais que se 

dedicam ou interessam-se por esse campo de atuação e de estudo têm assistido, nas últimas 

décadas, a uma série de transformações nas concepções e práticas de ensino da leitura e da 

escrita, promovidas, principalmente, pelas descobertas de Emilia Ferreiro e colaboradores 

acerca da Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999; FERREIRO 

et al. 1983; FERREIRO, 2001), pelo surgimento de uma nova concepção de linguagem, a 

interacionista (SOARES, 1998b; GERALDI, 1997), bem como pela articulação entre os 

conceitos de alfabetização e letramento (SOARES, 1998a; MORAIS; ALBUQUERQUE, 

2004). 

Tais transformações passaram a ser enfatizadas no âmbito acadêmico e nos 

documentos oficiais e, consequentemente, começaram a ser exigidas nas práticas dos 

professores, principalmente da rede pública, que deveriam (e ainda devem), conforme 

sugerem (ou exigem) as propostas curriculares (ALBUQUERQUE, 2006), substituir as 

práticas antigas pelas “novas” práticas. O que já era algo esperado, tendo em vista que a 

história do ensino inicial da Língua Portuguesa, entre nós, desde, pelo menos, o final do 

século XIX, vem se dando num movimento de desqualificação do que passa a ser visto 

como passado (recente), “indesejável”, “decadente”, “tradicional”, a partir do surgimento 

de cada nova “bússola para a educação” (MORTATTI, 2000).  

Diante desse quadro, percebemos que o ato de alfabetizar nunca foi algo simples 

nem fácil para os professores. No entanto, a partir das mudanças mencionadas, tal tarefa 
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tornou-se ainda mais complexa, sobretudo para aqueles profissionais que atuam em turmas 

de alfabetização da EJA, visto que, além de terem que atender às referidas exigências, 

precisam estar bastante preparados para lidar com um público marcado por características 

bem específicas no que se refere, por exemplo, às experiências de vida, conhecimentos e 

faixa etária dos alunos (GALVÃO; SOARES, 2004; OLIVEIRA, 1999), como também às 

suas condições socioeconômicas (OLIVEIRA, 1999). 

Com relação às práticas de alfabetização, Albuquerque, Morais e Ferreira (2008), 

pautando-se nas “novas” concepções sobre o ensino da leitura e da escrita, apontam que as 

práticas que têm maiores possibilidades de levar o aluno a se apropriar do Sistema de 

Escrita Alfabética, tornando-o leitor e produtor de textos com certo nível de autonomia, são 

aquelas que conciliam a realização de atividades de leitura e produção textual com o 

desenvolvimento de um trabalho diário e sistemático de reflexão sobre os princípios desse 

sistema. Para desenvolver tal trabalho, Ferreiro (2001) e Morais (2005) defendem que é 

fundamental que o professor considere o SEA não como um código, como faziam as 

práticas tradicionais de alfabetização, mas sim como um sistema de representação/notação, 

o que exige do alfabetizador a “trabalhosa”, porém imprescindível, tarefa de levar o 

alfabetizando a apropria-se do funcionamento desse sistema por meio de uma 

aprendizagem reflexiva, tendo em vista que não se trata da aquisição de uma técnica, mas 

de uma aprendizagem conceitual (FERREIRO, 2001). 

Chartier (2007), por outro lado, afirma que há professores alfabetizadores 

“eficazes”, ou seja, professores que ensinam seus alunos a ler e escrever de modo bastante 

tranquilo, cujas práticas não apresentam evidências da adoção direta do “discurso 

legítimo”, o discurso dos teóricos.  A autora, situando-se do lado dos professores, afirma 

que não basta que um saber seja teoricamente válido para que ele possa produzir 

instrumentos de trabalho eficazes. Se assim fosse, segundo a mesma, suporíamos que a 

prática seria uma aplicação da teoria. A intenção da autora não é contestar a relevância dos 

saberes defendidos pelos pesquisadores, mas sim entender o que os professores podem 

fazer com as referências científicas, para não se transformarem em meros executores. 

Cientes das discussões atuais sobre o ensino da leitura e da escrita, atentamos para 

alguns aspectos, relacionados tanto aos professores como aos alunos, presentes nas salas de 

aula de alfabetização de jovens e adultos pelas quais passamos no decorrer do curso de 
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Pedagogia, quando realizamos pesquisas
1
 durante as disciplinas de Pesquisa e Prática 

Pedagógica (PPPs), a Iniciação Científica (CORREIA; ALBUQUERQUE, 2008) e nosso 

Trabalho de Conclusão de Curso (CORREIA; COSTA e ALBUQUERQUE, 2009).  

No que tange aos docentes, percebemos, naquelas ocasiões, que a maioria conhecia 

as “novas” concepções sobre o ensino da leitura e da escrita, pautadas nas discussões acima 

citadas, e que cada um deles tentava “fabricá-las”, de sua maneira, em suas práticas 

cotidianas (CERTEAU, 1994). Naqueles modos de fazer, observamos, por um lado, que 

havia um esforço por parte dos professores para desenvolver práticas pautadas na 

perspectiva do letramento, uma vez que buscavam levar para a sala de aula variados textos 

que circulam no meio social. Por outro lado, verificamos a ausência, em grande parte 

daquelas turmas, de um trabalho sistemático e, sobretudo, reflexivo direcionado para o 

ensino do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). 

Com relação aos alunos, nossas pesquisas anteriores evidenciaram que a maioria já 

havia frequentado a escola em turmas da EJA e que muitos estudavam nas mesmas turmas 

de alfabetização há dois ou mais anos consecutivos, porém continuavam analfabetos. Tais 

evidências, somadas ao fato de termos presenciado, durante nossas observações em sala de 

aula, relatos de alunos insatisfeitos com seus poucos avanços na aquisição da leitura e da 

escrita, suscitaram os seguintes questionamentos: Será que as práticas dos professores da 

EJA estão realmente contribuindo para os alunos avançarem na aprendizagem do Sistema 

de Escrita Alfabética? O que será que significa alfabetizar, para os professores da EJA, 

atualmente? E quanto aos alunos, o que eles esperam desse processo? Quais são as 

expectativas e concepções de alunos e professores com relação às atividades, às aulas e às 

aprendizagens? 

Foram estes questionamentos que nos instigaram a prosseguir com nossas 

investigações sobre o ensino da leitura e da escrita na Educação de Jovens e Adultos, com o 

intuito de promover, como dissemos, uma reflexão sobre as práticas de alfabetização 

desenvolvidas atualmente no âmbito dessa modalidade de ensino. Para tanto, buscamos, no 

geral, analisar as práticas de alfabetização de professoras da EJA e a contribuição dessas 

práticas para as aprendizagens dos alunos no que se refere à apropriação do SEA, tentando 

perceber, durante todo o estudo, as concepções das próprias professoras e dos 

                                                 
1
 As referidas pesquisas foram realizadas entre os anos de 2005 e 2009, em escolas públicas municipais das cidades de 

Olinda e Camaragibe e em turmas do Programa Brasil Alfabetizado da Prefeitura do Recife. 
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alfabetizandos a respeito de tais práticas, bem como sobre as aprendizagens construídas 

pelos alunos até então. Especificamente, buscamos analisar: 1) as atividades de ensino da 

leitura e da escrita desenvolvidas pelas professoras; 2) as concepções das professoras sobre 

suas próprias práticas de alfabetização e acerca das aprendizagens de seus alunos, como 

também as concepções dos próprios alunos sobre as mesmas questões, para percebermos o 

ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita do ponto de vista de ambos; 3) as 

aprendizagens dos alunos sobre o Sistema de Escrita Alfabética, no início e no final do 

estudo. Por fim, buscamos estabelecer uma relação entre as práticas dos professores e a 

aprendizagem dos alunos no que se refere à apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. 

Acreditamos que a realização de nosso estudo é relevante, sobretudo por três 

motivos. Primeiramente, a relevância está no fato de percebermos que muitas pesquisas têm 

investigado as práticas de professores alfabetizadores, porém, até o momento, poucas se 

propuseram a investigar essas práticas no âmbito das turmas da EJA. Essa escassez de 

estudos, que investigam o ensino inicial da leitura e da escrita destinado aos jovens e 

adultos, pode ser observada, por exemplo, nas pesquisas divulgadas nas Reuniões Anuais 

da ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação).  

Ao fazermos um levantamento dos trabalhos publicados nos GTs (Grupos de 

Trabalhos) 10 e 18, nas seis últimas Reuniões Anuais, realizadas pela Associação 

supracitada, no decorrer dos anos de 2006 a 2011 (da 29ª à 34ª Reunião), verificamos que 

no GT – 10, intitulado “Alfabetização, leitura e escrita”, as temáticas mais pesquisadas 

foram as seguintes: leitura (23 trabalhos), práticas e/ou eventos de letramento (16 

trabalhos), produção de texto (14 trabalhos), práticas de alfabetização (10 trabalhos), 

concepções sobre o ensino e/ou a aprendizagem da alfabetização e/ou do letramento (8 

trabalhos) e livro didático (6 trabalhos). A soma destes com os demais estudos, 

apresentados no GT – 10, no mesmo período, equivale ao total de 101(cento e um) 

trabalhos. Sobre eles, é importante destacar que nenhum daqueles que se dedicaram a 

pesquisar acerca das práticas de alfabetização, buscou investigar aquelas direcionadas para 

o público jovem e adulto. 

Com relação às pesquisas divulgadas no GT – 18, intitulado “Educação de Pessoas 

Jovens e Adultas”, observamos que os temas mais abordados, num total de 84 (oitenta e 

quatro) trabalhos apresentados, naquele período, foram: formação docente (11 trabalhos), 
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educação profissional (9 trabalhos), política educacional pública (6 trabalhos), relações 

entre educação e trabalho (4 trabalhos), letramento (4 trabalhos), educação em 

assentamentos rurais (4 trabalhos), a EJA em espaços não formais (4 trabalhos) e questões 

de gênero (4 trabalhos). Sobre os demais trabalhos, precisamos salientar que, embora três 

deles (apresentados na 29ª, 30ª e 34ª Reuniões Anuais) tenham se dedicado à investigação 

do mesmo objeto do nosso estudo, a prática de professores da EJA, nenhum se propôs a 

pesquisar as práticas de alfabetização de professores dessa modalidade de ensino. Tais 

trabalhos elegeram como temática: a especificidade do trabalho do professor que atua na 

EJA (29ª Reunião Anual); a prática de pós-alfabetização do professor da EJA de servidores 

públicos (30ª Reunião Anual); a mediação no processo de ensino e aprendizagem e as 

relações que a envolvem, como categoria fundante do processo educativo em sala de aula 

(34ª Reunião Anual).  

O segundo motivo, que ratifica a importância da realização deste estudo, é o fato de 

termos buscado analisar o ensino da leitura e da escrita, nas turmas de alfabetização da 

Educação de Jovens e Adultos, sob o ponto de vista de quem ensina e de quem aprende, 

educador e educando, ambos sujeitos do processo de ensino-aprendizagem (FREIRE, 

1987). Apesar de termos focalizado a pesquisa nas práticas das alfabetizadoras, não 

poderíamos desconsiderar, em nossas investigações e análises, a perspectiva dos 

destinatários dessas práticas, os alunos da EJA. Isto porque, conforme apontam algumas 

pesquisas (FERREIRO et al., 1983; GLÉRIA, 2010), esses sujeitos são possuidores de 

conhecimentos sobre a escrita. Além disso, eles são os atores principais no processo de 

aprendizagem. Portanto, suas opiniões acerca dos aspectos que permeiam seu processo de 

alfabetização devem ser levadas em consideração, visto que, por trás desse processo, “há 

um sujeito cognoscente, alguém que pensa, que constrói interpretações, que age sobre o real 

para fazê-lo seu”. (FERREIRO, 2001, p. 41). 

Por último, nosso estudo torna-se relevante também pelo fato de percebermos, com 

base em nossas pesquisas (CORREIA; ALBUQUERQUE, 2008; CORREIA; COSTA e 

ALBUQUERQUE, 2009) e em outros estudos direcionados para a alfabetização de jovens e 

adultos (MOURA, 2001) ou de crianças (ALBUQUERQUE; MORAIS e FERREIRA, 

2008), que as atividades específicas da alfabetização – atividades destinadas ao ensino da 

leitura e da escrita – vêm sendo um dos pontos críticos das práticas dos alfabetizadores.  
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Sendo assim, a realização de novas pesquisas sobre essa temática é algo 

imprescindível, sobretudo para as turmas da EJA, nas quais encontramos pessoas que, por 

um motivo ou outro, estiveram afastadas da escola e, portanto, ao retornarem, buscam, 

principalmente, recuperar o tempo perdido no tocante à sua escolarização. Diante disso, é 

fundamental que o professor desenvolva atividades que promovam a apropriação efetiva da 

leitura e da escrita, uma vez que, somente dessa maneira estará realmente contribuindo para 

diminuir o índice ainda elevado de analfabetismo em nosso país
2
, no qual, como em 

qualquer outra sociedade grafocêntrica, “não há possibilidade de participação econômica, 

política, social, cultural plena sem o domínio da língua escrita”. (SOARES, 2003a, p.58) 

 O trabalho que apresentaremos a seguir foi organizado em quatro capítulos. No 

primeiro, exibiremos nosso referencial teórico, o qual guiou nosso olhar investigativo e 

analítico, durante toda a realização da pesquisa. Essa parte da dissertação está constituída 

por três grandes tópicos cujos conteúdos abordam discussões relacionadas à Educação de 

Jovens e Adultos, à alfabetização e à prática docente.  

No segundo capítulo traremos a metodologia adotada, na qual detalharemos o 

caminho percorrido por nós para a concretização do estudo, com o propósito de ajudar 

nosso leitor a compreender melhor o próximo capítulo, a análise dos resultados. Nessa 

penúltima parte buscaremos apresentar os “achados”, dialogando com nosso aporte teórico. 

Os resultados serão apresentados em três blocos que tratarão das práticas das professoras, 

das aprendizagens dos alunos e das relações existentes entre tais práticas e as 

aprendizagens.  

Vale salientar que, nos dois primeiros blocos, traremos tópicos nos quais 

buscaremos apresentar as concepções dos sujeitos, professoras e alunos, a respeito das 

questões discutidas, primeiramente a respeito das práticas e, em seguida, sobre as 

aprendizagens e, também, exibiremos uma análise comparativa entre as práticas das 

professoras investigadas, ao final do primeiro bloco, e entre as aprendizagens das turmas, 

ao final do segundo. Por último, buscaremos recapitular nossos objetivos e os principais 

resultados, a fim de tecermos nossas considerações finais sobre a pesquisa. 

 

                                                 
2
 Ver os dados do último Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF, 2009). Disponível em: 

http://www.ibope.com.br/ipm/relatorios/relatorio_inaf_2009.pdf (Acesso em 31/01/2011). 

http://www.ibope.com.br/ipm/relatorios/relatorio_inaf_2009.pdf
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DELINEANDO NOSSO CAMPO DE 

ESTUDO  

 

Considerando que nosso trabalho busca analisar as práticas dos professores das 

turmas de alfabetização da Educação de Jovens e Adultos ou, como é mais conhecida no 

âmbito educacional, a EJA, modalidade de ensino direcionada para um público bem 

específico, carregada de complexidades, cuja história se inicia no século XVI (GALVÃO; 

SOARES, 2004), pretendemos, neste capítulo, caracterizar essa área da nossa educação 

apresentando uma breve visão panorâmica e contemporânea da mesma, e, também, as 

especificidades de seus principais atores, alunos e professores. Neste momento, 

esclarecemos que focalizaremos o nível de escolaridade ao qual nossa pesquisa se dedica, a 

alfabetização. 

Antes de iniciarmos essa discussão, acreditamos ser necessário, primeiramente, 

discorrer acerca do conceito de EJA, tendo em vista que este, em âmbito internacional, vem 

assumindo um novo sentido (PAIVA, 2004), o qual, no contexto brasileiro, parece ainda 

estar marcado por incertezas, apresentando-se como um dos desafios a serem enfrentados 

por aqueles que se dedicam a essa área de estudo.  

 

2.1.1 EJA: conceito ou conceitos? O que nos dizem alguns documentos de referência 

nacionais e internacionais?  

 

Quando nos referimos à Educação de Jovens e Adultos, um dos grandes desafios 

que ainda precisamos enfrentar diz respeito ao seu conceito. Afinal, em nível nacional e 

internacional, o que estamos denominando por EJA? Qual ou quais são os conceitos 

construídos sobre a Educação de Jovens e Adultos? 

Nos documentos que divulgaram as conclusões das duas últimas Conferências 

Internacionais de Educação de Adultos, a Declaração de Hamburgo (1997) e o Marco de 

Ação de Belém (2009), que correspondem respectivamente à V e à VI CONFINTEA, os 

termos Educação de Adultos e Educação de Jovens e Adultos parecem ser usados como 
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sinônimos. Para Souza (2003), no entanto, quando nos situamos no contexto brasileiro, 

surge a necessidade de estabelecermos, antes de tudo, uma distinção entre Educação de 

Adultos e Educação de Jovens e Adultos. Conforme o autor:  

 

A Educação de Adultos, enquanto um conceito mais amplo, contém a Educação 

de Jovens e Adultos, mas a ela não se reduz. E mais: não parece produtivo 

confundir os conceitos nem tentar ampliar o conceito de EJA para todas as 

formas de Educação de Adultos porque isso cria confusões com o conceito legal 

estabelecido pelo legislador brasileiro. É produtivo manter os dois conceitos e 

estabelecer suas inter-relações. A EJA, como face escolarizada da EdA 

[Educação de Adultos], também é fundamentada na proposta de Educação 

Popular. (SOUZA, 2003, p. 07). 

 

 Percebemos, então, que, para o autor, a EJA, no Brasil, passaria a significar 

exclusivamente a feição escolarizada da Educação de Adultos, visto que, nos documentos 

internacionais e na reflexão pedagógica, esta última estaria relacionada a um conceito mais 

amplo de educação do que aquele estabelecido pelas leis educacionais brasileiras para a 

Educação de Jovens e Adultos, como é o caso da Lei 9.394/96 (LDB), a qual estabelece, no 

Art. 37, que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso 

ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. § 1º Os 

sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam 

efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames
3
. 

Sobre essa questão, Souza (2003) enfatiza que a atual LDB ao mesmo tempo em 

que amplia a noção de EJA também a restringe. Antes dessa Lei, a EJA se limitava às 

quatro primeiras séries do ensino fundamental
4
. Entretanto, a partir de 1996, ela passou a 

englobar todo o ensino fundamental e, também, o ensino médio, o que significou uma 

ampliação no tocante aos níveis de ensino ofertados, mas uma restrição do conceito dessa 

forma de Educação aos processos escolares. Na concepção do autor, essa restrição se 

posiciona na contramão das discussões internacionais, uma vez que promove um recorte na 

amplitude que o conceito da Educação de Jovens e Adultos vinha adquirindo na América 

                                                 
3
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm (Acesso em 18/04/2012). 

4
 Referente à antiga estrutura do Ensino Fundamental, constituída por 8 anos de escolaridade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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Latina e no mundo; amplitude esta ratificada pela Declaração de Hamburgo e pela Agenda 

para o Futuro da Educação de Adultos.  

Na Declaração de Hamburgo, documento que difundiu as conclusões da V 

CONFINTEA, realizada em 1997, na Alemanha, a EJA, ou melhor, a Educação de Adultos 

aparece, no item 3, como sendo “todo processo de aprendizagem, formal ou informal, onde 

pessoas consideradas ‘adultas’ pela sociedade desenvolvem suas habilidades, enriquecem 

seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e profissionais” (UNESCO, 

MEC, 2004, p. 42). De acordo com tal Declaração, a referida educação compreende tanto a 

educação formal como a não-formal e, também, “o espectro da aprendizagem informal e 

incidental disponível numa sociedade multicultural, onde os estudos baseados na teoria e na 

prática devem ser reconhecidos” (p. 42).  

 Segundo Soares (2007), a V CONFINTEA, cujo tema foi “Educação de Adultos, a 

chave para o século XXI”, representou um marco histórico e teórico para o campo da 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil, contribuindo de forma marcante para a 

organização da área. Essa Conferência possibilitou a superação das ideias de suprimento e 

de educação compensatória, presentes nas conferências anteriores, ao apresentar uma 

concepção de educação como processo de formação ao longo da vida.  

 Na Agenda Para o Futuro da Educação de Adultos, documento que define 

detalhadamente os compromissos em prol do desenvolvimento dessa educação, 

estabelecidos pela referida Declaração, afirma-se a necessidade de consolidar uma nova 

concepção de educação de adultos, a qual seria “a um tempo, holística, para cobrir todos os 

aspectos da vida, e multissetorial, para englobar todos os domínios da atividade cultural, 

social e econômica” (UNESCO, MEC, 2004, p. 77-78). O surgimento de tal concepção 

resulta das profundas transformações sofridas por essa modalidade educativa durante a 

última década do século XX, devido às transformações promovidas pelas sociedades do 

conhecimento, que têm tornado esse tipo de educação e a educação continuada uma 

necessidade para comunidades e para os locais de trabalho. “As novas demandas da 

sociedade e as expectativas de crescimento profissional requerem, durante toda a vida do 

indivíduo, uma constante atualização de seus conhecimentos e de suas habilidades” 

(UNESCO, MEC, 2004, p 43). 
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 De acordo com Paiva (2006), após a V CONFINTEA, duas vertentes consolidaram 

a educação de jovens e adultos: a da escolarização e a da educação continuada. A primeira, 

considerando a educação como direito humano fundamental, busca assegurar a todos o 

direito à educação básica, independente da idade. Já a segunda, vista pela autora como o 

verdadeiro sentido da EJA, surge como uma exigência da concepção mais ampla de 

educação defendida na referida Conferência, o aprender ao longo da vida, que independe da 

educação formal e do nível de escolaridade, incluindo, assim, aspectos como a 

profissionalização, questões de gênero, de etnia, ambientais etc., como também a formação 

continuada de professores, vistos também como jovens e adultos em processo de 

aprendizagem. (PAIVA, 2006). 

No contexto brasileiro, apesar de já termos percorrido um caminho que vai da visão 

de educação de jovens e adultos como uma possibilidade de recuperação do tempo perdido 

para aqueles que não aprenderam a ler e a escrever, a qual ainda é muito presente entre nós, 

passando pela concepção de EJA como resgate da dívida social, e mais recentemente 

alcançado a concepção de direito à educação para todos e do aprender ao longo da vida, o 

que permanece no imaginário social, é aquela mais marcante, a concepção “ligada à volta à 

escola, para fazer, no tempo presente, o que não foi feito no tempo da infância” (PAIVA, 

2006, p. 03). Vemos, então, que a concepção mais ampla de educação é, em nosso país, 

algo ainda incipiente. No campo das políticas, por exemplo, ainda convivemos com 

expressões como ‘supletivo’ e aceleração de estudos, que refletem uma concepção de 

educação compensatória bastante presente nas ações da EJA. (SOARES, 2007). 

Com relação à última Conferência Internacional de Educação de Adultos (VI 

CONFINTEA), cujas conclusões foram divulgadas no Marco de Ação de Belém, sabemos 

que ela reitera o papel fundamental da aprendizagem e educação de adultos, que vem sendo 

estabelecido desde a primeira Conferência Internacional de Educação de Adultos
5
, 

realizada em 1949, e apoia a definição de educação de adultos estabelecida, inicialmente, 

na Recomendação sobre o Desenvolvimento da Educação de Adultos, adotada em 1976, em 

Nairóbi, e aprofundada na Declaração de Hamburgo (UNESCO, MEC, 2010).   

                                                 
5
 Segundo Souza (2003), a primeira CONFINTEA foi realizada em Elsinor (Dinamarca, 1949), a segunda, em 

Montreal (Canadá, 1960), a terceira, em Tóquio (Japão, 1972) e a quarta, na França (Paris, 1985). 
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Apesar de a Declaração de Hamburgo, a Agenda para o Futuro da Educação de 

Adultos e, mais recentemente, o Marco de Ação de Belém, serem documentos de referência 

para a Educação de Jovens e Adultos, percebemos que no Brasil a concepção 

predominante, no que diz respeito a essa modalidade educativa, ainda é aquela presente no 

Artigo 38 da atual LDB, no qual a EJA aparece como se tratasse, fundamentalmente, de 

cursos e exames supletivos.  

Essa visão compensatória da educação dirigida ao público jovem e adulto se 

distancia da noção de educação defendida pelos referidos documentos internacionais, os 

quais entendem a EJA a partir de uma perspectiva ampla, pautada na importância da 

aprendizagem ao longo da vida como algo imprescindível para se alcançar soluções para as 

questões globais e para os desafios educacionais, promovidos por um mundo caracterizado 

por rápidas, constantes e crescentes transformações. Esse novo conceito da Educação de 

Jovens e Adultos, como nos esclarece a Declaração de Hamburgo, traz novos desafios às 

práticas existentes, por exigir um relacionamento mais estreito entre os sistemas formais e 

os não-formais, tornando-se uma responsabilidade não apenas dos governos, mas de toda a 

sociedade.  

 

2.1.2 Memória contemporânea da Educação de Jovens e Adultos no Brasil: da 

segunda metade da década de 1980 aos dias atuais 

 

Para compreendermos o cenário atual da EJA, no âmbito brasileiro, precisamos 

conhecer a trajetória histórica dessa modalidade de ensino. Sabendo que essa trajetória é 

longa, uma vez que perpassa a história do próprio desenvolvimento da nossa educação, e 

considerando que ela tem sido abordada por muitos autores, entre eles Galvão e Soares 

(2004), Haddad e Di Pierro (2000), Paiva (2005), pretendemos, nesta parte do trabalho, 

apresentar uma visão panorâmica acerca da EJA, em um contexto histórico mais recente, 

partindo da segunda metade dos anos de 1980, quando, entre outros acontecimentos, 

assistimos à promulgação da Constituição Federal (1988), que trouxe uma grande conquista 

legal para os sujeitos dessa modalidade de educação, como veremos adiante, até o momento 

atual, marcado, por exemplo, pela realização da VI Conferência Internacional de Educação 

de Adultos (VI CONFINTEA). Vale ressaltar que nossa intenção aqui não é a de esgotar 
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todas as iniciativas dirigidas para a EJA, durante esse período, mas sim apresentar e discutir 

algumas delas, de modo que possamos ter uma ideia geral da situação em que essa 

modalidade de educação se encontra atualmente. 

Assim, iniciaremos nossa discussão a partir dos anos posteriores ao término da 

Ditadura Militar, ou seja, segunda metade da década de 1980, os quais, conforme Haddad e 

Di Pierro (2000, p. 119), “representaram um período de democratização das relações 

sociais e das instituições políticas brasileiras ao qual correspondeu um alargamento do 

campo dos direitos sociais”. Nesse período, segundo os autores, a história da EJA foi 

marcada pela contradição, uma vez que, ao mesmo tempo em que foram alcançadas 

conquistas legais para o público jovem e adulto, assistiu-se à negação dessa modalidade de 

ensino por parte das políticas públicas.  

Em 1985 o primeiro governo civil pós-64 rompeu com a política de educação de 

jovens e adultos, desenvolvida no período político anterior, ao extinguir o MOBRAL 

(Movimento Brasileiro de Alfabetização), que foi bastante criticado e “estigmatizado como 

modelo de educação domesticadora e de baixa qualidade” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, 

p. 120), sendo, portanto, substituído pela Fundação Nacional para Educação de Jovens e 

Adultos – Educar. Esta fazia parte do Ministério da Educação e atuava apenas como órgão 

de fomento e apoio técnico para as instituições e secretarias que recebiam recursos para 

executar programas de alfabetização (GALVÃO; SOARES, 2004).  

Enquanto isso, nesse mesmo momento, a sociedade civil organizada promovia 

intensas mobilizações em prol da educação da população brasileira, o que resultou na 

promulgação da Constituição Federal de 1988, na qual, segundo Haddad e Di Pierro (2000), 

materializou-se o mais importante feito institucional destinado à Educação de Jovens e 

Adultos: o direito ao ensino fundamental público e gratuito. 

Essa conquista legal fez supor que a década seguinte seria um momento de grandes 

conquistas para a EJA. No entanto, enquanto em âmbito internacional a Organização das 

Nações Unidas instituiu o ano de 1990 como o Ano Internacional da Alfabetização, o 

governo Collor extinguiu, nesse mesmo ano, a Fundação Educar, não criando nenhuma 

outra instância em seu lugar. A partir daí, tal governo ausentou-se do papel de “articulador 

nacional e indutor de uma política de alfabetização de jovens e adultos no Brasil” 

(GALVÃO; SOARES, 2004, p. 47).  



29 

 

 

 

Além de marcar a desobrigação do governo federal em atender o direito recém-

adquirido por jovens e adultos, a extinção da referida Fundação representou também um 

marco no processo de descentralização da Educação Básica destinada a esse público, tendo 

em vista que a responsabilidade pública pelos programas de alfabetização e pós-

alfabetização para pessoas jovens e adultas foi transferida diretamente da União para os 

municípios. Desde então, de acordo com Haddad e Di Pierro (2000), a União não atua mais 

diretamente na prestação de serviços educativos. Em decorrência disso, os municípios 

passaram a ofertar ou ampliaram a oferta, prioritariamente, das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, enquanto os Estados oferecem o segundo segmento do referido Ensino e 

também o Ensino Médio.  

Sobre esse momento, SOARES (2007, p. 278), afirma que:  

 

Com a Constituição de 1988 ampliou-se [...] o direito de todos à educação; no 

entanto, o dever do Estado não foi cumprido. Passamos a ter um direito 

proclamado, mas não necessariamente efetivado. A proclamação já significou 

uma mudança nas políticas educacionais entre as esferas de governo. O direito 

passou a ser conquistado na prática de ações desenvolvidas, assim, 

principalmente, por iniciativas do poder local. Na ocasião, surgiu a 

configuração de políticas de EJA implantadas por prefeituras consideradas do 

campo democrático que reconheciam o direito dos jovens e adultos à educação. 

O direito à educação passou a se materializar nas ações municipais por meio de 

projetos e programas de alfabetização e de escolarização de jovens e adultos. 

 

 No ano de 1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso, assistimos, conforme 

Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001), a uma medida legal que representou um retrocesso no 

plano das políticas públicas direcionadas para a EJA, a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef). Este 

Fundo repassava recursos aos entes federados com base no número de alunos matriculados 

no Ensino Fundamental, do qual o governo excluiu as matrículas da EJA, o que 

desestimulou a ampliação de vagas para essa modalidade de ensino.  

Nesse mesmo ano a nova LDB (LEI 9.394/96) “reafirmou a institucionalização da 

modalidade EJA, substituindo a denominação Ensino Supletivo por Educação de Jovens e 

Adultos” (FRIEDRICH et al., 2010, p. 399). Enquanto Soares (2002) considerou essa 

mudança como um alargamento do conceito, ao mudar a expressão de ensino para 

educação, visto que enquanto “o termo ‘ensino’ se restringe à mera instrução, o termo 

‘educação’ é muito mais amplo compreendendo os diversos processos de formação” (p. 
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12), Souza (2003), como vimos, considerou que o conceito de EJA, na LDB, restringiu essa 

modalidade de educação aos processos escolares.  

Ainda na década de 1990, aqueles que se dedicam à EJA viram surgir iniciativas 

direcionadas para essa área da educação, que partiram das universidades, bem como de 

outros organismos e instituições. Uma das mais importantes foi a elaboração da Proposta 

Curricular para o 1º segmento da EJA. Criado para subsidiar a elaboração de projetos e 

propostas curriculares a serem desenvolvidos por organizações governamentais e não-

governamentais, tal documentou representou para o MEC a possibilidade “de colocar à 

disposição das secretarias estaduais e municipais de educação e dos professores de 

educação de jovens e adultos um importante instrumento de apoio, com a qualidade de 

referencial que lhe é conferida pelo notório saber de seus autores” (BRASIL, 2001, p. 05). 

Outra importante iniciativa é apontada por Paiva (2004). De acordo com a autora, a 

convocação da UNESCO para a preparação da participação do Brasil na V CONFINTEA 

fez surgir, no Rio de Janeiro, “uma estratégia de trabalho conhecida como Fórum de 

Educação de Jovens e Adultos” (p.36), a qual se espalhou pelos Estados brasileiros, 

contando com a participação de Secretarias Municipais de Educação e de outros 

organismos do governo, como também com educadores, universidades, movimentos 

sociais, instituições privadas e organizações não-governamentais. Por meio desses Fóruns 

os participantes têm podido interferir em políticas locais, de modo que estas vêm 

constituindo políticas públicas. “O grande mérito dos Fóruns é estar onde antes os atores da 

EJA não estavam, ou seja, concorrendo a recursos, aos cenários de discussões, marcando o 

lugar político da demanda social por EJA” (PAIVA, 2004, p. 37). Paralelamente, 

começaram a ser organizados também os Encontros Nacionais de Educação de Jovens e 

Adultos (ENEJAs). Estes são alimentados pelos Fóruns e ocorrem em âmbito nacional, 

desde 1999 (Soares, 2007).  

De acordo com Soares (2007), nesse período, constituíram-se nas universidades 

grupos e núcleos de pesquisas que aglutinavam os pesquisadores em torno de temáticas 

semelhantes. Seguindo essa tendência, a EJA passou a ser vista, de forma crescente, como 

campo específico de produção de conhecimento. 

Apesar dessas iniciativas, encerramos a última década do século XX na contramão 

dos movimentos internacionais dirigidos à EJA. Enquanto aqui se assistiu ao esvaziamento 
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do direito dos jovens e adultos à escolaridade básica, em países europeus, da América do 

Norte e do Sudeste Asiático, surgiu um movimento em sentido oposto, a extrema 

valorização da educação destinada à formação geral dessas pessoas, como uma possível 

resposta aos desafios promovidos pelos avanços científicos e tecnológicos, o que fez 

emergir o paradigma da educação continuada (HADDAD; DI PIERRO, 2000), que trouxe 

consigo, conforme já discutido, a ampliação do conceito de EJA, defendida na V 

CONFINTEA. No Brasil, no entanto, o governo destoou dos acordos das demais nações 

presentes à V CONFINTEA. Por acreditar que a educação de adultos tratava-se de um 

“desvio” causado pelo fracasso do ensino fundamental destinado às crianças, priorizou as 

ações voltadas para tal ensino. Para as pessoas não alfabetizadas e subescolarizadas 

restaram programas compensatórios, como o Programa Alfabetização Solidária, que 

seguiam a mesma lógica com a qual, historicamente, foi regida a educação de adultos. 

Entre os anos de 1990 até 2002, tal “concepção agudizou o afastamento da EJA como um 

processo de educação continuada” (PAIVA, 2004, p. 32).  

Diante desse quadro, tivemos “de prorrogar para o próximo milênio uma investida 

mais decidida no sentido de superar a exclusão educativa e cultural de amplos setores da 

população” (DI PIERRO; JOIA e RIBEIRO, 2001, p. 69). 

Chegando ao novo milênio, vimos que, a partir de 2003, com o governo do 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, surgiram “iniciativas para as políticas públicas de 

EJA com maior ênfase do que o tratamento de governos anteriores” (FRIEDRICH et al., 

2010, p. 401), como, por exemplo, o Programa Brasil Alfabetizado que, apesar das críticas 

recebidas, por seu aspecto de campanha e pela mão-de-obra não especializada que utiliza, 

está diretamente ligado ao Ministério da Educação, por isso “possibilita uma relação mais 

permanente com as redes de ensino, pressionando-as para que garantam a continuidade do 

processo educacional e, desse modo, a efetiva conquista do direito à educação” (GALVÃO; 

SOARES, 2004, p. 55). 

É relevante destacar ainda, nesta parte do trabalho, a criação da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad). Criada em julho de 2004, a 

Secad reúne: 

 

(...) temas como alfabetização e educação de jovens e adultos, educação do 

campo, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação escolar 
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indígena, e diversidade étnico-racial, temas antes distribuídos em outras 

secretarias. O objetivo da Secad é contribuir para a redução das desigualdades 

educacionais por meio da participação de todos os cidadãos em políticas 

públicas que assegurem a ampliação do acesso à educação.
6
 

 

Apesar das iniciativas do referido governo em prol da EJA, ainda há muito a ser 

feito por essa modalidade de ensino, uma vez que, no cenário brasileiro, sua situação é a de 

“um campo ainda não consolidado” (ARROYO, 2007, p.19). Sendo assim, resta-nos lutar 

por uma EJA melhor, por uma Educação de Jovens e Adultos que não apenas consiga 

alfabetizar os 7% da população que ainda estão privados da autonomia em relação ao ler e 

ao escrever
7
, mas também que, por meio dessa modalidade de ensino, seja garantida a 

educação defendida para esse novo século, uma educação inclusiva, equitativa e contínua. 

Na próxima seção buscaremos traçar o perfil dos indivíduos que fazem parte daquele 

percentual, os brasileiros jovens e adultos não alfabetizados. 

 

2.1.3 As especificidades “daqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos 

na idade própria”: os destinatários da EJA 

 

A Educação de Jovens e Adultos apresenta hoje uma identidade marcada não 

somente pela especificidade etária, mas, também e, sobretudo, pela especificidade sócio-

histórico-cultural. A EJA é uma modalidade de ensino que se delineia pelas características e 

especificidades dos sujeitos aos quais ela se direciona, os “não-crianças” (OLIVEIRA, 

1999, p. 59). Os alunos que ingressam em suas turmas formam um grupo de sujeitos aos 

quais foi negado o direito à educação, na infância e/ou na adolescência, sobretudo, por suas 

difíceis condições sócio-econômicas, mas também pela oferta irregular de vagas ou pela 

inadequação do sistema de ensino. 

Entre esses sujeitos encontram-se, por exemplo, mães, pais, avós, adolescentes, 

jovens, trabalhadores, desempregados, subempregados, donas de casa, evangélicos, 

espíritas, católicos, praticantes de religiões de origem africana, pessoas com deficiência, 

                                                 
6
 Disponível em: http://portal.mec.gov.br (Acesso em 31/01/2011). 

7
 De acordo com os últimos resultados do INAF (2009), cerca de 7% da população brasileira, entre 15 e 64 

anos, é analfabeta, o que significa dizer, segundo os responsáveis por esse estudo, que estas pessoas não 

conseguem realizar tarefas simples que envolvem a leitura de palavras e frases ainda que uma parcela destes 

consiga ler números familiares (números de telefone, preços etc.). Disponível em: 
http://www.ibope.com.br/ipm/relatorios/relatorio_inaf_2009.pdf (Acesso em 31/01/2011). 

 

http://portal.mec.gov.br/
http://www.ibope.com.br/ipm/relatorios/relatorio_inaf_2009.pdf
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todos eles pertencentes às classes populares, muitos com uma trajetória escolar irregular e 

mal-sucedida, outros que nunca haviam frequentado a escola.  

Se, por um lado, o público da EJA se caracteriza por uma heterogeneidade, no que 

se refere, por exemplo, à diversidade de experiências, conhecimentos e faixa etária dos 

alunos (GALVÃO; SOARES, 2004), por outro, esse mesmo público é marcado por uma 

homogeneidade, tendo em vista que essa modalidade de ensino não se destina a qualquer 

jovem e adulto, mas àqueles excluídos da escola regular, pertencentes às camadas sociais 

menos favorecidas economicamente e ocupantes de funções, no mercado de trabalho, de 

baixa qualificação e remuneração (OLIVEIRA, 1999). 

No que diz respeito às especificidades dos alunos da EJA, OLIVEIRA (1999) 

acrescenta: 

 

O adulto, no âmbito da educação de jovens e adultos, [...] é geralmente o 

migrante que chega às grandes metrópoles proveniente de áreas rurais 

empobrecidas, filho de trabalhadores rurais não qualificados e com baixo nível 

de instrução escolar (muito freqüentemente analfabetos), ele próprio com uma 

passagem curta e não sistemática pela escola e trabalhando em ocupações 

urbanas não qualificadas, após experiência no trabalho rural na infância e na 

adolescência, que busca a escola tardiamente para alfabetizar-se [...] E o jovem, 

incorporado ao território da antiga educação de adultos relativamente há pouco 

tempo, não é aquele com uma história de escolaridade regular, [...] Como o 

adulto anteriormente descrito, ele é também um excluído da escola.  (p. 59-60). 

 

Como vemos, a realidade social e econômica imposta a esses sujeitos é uma das 

grandes responsáveis pela não realização de uma trajetória escolar regular e bem-sucedida. 

Em nossas pesquisas anteriores (CORREIA; ALBUQUERQUE, 2009; CORREIA; COSTA 

e ALBUQUERQUE, 2009), realizadas em turmas de alfabetização dessa modalidade de 

ensino, três aspectos nos chamaram atenção quanto aos alunos: a grande irregularidade na 

frequência às aulas, a evasão de muito deles, no decorrer do ano letivo, e o fato de a 

maioria daqueles sujeitos já ter frequentado a escola em turmas da EJA.  

Com base em ARROYO (2007, p 46), acreditamos que esses três aspectos podem 

estar relacionados, principalmente ao fato de grande parte desses alunos não conseguir 

“articular suas trajetórias de vida com as trajetórias escolares”. O autor ressalta que, ao 

retornarem à escola: 
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(...) as trajetórias de vida dos jovens e adultos não se tornam mais fáceis; ao 

contrário, vêm se tornando mais imprevisíveis e incontroláveis para os próprios 

jovens e adultos, até para os adolescentes que são forçados a frequentar o 

ensino noturno. Os índices de abandono na EJA, dos que tentam se escolarizar, 

ainda que com tímidas flexibilizações, refletem que, nem com um estilo escolar 

mais flexível, eles e elas conseguem articular suas trajetórias de vida e as 

trajetórias escolares. Os impasses estão postos. Como equacionar o direito à 

educação dos jovens e adultos populares e o dever do Estado? (ARROYO, 

2007, p 46). 

 

A todas essas características e dificuldades próprias do público atendido pela EJA, 

acrescentamos outra, também frequente nessas turmas, a baixa autoestima dos alunos, a 

qual, na maioria das vezes, foi produzida e reforçada pelas situações de exclusão e pelo 

insucesso escolar. Com uma trajetória escolar anterior mal-sucedida, grande parte desses 

alunos, principalmente os mais velhos, volta à sala de aula vendo-se “como alguém que 

‘perdeu tempo’, que não aprendeu no momento propício e que se encontra com a ‘cabeça 

dura’ para se envolver em novos processos de formação” (GALVÃO; SOARES, 2004, p. 

53). Desse modo, revelam “uma auto-estima fragilizada, expressando sentimentos de 

insegurança e de desvalorização pessoal frente aos novos desafios que se impõem” 

(BRASIL, 2006, p.16). Quando se trata das turmas de alfabetização, a baixa autoestima dos 

alunos deve-se também ao preconceito, construído historicamente, contra o não-

alfabetizado, o qual acaba sendo introjetado por esses sujeitos que se veem como “cegos”, 

“ignorantes” e “incapazes”, por não saberem ler nem escrever (GALVÃO; DI PIERRO, 

2007).  

Outro aspecto importante, que também caracteriza essas pessoas, diz respeito às 

suas expectativas com relação à escola. Os alunos da EJA, principalmente os adultos, ao 

retornarem ao âmbito escolar, esperam encontrar uma escola nos mesmos moldes 

daquela/daquelas que ele freqüentou no passado. Eles esperam deparar-se com: 

 

(...) o modelo tradicional de escola, ou seja, um lugar onde predominam aulas 

expositivas, com pontos copiados da lousa, onde o (a) professor(a) é o único 

detentor do saber e transmite conteúdos que são recebidos passivamente pelo(a) 

aluno(a). [...]. Especialmente os alunos mais velhos se mostram resistentes à 

nova concepção de escola que os coloca como sujeitos do processo educativo, 

que espera deles práticas ativas de aprendizagem. Muitos, ao se depararem com 

uma aula na qual são convidados a pensar juntos, em grupo; a resolver desafios 

diferentes dos exercícios mais convencionais; a ler textos literários; a aprender 

com a música, a poesia, o jornal; [...]; estranham, resistem e acreditam não ser 

esse o caminho para aprender o que a escola ensina (BRASIL, 2006, p. 08). 
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Em conversas informais realizadas com professoras alfabetizadoras da EJA, durante 

um de nossos estudos (CORREIA; ALBUQUERQUE, 2008), percebermos que uma de 

suas principais queixas era justamente a dificuldade de atender às expectativas dos alunos 

com relação às aulas. As docentes revelaram que a maioria dos alunos considerava que 

haviam participado de uma verdadeira aula quando elas escreviam no quadro para eles 

copiarem, como era algo frequente no modelo tradicional de ensino, segundo o trecho 

supracitado.  

Sendo assim, diante das “novas” práticas escolares, o aluno jovem e adulto terá que 

“ajustar suas expectativas à realidade que encontra quando volta para a escola, um desafio 

que, por vezes, mostra-se custoso demais, incorrendo, em muitos casos, no abandono, em 

nova desistência” (BRASIL, 2006, p. 09). 

Esse breve perfil dos sujeitos da EJA, apresentado aqui, demonstra o quanto atuar 

como professor nessa modalidade de ensino é uma tarefa complexa e desafiadora, que exige 

um tratamento adequado, específico e diferente daquele que é dado às crianças durante o 

processo de ensino-aprendizagem. Ser professor de jovens e adultos requer um conjunto de 

saberes desse profissional, bem como uma proposta pedagógica apropriada e metodologias 

adequadas às especificidades desse público (GALVÃO; SOARES, 2004).  

Nas salas de aula dessa modalidade de ensino, a atuação do(a) professor(a) é um dos 

aspectos determinantes para se evitar novas situações de fracasso escolar ou a evasão dos 

alunos. Ao iniciar seu trabalho nessas turmas, um dos primeiros e grandes desafios a ser 

enfrentado por esse profissional é a busca pela diminuição dos sentimentos de inferioridade 

e insegurança que acompanham esses sujeitos. Um dos caminhos mais seguros, para tanto, 

é a valorização dos saberes que os jovens e adultos trazem para a sala de aula. 

 

O reconhecimento da existência de uma sabedoria no sujeito, proveniente de 

sua experiência de vida, de sua bagagem cultural, de suas habilidades 

profissionais, certamente, contribui para que ele resgate uma auto-imagem 

positiva, ampliando sua auto-estima e fortalecendo sua autoconfiança. O bom 

acolhimento e a valorização do aluno, pelo(a) professor(a) de jovens e adultos 

possibilitam a abertura de um canal de aprendizagem com maiores garantias de 

êxito, porque parte dos conhecimentos prévios dos educandos para promover 

conhecimentos novos, porque fomenta o encontro dos saberes da vida vivida 

com os saberes escolares (BRASIL, 2006, p. 19). 
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Além de valorizar os saberes dos alunos, quando se trata do alfabetizador, como as 

maiores taxas de analfabetismo encontram-se “na zona rural, no Nordeste, entre os mais 

pobres, entre os afrodescendentes e entre os mais idosos” (GALVÃO; DI PIERRO, 2007, 

p. 97), para atender adequadamente ao público das turmas de alfabetização da EJA, o 

docente precisará ainda enfrentar os desafios de despojar-se de preconceitos e valorizar a 

cultura e as formas de expressão desses alunos. Para tanto, é importante que os 

profissionais entendam que o adulto analfabeto é antes de tudo “um sujeito que já construiu 

uma história de vida, uma identidade e cotidianamente produz cultura” (GALVÃO; 

SOARES, 2004, p. 51). 

Considerando que o trabalho do professor necessita estar fundado, primordialmente, 

no conhecimento “do complexo objeto de sua atividade que é o aluno” (LOPES, 2006, p. 

15) e que, nas turmas da EJA, esse aluno faz parte de um grupo heterogêneo, mas também 

homogêneo, marcado por uma realidade sócio-econômica cruel, pela baixa autoestima, por 

sentimentos de culpa e insegurança, promovidos pela exclusão social e pelo fracasso 

escolar, com uma expectativa diferente com relação à escola, bem como com uma bagagem 

de saberes e ritmos de aprendizagem diversificados, questionamos: o professor das turmas 

da Educação de Jovens e Adultos está preparado para atender adequadamente um público 

tão especifico? É sobre esse profissional que discorreremos a seguir, focando o olhar para o 

professor alfabetizador. 

 

2.1.4 O perfil dos professores e professoras dos alfabetizandos da EJA 

 

Quando nos propusemos a traçar o perfil dos educadores da EJA, esbarramos em 

um problema: o pequeno número de informações acerca dessa temática. A maioria das 

pesquisas voltadas para essa modalidade de ensino, que tratam de questões relacionadas aos 

professores, concentra-se, sobretudo, na formação desses profissionais. Essa preocupação 

com a formação dos professores da EJA pode ser vista como um reflexo da realidade, tendo 

em vista que, enquanto cerca de 4,5 milhões de brasileiros com mais de 15 anos estavam 

matriculados na Alfabetização ou na Educação de Jovens e Adultos, segundo o Censo 

Escolar 2009 do MEC, apenas 1,5% das disciplinas do currículo de Pedagogia abordava o 



37 

 

 

 

assunto, de acordo com uma pesquisa encomendada pela Revista Nova Escola à Fundação 

Carlos Chagas
8
.  

Diante desse quadro, tentaremos aqui apresentar algumas das informações que 

encontramos, as quais nos ajudam a ter uma ideia acerca das características dos 

profissionais incumbidos do ensino no âmbito da Educação de Jovens e Adultos. 

Ser professor de jovens e adultos, e principalmente professor alfabetizador, como 

pudemos perceber a partir da discussão realizada na seção anterior, não é algo fácil nem 

simples. No imaginário social, no entanto, como apontam Galvão e Soares (2004, p. 53), 

permanece a ideia de que “qualquer pessoa de ‘boa’ vontade e espírito missionário pode se 

tornar um alfabetizador” nas turmas da EJA. Tal ideia, de acordo com os autores, traz a 

marca das concepções acerca do analfabeto, da alfabetização, do analfabetismo e, portanto, 

do alfabetizador de adultos, que foram construídas ao longo da nossa história. 

A falta de uma formação específica dos professores da EJA só vem ganhando uma 

dimensão mais ampla nas últimas décadas. Entretanto, a crítica à ausência dessa formação 

não é algo recente, uma vez que já se fazia presente, em 1947, quando foi lançada a 

primeira Campanha Nacional de Educação de Adultos no Brasil, a qual se pautava no 

voluntariado (SOARES, 2006). De lá para cá, parece que pouca coisa mudou, já que o 

Brasil Alfabetizado, programa lançado em 2003 pelo governo Lula, fundamenta-se no 

pressuposto de que “qualquer cidadão, com nível médio completo, pode se tornar um 

alfabetizador do programa”.9 

Ao nos situarmos na Educação de Jovens e Adultos, desenvolvida no contexto 

escolar da rede pública, a EJA regular, ambiente do nosso estudo, verificamos que a ideia 

de que qualquer pessoa pode ensinar nessas turmas também parece estar presente, tendo em 

vista que “professores quase sempre formados para lidar com crianças acabam ‘caindo’, no 

âmbito dos sistemas, em classes de jovens e adultos com pouco ou nenhum apoio ao que 

devem realizar” (PAIVA, 2006, p. 02). Esses professores: 

 

(...) são trabalhadores, trabalhadoras, estudantes em situação funcional precária. 

Na sua grande maioria [...] são mulheres, educadoras que encontram, no dia-a-

                                                 
8
 Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/eja/ (Acesso em 29/01/2011). 

9
Retirado do site do MEC. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13690&Itemid=817 (Acesso em 

29/01/2011). 

http://revistaescola.abril.com.br/eja/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13690&Itemid=817
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dia do ser professora, evidências da desigualdade com que são tratadas. As 

marcas de uma inferioridade produzida socialmente, pelo estigma da área, 

parece impregnar o imaginário da sociedade. É como se os sujeitos da educação 

de jovens e adultos, as professoras e os professores acabassem, também, por 

compor o contingente dos socialmente excluídos pela nossa sociedade 

capitalista (OLIVEIRA, E., 2004, p. 02-03).  

 

Nas palavras acima, vemos que os professores de jovens e adultos, assim como seus 

alunos, são também sujeitos sociais que se encontram numa realidade complexa. Esses 

profissionais também enfrentam um dia a dia difícil, marcado pela condição social do ser 

professor, uma profissão socialmente desvalorizada, desprestigiada, o que se agrava ainda 

mais quando se trata da EJA, por ser esta uma modalidade de educação socialmente 

estigmatizada por conta do público que atende: os excluídos da escola.  

Como aponta Edna Oliveira (2004, p. 01), os professores e os alunos da EJA 

possuem histórias de vida com marcas identitárias semelhantes, mas ao mesmo tempo 

singulares, é como se eles: 

 

(...) compartilhassem, na relação pedagógica, o encontro de diversas 

experiências: o encontro da desigualdade de oportunidades; da negação do 

direito à educação e à formação; o encontro das jornadas duplas ou triplas de 

trabalho; o encontro do desemprego ou do subemprego; das lutas na cidade e no 

campo por uma educação de qualidade; e, consequentemente, o encontro da luta 

pela afirmação do direito na busca de construção de um projeto apropriado aos 

diferentes segmentos marginalizados a quem a EJA se destina. 

 

 Nessa busca, diante da negação do direito à formação, esses profissionais vão 

construindo no seu cotidiano os saberes específicos, para atuar com o púbico da EJA. É no 

dia a dia da realidade prática que esses sujeitos vão se fazendo professores e professoras da 

Educação de Jovens e Adultos. Sendo assim, o olhar do pesquisador não pode dispensar o 

saber e a percepção desses educadores. Pelo contrário, é preciso fazer emergir os sentidos 

que cada professor, que no caso do nosso estudo é o alfabetizador, pode encontrar naquilo 

que produz em sua sala de aula (OLIVEIRA, E., 2004).  

 Além de saber lidar com as especificidades desse público, o professor que atua no 

ensino inicial da língua materna nas turmas da EJA precisará ainda enfrentar outro desafio, 

o processo de alfabetização, o qual, como já mencionamos, tornou-se uma tarefa bem mais 

difícil, desde que se começou a defender que não basta apenas ensinar a ler e a escrever, é 

preciso também letrar (SOARES, 1998a, 2003a). 
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2.2. A ALFABETIZAÇÃO: O QUE SE PENSOU E FEZ ONTEM? O QUE SE PENSA E 

FAZ HOJE? 

 

 O ensino inicial da leitura e da escrita, ou alfabetização, denominação dada a esse 

processo, no contexto brasileiro, desde o final da primeira década do século passado, não 

vem sendo pensado e praticado da mesma forma ao longo da nossa história. Desde que 

tornou-se uma tarefa oficialmente da escola, no final do século XIX, esse ensino vem 

passando por mudanças que visam superar a dificuldade das escolas brasileiras, sobretudo 

as públicas, em ensinar seus alunos a ler e a escrever (MORTATTI, 2006). 

Tendo em vista que nosso trabalho concentra-se no processo de alfabetização em 

turmas da Educação de Jovens e Adultos, é relevante apresentarmos aqui algumas dessas 

mudanças voltadas para o ensino da leitura e da escrita, tanto de um modo geral como no 

que se refere à EJA. Para iniciar a discussão, escolhemos discorrer sobre o processo de 

união entre alfabetização e escolarização. Isso porque, embora a alfabetização possa se 

efetivar em práticas não escolares, como aponta Galvão (2001), cada dia mais, é à escola 

que se tem atribuído a incumbência e a responsabilidade pelo acesso da população ao 

mundo da escrita, tanto que quando se “denunciam níveis precários de alfabetização, seja 

em crianças, jovens ou adultos, a questão é invariavelmente relacionada com a escola e o 

fracasso escolar em alfabetização” (SOARES, 2004, p. 89). Sendo assim, acreditamos ser 

importante discutir sobre quando e como se deu a referida união entre alfabetização e 

escolarização. 

 

2.2.1 Alfabetização e escolarização: uma união social e historicamente construída 

  

O aprendizado da leitura e da escrita, ou seja, a alfabetização é, nas sociedades 

modernas, “um instrumento necessário à vivência e até mesmo à sobrevivência política, 

econômica, social, e é também um bem simbólico, um bem cultural, instância privilegiada e 

valorizada de prestígio e de poder” (SOARES, 2003a, p. 58). Isso porque, nesses contextos, 

a escrita, uma das maiores invenções da humanidade
10

, nunca se fez tão presente no 

                                                 
10

 Para saber mais sobre a história da escrita ler: CARABAJAL, M. Síntese Histórica do Surgimento e 

Evolução da Escrita. Disponível em  http://www.academialetrasbrasil.org.br/histescrita.htm (acesso em 

03/02/2011); HIGOUNET, C. História concisa da escrita. 10ª edição. São Paulo: Parábola Editorial, 2003. 

http://www.academialetrasbrasil.org.br/histescrita.htm
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cotidiano das pessoas como ocorre atualmente, tanto que se encontra “profundamente 

incorporada à vida política, econômica, social e é não só enormemente valorizada, mas, 

mais que isso, é mitificada” (SOARES, 2003a, p. 58). Mas afinal, quando e como se iniciou 

essa valorização da escrita, e, consequentemente, da alfabetização?  

Para Saviani (1996), essa resposta pode ser encontrada nas transformações sócio-

econômicas promovidas pela Época Moderna. Segundo o autor, até a Idade Média a escrita 

era vista como algo secundário e subordinado a formas de produção que não demandavam 

o domínio da leitura e da escrita. Foi somente na Época Moderna, com a incorporação da 

ciência ao processo de produção, que surgiu a exigência da disseminação da escrita. Seu 

domínio, ou seja, a alfabetização converteu-se, assim, em uma necessidade generalizada, a 

ser suprida pela expansão escolar. A sociedade moderna e burguesa passou, então, a 

defender a escolarização universal, gratuita e obrigatória. 

Cook-Gumperz (2008), por outro lado, defende que a equação alfabetização-

escolarização não é algo simples. De acordo com a autora, antes da industrialização, nos 

Estados Unidos e em alguns países europeus, já existia “uma alfabetização comum” que 

“afetava a vida das pessoas comuns” (p. 36), a qual passou a ser vista como restrita ou 

limitada para o desenvolvimento industrial.  

Assim, a mudança observada, a partir do século XVIII, não foi promovida apenas 

pela necessidade de se passar de um estado de analfabetismo total para a alfabetização, mas 

sim de um determinado tipo de alfabetização para uma noção de alfabetização 

escolarizada, única e padronizada, capaz de desenvolver uma nova forma de treinamento 

social, para compor uma nova força de trabalho. “Era necessário ‘educar’ os 

trabalhadores”, isto é, “transformar os trabalhadores domésticos ou rurais em uma força de 

trabalho industrial” (COOK-GUMPERZ, 2008, p. 40). Para tanto, o meio escolhido pelo 

Estado Moderno foi a alfabetização.  

Percebemos, então, que na opinião da autora o grande objetivo da escolarização em 

massa, nos Estados Unidos e na Europa, na verdade não foi promover o processo de 

alfabetização, mas mantê-lo sob controle, sob a forma de uma alfabetização escolarizada. 

Seja qual for o motivo que tenha suscitado a exigência pela generalização da alfabetização, 

ou a necessidade do domínio da escrita, ou a formação do novo perfil de trabalhador, o que 

importa é que, cada vez mais, nas sociedades modernas se exige o domínio da leitura e da 
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escrita, e que “sem alfabetização não existe escolarização ou educação” (COOK-

GUMPERZ, 2008, p. 45).  Como aponta a referida autora:  

 

(...) a escolarização se tornou a principal força legitimadora para entrada e 

progresso na sociedade tecnológica. Em uma sociedade escolarizada, a 

escolarização se torna o juiz das realizações, não apenas para o período da 

infância, mas para a formação e aprendizagem ao longo da carreira de qualquer 

indivíduo (COOK-GUMPERZ, 2008, p. 47). 

 

Entretanto, a difusão da alfabetização, e portanto da escolarização, não se deu (e 

ainda não vem se dando) de forma homogênea e regular nas sociedades e regiões do 

mundo. O que demonstra que a garantia do direito à alfabetização, e consequentemente à 

educação, “depende da forma como a cidadania se realiza em cada contexto, como 

resultado dos conflitos e consensos sociais que se estabelecem em cada momento histórico 

determinado” (GALVÃO; DI PIERRO, 2007, p. 14). 

Enquanto em alguns países da América do Norte e da Europa a generalização da 

escola permitiu “que a alfabetização estivesse amplamente difundida já no final do século 

XIX” (GALVÃO; DI PIERRO, 2007, p. 14), entre nós, segundo Galvão e Soares (2004), 

nesse mesmo período, marcado pelo final do Império, cerca de 80% da população 

brasileira, incluindo pessoas pertencentes às elites rurais, era analfabeta. Esse elevado 

índice de analfabetismo, divulgado pelo censo de 1890, fez com que os intelectuais 

brasileiros se sentissem envergonhados diante dos países “adiantados”, bem como suscitou, 

nas primeiras décadas do século passado, intensas mobilizações em defesa da alfabetização 

de adultos. 

A partir do final do Império, e principalmente na Primeira República, quando a 

cultura escrita passou a ocupar o lugar de cultura legítima e central, uma série de discursos 

começou a circular nas diferentes instâncias sociais, identificando o analfabeto à 

dependência e à incompetência. Esses discursos passaram a justificar a proibição do voto 

das pessoas que não sabiam ler nem escrever, proibição esta estabelecida pela Lei Saraiva, 

em 1881. Alguns intelectuais, entre eles Rui Barbosa, acreditavam que essa proibição 

contribuiria para o desenvolvimento da educação no Brasil (GALVÃO; SOARES, 2004; 

GALVÃO; DI PIERRO, 2007). 

Vemos, então, que é, sobretudo, no âmbito dos ideais republicanos, que, no Brasil: 
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(...) a “universalização da escola assumiu importante papel como instrumento 

de modernização e progresso do Estado-Nação, como principal propulsora do 

“esclarecimento das massas iletradas”. [...] saber ler e escrever se tornou 

instrumento privilegiado de aquisição de saber/esclarecimento e imperativo da 

modernização e desenvolvimento social. A leitura e a escrita – que até então 

eram práticas culturais cuja aprendizagem se encontrava restrita a poucos e 

ocorria por meio de transmissão assistemática de seus rudimentos no âmbito 

privado do lar, ou de maneira menos informal, mas ainda precária, nas poucas 

“escolas” do Império [...] tornaram-se fundamentos da escola obrigatória, leiga 

e gratuita e objeto de ensino e aprendizagem escolarizados (MORTATTI, 2006, 

p. 02- 03). 

  

 Nesse momento, final da década de 1890, quando se inicia a associação entre a 

escola republicana (escola de massa) e a alfabetização, funda-se, no contexto brasileiro, 

uma tradição: “o ensino da leitura envolve necessariamente uma questão de método” 

(MORTATTI, 2006, p. 06). É sobre esse assunto, os tradicionais métodos de alfabetização, 

que discutiremos a seguir. Incluir essa discussão em nosso trabalho é algo fundamental, 

visto que, como apontam alguns pesquisadores (MORAIS; ALBUQUERQUE, 2004; 

SANTOS, 2010), muitos dos sujeitos, sobretudo os adultos, que frequentam atualmente as 

turmas de alfabetização da EJA, vivenciaram experiências escolares mal sucedidas, as quais 

se pautavam em metodologias propostas por aqueles métodos. Alguns depoimentos de 

alunos da EJA, citados por Morais e Albuquerque (2004) e Santos (2010), revelam esse 

fato:  

[...] conheço todas as letras, mas juntar é que é o difícil. Minha professora, 

quando eu era garoto, ensinava... A lição era assim: letra por letra. Eu chega 

ficava feliz quando terminava a lição, porque ia escapulindo... 

(AGUINALDO/PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – RECIFE) 

(MORAIS; ALBUQUERQUE, 2004, p. 65). 

 

Decorava pra dá a lição. Estudava a carta de ABC, aí no outro dia ela ia lá, de 

cada pessoa ela tomava a lição (EMÍLIA/PROGRAMA BRASIL 

ALFABETIZADO – RECIFE) (SANTOS, 2010, p. 132). 
 

 Nas falas dos sujeitos podemos inferir como era o ensino baseado nos referidos 

métodos: mecânico, repetitivo e, na maioria das vezes, cansativo, para os aprendizes. Nas 

próximas páginas, buscaremos apresentar com maiores detalhes os princípios e as 

metodologias dos hoje denominados métodos tradicionais de alfabetização.  

 

2.2.2 Métodos de alfabetização e escolarização: um casamento antigo  
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Os métodos de alfabetização, ainda muito presentes em algumas salas de aula de 

alfabetização, sejam elas destinadas aos jovens e adultos (MOURA, 2001; CORREIA; 

ALBUQUERQUE, 2008) ou às crianças (OLIVEIRA, 2004; CABRAL, 2008), são uma 

criação antiga, que nos remete há vários séculos, como é o caso do método alfabético, 

iniciado pelos gregos e divulgado na Didática Magna de Comenio.  

Esse mesmo autor, em 1657, produziu o “Orbis Pictus”, um livro clássico, apontado 

como o antecedente da palavração, método que ensinava a partir da memorização de 

palavras (BRASLAVSKY, 1988; RIZZO SOARES, 1986). Segundo Braslavsky (1988), na 

obra de Comenio podemos encontrar a primeira divergência que, séculos depois, deu lugar 

à tradicional classificação dos métodos de alfabetização em dois agrupamentos: métodos 

sintéticos e métodos analíticos. Tais denominações, conforme a autora, sugerem que a 

classificação dos métodos se fundamentava nos processos psicológicos envolvidos na 

aprendizagem da leitura. 

De acordo com Gilda Menezes Rizzo Soares (1986):  

 

No primeiro grupo, estão aqueles cuja metodologia leva o aluno a combinar 

elementos isolados da língua, sons, letras, sílabas, em todos maiores, palavras e 

frases, tendo como base o processo mental de síntese. No segundo, estão 

aqueles que levam o aluno a destacar de unidades lingüísticas maiores, palavra 

ou frase, os elementos menores e, tem como base o processo mental de análise 

(RIZZO SOARES, 1986, p. 01). 

 

 A autora supracitada acrescenta que, dependendo da “unidade linguística tomada 

como ponto de partida”, surgem diferentes terminologias para denominar os métodos de 

ensino da leitura (RIZZO SOARES, 1986, p. 01). Cientes disso, buscaremos descrever em 

breves palavras cada uma delas, seguindo a classificação abaixo, baseada em Frade (2007), 

Mortatti (2000, 2006) e Rizzo Soares (1986): 

 

 Métodos sintéticos: alfabético ou da soletração, fônico ou fonético, silábico ou da 

silabação; 

 Métodos analíticos: palavração, sentenciação, historiado ou de conto ou da 

historieta.
11

 

                                                 
11

 Além dos métodos sintéticos e analíticos, autores como Mortatti (2000, 2006) apontam também a existência 

dos métodos mistos/ecléticos (analítico-sintético ou vice-vesa). Considerando que estes últimos, conforme 
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2.2.2.1 Os métodos sintéticos: das “partes” para o “todo” 

 

 Os métodos sintéticos partem do pressuposto de que o ensino da leitura precisa 

começar pelos elementos que constituem a palavra: letras, sons/fonemas e sílabas. “E à 

medida que esses elementos vão sendo aprendidos, passam a ser combinados em unidades 

linguísticas maiores, levando o aluno a soletrar sílabas, palavras e unidades maiores” 

(RIZZO SOARES, 1986, p. 03). Em outras palavras, isto significa dizer que esses métodos 

“seguem a marcha que vai das partes para o todo” em uma ordem crescente de dificuldade 

(FRADE, 2007, p. 22). 

 Um dos mais antigos métodos, o alfabético ou da soletração, toma como ponto de 

partida a letra. De acordo com Rizzo Soares (1986), ao adotar o referido método, o 

professor levava o aluno a aprender, primeiramente, o nome das letras e suas formas – 

maiúsculas e minúsculas – de acordo com a sequência alfabética. Posteriormente, as letras 

eram apresentadas numa combinação duas a duas (ab e ba; ib e bi), as quais deveriam ser 

pronunciadas pelo aprendiz, ao mesmo tempo em que realizava o reconhecimento das 

formas gráficas. Desse momento em diante, ampliavam-se as combinações para grupos de 

3, 4 e 5 letras formando grupos maiores. Em seguida, os alunos eram submetidos a um 

treinamento das sílabas e, por fim, estas eram apresentadas em palavras.  

O ensino pautado nesse método, conforme a mesma autora, baseava-se na repetição.  

 

Sua familiaridade de formas com nomes de letras ajudava o aluno, através da 

repetição de sons reconhecidos nas letras, a soletrar palavras: ‘gê’ com ‘a’ = 

‘gá’, ‘tê’ com ‘o’ = ‘to’ – gá – tó ( - ga – to), mesmo sem identificar o seu 

significado. O ensino enfatizava muito mais o reconhecimento dos sons da 

palavra, que a apreensão de seu significado (RIZZO SOARES, 1986, p. 05-06). 

 

  A maior crítica dirigida ao método alfabético ou da soletração foi a de que nem 

sempre os nomes das letras correspondem ao som que deve ser emitido. Na tentativa de 

superar tais dificuldades, surge o método fônico (BRASLAVSKY, 1988; RIZZO SOARES, 

1986), que toma como unidade de partida os sons correspondentes às letras. Frade (2007) 

explica como funciona o ensino pautado nesse método: 

 

                                                                                                                                                     
Rizzo Soares (1986), fazem uso dos princípios defendidos pelos dois primeiros, concentraremos nossa 

discussão nos dois agrupamentos tradicionais, ou seja, nos métodos de “marcha sintética” e naqueles de 

“marcha analítica”.   
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No método fônico, começa-se ensinando a forma e o som das vogais. Depois, 

ensinam-se as consoantes, estabelecendo entre elas relações cada vez mais 

complexas. Cada letra (grafema) é aprendida como um fonema (som) que junto 

a outro fonema pode formar sílabas e palavras. Para o ensino dos sons, há uma 

sequência que deve ser respeitada, segundo a escolha de sons mais fáceis para 

os mais complexos. Na organização do ensino, a ênfase na relação som/letra é o 

principal objetivo (p. 23). 

 

  Sobre o mesmo método, Rizzo Soares (1986) elenca algumas desvantagens, entre 

elas, a autora destaca aquela que diz que tal método dificulta, posteriormente, a percepção 

dos sons das consoantes (isoladas), uma vez que estes permanecem extremamente ligados 

aos sons das vogais, o que leva o aprendiz a trocar letras na formação de palavras novas. 

Ela destaca também o fato de que o método fônico torna-se mais eficaz quando aplicado no 

aprendizado das línguas inteiramente fonéticas, ou seja, cujas letras (grafemas) e os sons 

(fonemas) são invariavelmente correspondentes. O que não é o caso da nossa, tendo em 

vista que, como as demais “línguas naturais com escrita alfabética, temos, na língua 

portuguesa, letras com distintos valores sonoros e sons podendo ser notados por diferentes 

letras ou dígrafos” (MORAIS, 2006, p. 02).   

 Partindo não mais da letra nem do fonema, mas sim da sílaba, cria-se o método 

silábico. Ao apoiar-se nesse método, o professor geralmente escolhe uma ordem de 

apresentação, pautando-se: 

 

(...) na ideia ‘do mais fácil para o mais difícil’, ou seja, das sílabas ‘simples’ 

para as ‘complexas’. Em várias cartilhas dos métodos silábicos geralmente são 

apresentadas palavras-chave, utilizadas apenas para apresentar as sílabas, que 

são destacadas das palavras e estudadas sistematicamente em famílias silábicas. 

Estas são recompostas para formar novas palavras e frases, apenas com as 

sílabas estudadas. [...] Embora as sílabas mais canônicas e frequentes do 

português sejam aquelas formadas de consoantes e vogais, várias cartilhas 

brasileiras centram o trabalho inicial nas vogais e seus encontros, como uma das 

condições para a sistematização posterior das sílabas (FRADE, 2007, p. 24-25). 

 

 Ou seja, geralmente, conforme Rizzo Soares (1986), as vogais aparecem 

primeiramente sozinhas e, logo depois, surgem combinadas entre si (ai, ei, oi, ui, etc). Em 

seguida, as consoantes são apresentadas, de acordo com a ordem alfabética, para, após isso, 

iniciarem-se os agrupamentos. Nesse momento, utiliza-se uma ilustração para apoiar a 

sílaba em destaque. A autora ressalta que, no método silábico, enfatiza-se bastante a 

pronúncia, em voz alta, das sílabas (isoladas), na ordem das vogais (a – e – i – o – u). 
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Resumindo, trata-se do famoso ba – be – bi – bo – bu, tão familiar àqueles que se 

alfabetizaram (ou pelo menos tentaram se alfabetizar) até meados dos anos de 1980.  

Assim como nos métodos anteriores, o ensino baseado no método silábico é 

extremamente repetitivo. É justamente aí que reside uma de suas maiores desvantagens, 

como aponta Rizzo Soares (1986) citando uma das conclusões de um estudo feito por 

George W. Cowan para a UNESCO: 

 

Se as sílabas forem ensinadas, isoladamente, em muitas lições, o aluno tende a 

perder o interesse pela leitura e sobrevém uma completa falta de vontade para 

continuar a tentar aprender a ler. O sentimento de insucesso parece ser muito 

acentuado e ser uma das mais prováveis causas de abandono dos estudos no 1º 

ano escolar. Isto pode gerar uma sensação de incapacidade com graves e 

irreversíveis conseqüências que tendem a permanecer o resto da vida do 

indivíduo – depois que esta já se instalou (p. 17) 

 

 Tais conclusões corroboraram as afirmações de Morais e Albuquerque (2004) e 

Santos (2010) a respeito das experiências, semelhantes a estas, vivenciadas por muitos 

alunos das turmas de alfabetização da EJA, as quais, conforme tais autores, contribuíram 

para o insucesso dos mesmos em processos anteriores de aprendizagem da leitura e da 

escrita. Segundo Santos (2010), metodologias desse tipo, empregadas pelos alfabetizadores, 

foram apontadas por alguns dos sujeitos de sua pesquisa como sendo um dos motivos que 

os levaram a abandonar a escola. Sendo assim, podemos dizer que um trabalho de 

alfabetização realizado dentro dessa perspectiva, além de não contribuir muito para o aluno 

se apropriar da escrita alfabética, pode, consequentemente, aumentar o sentimento de 

fracasso e de culpa que alguns indivíduos carregam consigo por sua condição de não 

alfabetizado (GALVÃO; DI PIERRO, 2007). 

 Para encerrarmos a discussão sobre os métodos sintéticos, precisamos ressaltar que 

as primeiras cartilhas
12

, produzidas por brasileiros, no final do século XIX, baseavam-se 

nesse grupo de métodos. É preciso destacar também que a escrita, nesse período, restringia-

se “à caligrafia e ortografia, e seu ensino, à cópia, ditados e formação de frases, 

enfatizando-se o desenho correto das letras” (MORTATTI, 2006, p. 05). 

                                                 
12

 De acordo com Mortatti (2006, p. 04), a cartilha se configurou como “instrumento privilegiado de 

concretização dos métodos e conteúdos de ensino”. Muitas permanecem no tempo e permitem recuparar 

aspectos importantes da história da alfabetização. Para maiores informações sobre esse material, a autora 

sugere a leitura de: MORTATTI, M. R. L. Cartilha de alfabetização e cultura escolar: um pacto secular. 

Cadernos CEDES (Cultura escolar: história, práticas e representações), n. 52, p. 41-54, 2000. 
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2.2.2.2 Os métodos analíticos: do “todo” para as “partes”  

 

 Ao contrário do que defendiam os partidários dos métodos sintéticos, os defensores 

dos métodos analíticos, também chamados de globais, acreditavam que o ensino da leitura 

deveria partir do “todo”, para, depois, se realizar a análise de suas partes.  Dependendo do 

que se considerava como o “todo”, a palavra, a sentença ou a historieta
13

, foram se 

diferenciando as maneiras de se processar o método, estando entre os mais conhecidos 

desse agrupamento o método da palavração, o método da sentenciação e o método 

historiado ou da historieta (MORTATTI, 2006; RIZZO SOARES, 1986).  

Os partidários dos métodos de marcha analítica partem do pressuposto de que 

“baseando-se no reconhecimento global como estratégia inicial, os aprendizes podem 

realizar posteriormente um processo de análise de unidades que dependendo do método vão 

do texto à frase, da frase à palavra, da palavra à sílaba” (FRADE, 2007, p. 26). Rizzo 

Soares (1986) esclarece que, depois do reconhecimento das unidades maiores, o aprendiz 

passa ao reconhecimento das unidades cada vez menores. Após isolá-las, elas são reunidas 

em novos todos (palavras). Sendo assim, “análise e síntese trabalham juntas no processo” 

(p. 21). 

 Ao aplicar o método da palavração, segundo Rizzo Soares (1986), os professores 

apresentavam palavras em agrupamentos que eram organizados a partir da associação de 

ideias e os alunos aprendiam a reconhecê-los pelo método “see and say” (“visualização” em 

português). Seus adeptos basearam-se no fato de que as palavras podem ser facilmente 

memorizadas pelo seu “perfil”, sendo isto algo “natural” para o indivíduo. Para facilitar 

esse reconhecimento, muitos recursos eram utilizados, entre eles, usavam-se, inicialmente, 

palavras acompanhadas de figuras e buscava-se estabelecer a memorização pela repetição 

do seu reconhecimento. Uma das críticas que se faz a esse método é aquela que diz que ele 

provocava falhas “no desenvolvimento da habilidade em enfrentar palavras novas 

necessárias à autonomia do leitor” (RIZZO SOARES, 1986, p. 24).  

 Seguindo uma lógica parecida à da palavração, mas tomando como ponto de partida 

a sentença, os adeptos do método da sentenciação acreditavam que a verdadeira unidade 

linguística não era a palavra nem a letra, mas sim a sentença, uma vez que ela, segundo 

                                                 
13

 “Conjunto de frases relacionadas entre si por meio de nexos lógicos” (MORTATTI, 2006, p. 07). 
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eles, seria a unidade natural do pensamento, tendo em vista que expressa uma ideia 

completa. Uma das desvantagens desse método era a “dificuldade em dar atenção 

necessária à análise das palavras pelo excesso de tempo gasto com a memorização de 

sentenças” (RIZZO SOARES, 1986, p. 31). 

 O terceiro e último método a ser aqui apresentado é o método historiado ou da 

historieta. Também conhecido como método de contos ou método de “Pré-livro”, ele foi 

organizado com o intuito de se ampliar as vantagens do método da sentenciação no que se 

refere ao desenvolvimento de hábitos e atitudes na leitura. Sobre esse método, Rizzo Soares 

(1986, p. 32) nos informa que o mesmo “apresenta sequência de sentenças organizadas em 

forma de história, atendendo aos princípios de interesse e apelo (que ela representa) ao 

aprendiz”. As histórias apresentam uma série de eventos que seguem uma ordem de 

princípio, meio e fim. A autora aponta como uma das desvantagens desse método “a 

necessidade de se obter um vocabulário controlado, pequeno e simples” (RIZZO SOARES, 

1986, p. 34), o que praticamente impede sua utilização na alfabetização de adultos.  

 A respeito dos métodos analíticos, Mortatti (2006) ressalta que eles sofreram forte 

influência da pedagogia norte-americana. Além disso, a autora destaca que muitas cartilhas 

produzidas, principalmente no início do século XX, os tomaram como referência, buscando 

se adequar às instruções oficiais do momento. 

 A sucinta apresentação dos hoje considerados métodos tradicionais de alfabetização, 

realizada aqui, leva-nos a perceber que todos eles, partindo de “uma visão 

empirista/associacionista sobre o processo de aprendizagem do alfabetizando e sobre o 

funcionamento do próprio objeto de conhecimento, o sistema de escrita” (MORAIS, 2006, 

p. 03) defendiam a realização de atividades repetitivas, muitas vezes, cansativas e 

desestimulantes para o aprendiz, as quais seguiam a lógica do “mais fácil” para o “mais 

difícil”, de acordo com a perspectiva de quem ensinava e não de quem aprendia 

(FERREIRO, 2001). 

 

2.2.2.3 Métodos de alfabetização: algumas considerações 

 

Apesar de os métodos de alfabetização terem sido bastante criticados nas últimas 

décadas do século XX, desde as descobertas de Emilia Ferreiro e colaboradores sobre a 
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Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999; FERREIRO, 2001), a 

discussão em torno deles, como vimos, não é algo recente. Essa temática passou a fazer 

parte do campo educacional desde que foram formados os sistemas escolares ocidentais 

(FRADE, 2007). De lá para cá, também aqui, no contexto brasileiro, o processo de 

alfabetização vem passando por várias mudanças, promovidas por disputas travadas entre o 

“novo” e o “velho”/“tradicional” no que tange ao ensino da leitura e da escrita. Disputas 

estas que, até o final dos anos de 1970, significaram uma guerra entre “velhos” e “novos” 

métodos de ensino (MORTATTI, 2000). 

Como dito anteriormente, foi no final do século XIX, que, no Brasil, o ato de 

ensinar a ler e a escrever – a alfabetização – tornou-se uma incumbência 

predominantemente da escola. Desde então, de acordo com Mortatti (2006), a história da 

alfabetização, entre nós, vem sendo marcada por um problema recorrente: a dificuldade da 

escola, especialmente a pública, em ensinar a leitura e a escrita, o que vem demandando:  

 

(...) soluções urgentes e vem mobilizando administradores públicos, 

legisladores do ensino, intelectuais de diferentes áreas de conhecimento, 

educadores e professores. Desde essa época, observam-se repetidos esforços de 

mudança, a partir da necessidade de superação daquilo que, em cada momento 

histórico, considera-se tradicional nesse ensino e fator responsável pelo fracasso 

(MORTATTI, 2006, p. 03).   

 

 Desde o anúncio dos estudos de Emilia Ferreiro sobre a Psicogênese, no final dos 

anos de 1970, o fator responsável pelo fracasso no campo da alfabetização, e, portanto, o 

tradicional, aquilo que precisava/precisa ser superado em nome da implantação de uma 

nova “bússola da educação” (a perspectiva construtivista), passou a ser o método ou os 

métodos de alfabetização que, até então, reinavam nas salas de aula (MORTATTI, 2000).  

 Segundo Ferreiro (2001), até aquele momento, centrado na polêmica entre os 

métodos, as discussões sobre a alfabetização não consideravam a natureza do objeto de 

conhecimento (o Sistema de Escrita Alfabética) que estava envolvido na aprendizagem da 

leitura e da escrita nem as concepções dos aprendizes sobre o mesmo. Com a concepção 

psicogenética, passou-se a defender que as mudanças necessárias para se enfrentar os 

problemas da alfabetização não dependiam de um novo método de ensino, mas sim era 

imprescindível mudar o eixo central das discussões, uma vez que os métodos pautavam-se 

numa concepção empobrecida tanto da língua escrita, ao considerá-la como um código, 
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bem como do sujeito aprendiz, vendo-o como um ser passivo no processo de ensino-

aprendizagem. Nessa “nova” perspectiva, passou-se a conceber a escrita como um sistema 

de representação da linguagem, cuja lógica, princípios/propriedades, o aprendiz precisaria 

compreender. E o aprendiz, de sujeito passivo, conforme já mencionamos, passou a ser 

visto como “um sujeito cognoscente” (FERREIRO, 2001, p. 40). 

 Ao deslocar o eixo das discussões dos métodos de ensino para o processo de 

aprendizagem, a concepção construtivista se apresentou não como mais um novo e 

revolucionário método, mas como uma “revolução conceitual”, demandando, dentre outras 

medidas, “o abandono das teorias e práticas tradicionais, a desmetodização do processo de 

alfabetização e o questionamento da necessidade das cartilhas” (MORTATTI, 2006, p. 10).  

Para Soares (2003b, p. 11), essa “mudança paradigmática”, na área da alfabetização, 

trouxe alguns benefícios, como é o caso da compreensão da trajetória do aprendiz em 

direção à (re)construção do Sistema de Escrita Alfabética, mas também “ela conduziu a 

alguns equívocos e falsas inferências”, que vêm promovendo, nas últimas décadas, um 

fenômeno denominado pela autora de “desinvenção” da alfabetização, ou seja, a perda da 

especificidade do ensino da leitura e da escrita. Entre as falsas inferências, Soares (2003b, 

p. 11) destaca “a de que seria incompatível com o paradigma conceitual psicogenético a 

proposta de métodos de alfabetização”, conforme a própria explica: 

 

De certa forma, o fato de que o problema da aprendizagem da leitura e da 

escrita tenha sido considerado, no quadro dos paradigmas conceituais 

“tradicionais”, como um problema, sobretudo metodológico, contaminou o 

conceito de método de alfabetização, atribuindo-lhe uma conotação negativa: é 

que, quando se fala em “método” de alfabetização, identifica-se, imediatamente, 

“método” com os tipos “tradicionais” de métodos – sintéticos e analíticos 

(fônico, silábico, global etc.), como se esses tipos esgotassem todas as 

alternativas metodológicas para a aprendizagem da leitura e da escrita. Talvez 

se possa dizer que, para a prática da alfabetização, tinha-se, anteriormente, um 

método, e nenhuma teoria; com a mudança de concepção sobre o processo de 

aprendizagem da língua escrita, passou-se a ter uma teoria, e nenhum método 

(SOARES, 2003b, p. 11). 

 

Ainda segundo Soares (2003b), a essa “desmetodização” do ensino da leitura e da 

escrita soma-se um falso pressuposto, que vem contribuindo para a “desinvenção” da 

alfabetização: acreditar que “apenas através do convívio intenso com o material escrito que 

circula nas práticas sociais, ou seja, do convívio com a cultura escrita” (p. 11), o aprendiz 

se alfabetizaria. Essa aposta numa aprendizagem espontânea da escrita alfabética é o 
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resultado não apenas de uma equivocada interpretação da concepção construtivista, mas 

também das discussões sobre letramento (SOARES, 2003b), que, em nosso país, 

promoveram um certo “encanto” até mesmo nos pesquisadores, os quais passaram a 

investir menos em estudos sobre a aprendizagem da escrita alfabética (MORAIS, 2006).  

Diante desse quadro e dos resultados negativos de avaliações referentes aos níveis 

de alfabetização da população em processo de escolarização, alguns estudiosos no Brasil 

têm criticado a concepção de aprendizagem supracitada, sobretudo no que se refere à 

ausência de instrução direta e específica para a aprendizagem da escrita alfabética, e 

defendido ideias que significam um retrocesso a paradigmas anteriores e, com isso, a perda 

dos avanços e conquistas alcançados nas últimas décadas (SOARES, 2003b).  

Para Morais (2006, p. 05), o que vem ocorrendo, na realidade escolar, sobretudo na 

rede pública, é a dificuldade “em aplicar à didática da alfabetização os princípios 

construtivistas de extração piagetiana, que fundamentam a teoria da psicogênese da 

escrita”. Sobre essa questão, o autor acrescenta que: 

 

As tentativas de didatizar a teoria da psicogênese da escrita tenderam, por um 

lado, a negligenciar o papel da promoção das habilidades metafonológicas dos 

aprendizes e, por outro, a não garantir um ensino sistemático das 

correspondências letra-som. Alguns estudiosos da linguagem e professores de 

alfabetização demonstram terem passado a acreditar que a simples vivência de 

práticas frequentes de leitura de textos levaria o aprendiz a compreender o 

sistema alfabético e a dominar suas convenções (MORAIS, 2006, p. 12). 

 

 O autor ressalta ainda que, como o Sistema de Escrita Alfabética é um objeto de 

conhecimento, faz-se necessário discutir e desenvolver não métodos, mas sim metodologias 

de alfabetização que, cotidianamente, auxiliem o aluno a refletir e assim apropriar-se das 

propriedades desse sistema (MORAIS, 2006).  

Por um lado, é relevante entendermos que os métodos, por si sós, não garantem o 

sucesso dos alfabetizandos, uma vez que a alfabetização trata-se de um fenômeno 

complexo e multifacetado, condicionado por fatores sociais, econômicos, culturais e 

políticos (SOARES, 2003a). Por outro lado, apesar de termos ciência da importância que 

tem a construção de práticas que busquem “alfabetizar letrando”, não devemos 

desconsiderar o fato de que “aqui e em muitos lugares do planeta, existe ensino de 

alfabetização ‘sem letramento’, ou seja, sem privilegiar a ‘imersão na cultura escrita’” 
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(ALBUQUERQUE; MORAIS E FERREIRA, 2010, p. 28), ensino este pautado, 

principalmente, nos tradicionais métodos de alfabetização, conforme presenciamos em 

algumas turmas de EJA, pelas quais passamos, onde as professoras ainda utilizavam o “b” 

com “a” = “ba” e o “ba – be – bi – bo – bu”, ou seja, a soletração e a silabação sem 

desenvolverem  simultaneamente atividades reais de leitura e produção de textos variados. 

 Após essas breves reflexões acerca dos “antigos” métodos de ensino inicial da 

leitura e da escrita, nas próximas seções buscaremos discutir algumas questões relacionadas 

ao objeto de conhecimento do processo de alfabetização, o Sistema de Escrita Alfabética, a 

fim de respondermos algumas questões, como, por exemplo: Quais são as propriedades 

desse sistema? Qual é a lógica dessa invenção cultural?  

 

2.2.3 O Sistema de Escrita Alfabética: afinal, o que significa aprender esse objeto 

socialmente construído? 

  

 Graças à Emilia Ferreiro e colaboradores, sabemos hoje o quanto é importante para 

o processo de ensino-aprendizagem conceber a escrita alfabética como um sistema de 

representação (e não como um código). Ao considerá-la como tal, passamos a tratá-la 

como um objeto de conhecimento em si, cuja aprendizagem demanda a compreensão de seu 

funcionamento, o que exigirá um grande esforço cognitivo por parte do aprendiz, não se 

resumindo, portanto, a uma mera memorização e associação de letras e sons.   

 A partir desse enfoque, a aprendizagem do SEA passou a ser vista como uma 

“tríade” constituída pelas especificidades do sistema em questão e pelas concepções dos 

alunos e professores acerca desse sistema. A teoria da Psicogênese da Escrita contribuiu, 

dessa forma, para romper com uma visão adultocêntrica do processo de aprendizagem da 

escrita alfabética (visão do sujeito alfabetizado), a qual deformava a perspectiva dos 

aprendizes, desconsiderando que as concepções desses sujeitos são diferentes daquela, 

tendo em vista que, inicialmente, ao contrário das pessoas alfabetizadas, o alfabetizando 

não sabe que as letras substituem as partes sonoras das palavras (FERREIRO, 2001). 

 Nesse ponto da discussão, acreditamos ser relevante responder a seguinte 

indagação: Afinal, o que diferencia um código de um sistema de representação? De acordo 

com Ferreiro (2001), a diferença entre um código e um sistema de representação está, 
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sobretudo, na construção dos mesmos. Enquanto o primeiro resulta de um processo bem 

mais simples, no qual tanto os elementos como as relações já estão dados, visto que um 

código se configura como uma maneira diferente de representar elementos e relações de 

uma representação já constituída, a construção de um sistema de representação geralmente 

resulta de um longo processo histórico, no qual “nem os elementos nem as relações estão 

pré-determinados” (FERREIRO, 2001, p.09). 

 Enquanto uma codificação pode ser criada até mesmo por crianças, brincando, por 

exemplo, de substituir os símbolos (letras) do SEA por outros símbolos, para escrever 

cartas secretas
 14

, a construção de um sistema de representação é um processo bem mais 

elaborado e prolongado, que envolve uma série de decisões acerca das 

características/propriedades do objeto que serão consideradas e aquelas que serão ignoradas 

em sua representação. Sobre esse processo, Ferreiro (2001) explica que é necessário 

priorizar algumas propriedades do objeto e ignorar outras, pois uma representação não é 

igual ao objeto, ou seja, não é uma réplica da realidade, mas sim uma simbolização desta. 

 Mas por que estamos discutindo sobre a escolha dessas propriedades? O que elas 

têm a ver com o aprendizado da escrita alfabética? Essa discussão é importante para 

entendermos que tal escolha está diretamente relacionada ao aprendizado desse objeto de 

conhecimento, uma vez que, para compreender como ele funciona, o sujeito terá que 

reelaborar mentalmente, ou seja, reconstruir uma série de decisões tomadas pela 

humanidade para criar essa representação (FERREIRO (2001). 

 Morais (2005) apresenta uma breve retrospectiva da criação da escrita alfabética, 

com o intuito de explicar em que consiste esta difícil tarefa do alfabetizando. O autor 

destaca que, nas primeiras formas de representação da escrita, a humanidade optou por 

registrar o significado global das palavras, ou seja, a palavra oral inteira, a ideia ou 

significado a que ela remete (escritas pictóricas ou ideográficas). Nestas não havia uma 

relação entre a pronúncia dos segmentos orais que compõem as palavras (fonemas ou 

sílabas) e os caracteres utilizados. Posteriormente os sistemas passaram a representar os 

referidos segmentos, isto é, os significantes, surgindo, desse modo, as escritas silábicas, nas 

quais cada caractere corresponde a uma sílaba oral. Em seguida, os sistemas de escrita 

                                                 
14

 Por exemplo:  A = ▲, M = ■, R = ▬ (substituindo-se os símbolos da escrita alfabética pelos novos 

simbolos – os símbolos do código – , a palavra AMAR  seria escrita da seguinte maneira: = ▲■▲▬) (Exemplo 

inspirado em Morais, 2005). 
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passaram por uma série de ajustes, definidos como um período de transição entre a escrita 

silábica e a alfabética. Por fim a humanidade chegou ao sistema alfabético, que representa 

as sequências de sons menores da palavra (hoje denominados de fonemas).  

 Em seu trabalho de reconstrução do sistema, o aprendiz terá, então, que desvendar 

que a escrita alfabética representa os significantes (a sequência de sons que formam as 

palavras) e que ela faz isso registrando os segmentos sonoros menores que as sílabas (os 

fonemas) e, nesse percurso, o sujeito elaborará uma série de hipóteses correspondentes a 

quatro grandes níveis evolutivos: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético 

(FERREIRO, 2001).  

 De acordo com Ferreiro (2001), no primeiro deles, o nível pré-silábico, o aprendiz 

não procura ainda relacionar o registro escrito com a pauta sonora das palavras. A primeira 

vinculação clara entre o falado e o escrito é realizada no segundo nível, o silábico. É 

quando o sujeito começa a perceber que as palavras pronunciadas são constituídas por 

sílabas. Nesse momento, os alfabetizandos passam a representar cada sílaba com uma letra, 

que a princípio não possui valor sonoro convencional, o que indica o estabelecimento de 

uma correspondência apenas com o eixo quantitativo (momento este denominado por 

muitos educadores como nível silábico-quantitativo ou hipótese silábica de quantidade). 

Quando a correspondência passa a ser estabelecida com o eixo qualitativo, os aprendizes 

passam a utilizar letras com valores sonoros relativamente estáveis (nível muito conhecido 

como silábico-qualitativo ou hipótese silábica de qualidade). 

 Ainda de acordo com a autora supracitada, no nível seguinte, o silábico-alfabético, 

como o próprio nome indica o aprendiz passa por uma fase de transição entre um sistema 

silábico e um alfabético. É um momento “híbrido”, em que, do ponto de vista da 

Psicogênese, o alfabetizando está adicionando letras em sua escrita e não as suprimindo, 

como tradicionalmente se pensava. No ápice da evolução, o último nível, o alfabético, o 

aprendiz já compreende as regras de produção do nosso sistema de escrita, porém terá de 

superar os problemas ortográficos.  

 Em cada um desses níveis, o sujeito enfrentará dificuldades conceituais semelhantes 

àquelas que a humanidade se deparou para construir esse sistema de representação da 

linguagem. No decorrer dessa (re)construção, o aprendiz do SEA terá que dar conta de uma 

série de problemas lógicos, necessários para a escrita funcionar, que correspondem às 
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propriedades desse sistema. Ele precisará, por exemplo, descobrir que escrevemos com 

marcas arbitrárias (as letras); estabelecer uma relação entre as totalidades e partes orais e as 

totalidades e partes escritas; ordenar as séries de letras nas palavras; identificar classes de 

letras (A, a, a, A, A, a); realizar uma correspondência termo a termo, ou seja, descobrir 

que na escrita não pode sobrar letras (FERREIRO, 1989). 

 Vemos, então, que aprender esse objeto socialmente construído significa, para o 

sujeito, realizar um grande trabalho de caráter conceitual, complexo, evolutivo, e 

constituído por etapas, as quais, na perspectiva psicogenética, são influenciadas pela 

informação disponível, mas não totalmente dependente dela (FERREIRO et al., 1983).  

 Concluído esse momento, no qual buscamos discutir sobre o significado da 

aprendizagem da escrita alfabética, concebendo-a de acordo com a perspectiva defendida 

por Ferreiro e colaboradores, ou seja, como um sistema de representação da linguagem e 

não como um código, buscaremos na próxima seção discorrer sobre os conhecimentos que 

jovens e adultos não alfabetizados têm sobre essa “invenção cultural”.  

 

2.2.4 O aprendizado da escrita alfabética por jovens e adultos e a importância de 

considerarmos suas hipóteses e informações acerca desse sistema de representação 

 

Vivendo numa sociedade letrada, mesmo os jovens e adultos que nunca 

passaram pela escola têm conhecimentos sobre a escrita. Muitos conhecem 

algumas letras e sabem assinar seu nome. Todos já se defrontaram com a 

necessidade de identificar placas escritas, preencher formulários, lidar com 

receitas médicas ou encontrar o preço de mercadorias. Na escola, o professor 

deve criar situações em que os educandos exponham e reconheçam aquilo que 

já sabem sobre a escrita. Baseado no que os alunos já sabem é que o professor 

poderá decidir que novas informações fornecer, para quais aspectos chamar a 

atenção, de modo que o aluno vá elaborando seus conhecimentos até chegar a 

um domínio autônomo desse sistema de representação (BRASIL, 2001, p. 53-

54). 

 

 O trecho acima, retirado da Proposta Curricular para o 1° segmento da Educação de 

Jovens e Adultos (BRASIL, 2001), cumpre aqui a função de abrir a discussão que 

pretendemos desenvolver nessa parte do trabalho: a importância de o professor considerar, 

como o ponto de partida de sua prática alfabetizadora, os conhecimentos que jovens e 

adultos não alfabetizados “carregam” com eles sobre a escrita alfabética. 
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 Mesmo estando cientes de que esta discussão não é uma “novidade”, já que, como 

vimos, ela faz parte do documento supracitado, o qual foi divulgado nos anos de 1990, com 

base nos estudos desenvolvidos nas últimas décadas sobre o ensino da leitura e da escrita, 

acreditamos ser relevante retomá-la aqui, tendo em vista que ainda encontramos na 

realidade das salas de aula práticas de alfabetização que parecem conceber o alfabetizando 

jovem e adulto como uma “tábula rasa”.  

Subjacente a essa ação alfabetizadora, parecem estar não somente representações 

resultantes da “fabricação” e disseminação de um discurso carregado de preconceitos e 

significados negativos relacionados ao analfabetismo e, portanto, ao analfabeto, construído 

em diferentes instâncias sociais, ao longo da história do nosso país, que o identifica como 

um sujeito irracional e incapaz (GALVÃO; DI PIERRO, 2007), mas, sobretudo a ideia já 

discutida nas seções anteriores de que o domínio da escrita alfabética resume-se à 

memorização de seus símbolos (as letras) e dos sons (fonemas) correspondentes, a qual se 

fundamenta em uma visão simplista, pautada em pressupostos empiristas/associacionistas 

acerca da tarefa do alfabetizando e do funcionamento do próprio Sistema de Escrita 

Alfabética (SEA), que considera esse sistema como um código e desconsidera o ponto de 

vista do sujeito aprendiz, tratando-o como um ser passivo no processo de aprendizagem 

(FERREIRO, 2001). 

 Antes de prosseguirmos, precisamos esclarecer que nossa intenção aqui não é 

compor o “time” daqueles que se dedicam a criticar as práticas dos professores, acusando-

os de serem resistentes às “inovações”. O que pretendemos, na verdade, é discutir sobre os 

conhecimentos que os alunos da EJA já possuem ao (re)iniciarem o aprendizado da leitura e 

da escrita, tendo em vista que conhecer o sujeito não alfabetizado é um requisito 

fundamental para o professor respeitá-lo intelectualmente, como também para desenvolver 

uma ação alfabetizadora que vise construir conhecimentos a partir daqueles que o 

alfabetizando já tenha construído por si mesmo. Tal prática precisa ter como ponto de 

partida o sujeito aprendiz (FERREIRO et al., 1983).  

 Dentro dessa perspectiva, desenvolveremos uma discussão fundamentada, 

sobretudo, na investigação de Ferreiro et al. (1983)
15

, visto que esta, além de ser uma das 

                                                 
15

 Apesar de Ferreiro et al. (1983) considerarem que essa investigação direcionou-se para analisar os 

conhecimentos dos adultos não alfabetizados sobre o sistema de escrita, tomaremos a mesma aqui como um 
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poucas referências sobre a temática em foco, foi guiada não apenas por questões teóricas, 

mas também por inquietações pedagógicas condinzentes com as que estão sendo tratadas 

por nós, a saber: Não será possível considerar uma ação alfabetizadora que tome como 

ponto de partida o que estes adultos (e jovens) sabem, em lugar de partir do que ignoram? 

Não será acaso nossa própria ignorância acerca dos sistemas de concepções desses 

adultos o que nos leva a tratá-los como se fossem ignorantes? (FERREIRO et al., 1983, p. 

02-03).   Apesar de a maioria dos trabalhos de Emilia Ferreiro sobre a Psicogênese 

da Escrita estarem fundamentados em pesquisas realizadas com crianças (FERREIRO, 

GOMEZ-PALACIO et al., 1982; FERREIRO; TEBEROSKY, 1999; FERREIRO, 2001, 

entre outros), essa pesquisadora também se interessou em estudar a aprendizagem da escrita 

alfabética por adultos. Com o intuito de perceber que conhecimentos os adultos não 

alfabetizados têm sobre essa “invenção cultural”, Ferreiro et al. (1983) desenvolveram uma 

investigação, no México, com 58 (cinquenta e oito) sujeitos, sendo 31 (trinta e um) homens 

e 27 (vinte e sete) mulheres, com idades que variavam entre 17 e 66 anos, dentre os quais a 

maioria já havia frequentado a escola (35 deles), quando crianças ou depois de adultos. De 

acordo com os autores, esse número de sujeitos era suficiente, uma vez que, em estudos 

desse tipo, o importante não é a investigação de uma grande amostra de sujeitos, mas sim o 

desenvolvimento de uma pesquisa mais aprofundada. 

 Para concretizar esse estudo, os pesquisadores supracitados utilizaram-se de 

entrevistas e tarefas, ou situações variadas. Assim, eles solicitaram: a classificação de um 

material escrito como legível ou não legível; a interpretação das partes de uma oração 

escrita; a interpretação de uma transformação efetuada na mesma oração; a determinação 

dos espaços existentes entre as palavras de uma oração escrita sem os mesmos; a 

interpretação de textos curtos acompanhados de imagens; a escrita do próprio nome e a 

interpretação de suas partes; outras produções escritas; a interpretação de atos de leitura 

e de escrita; a identificação de letras e números em contextos reais; a interpretação de 

textos naqueles mesmos contextos e a antecipação da função desses textos.  

 Foi dessa maneira que Ferreiro et al. (1983) buscaram encontrar a lógica interna dos 

sistemas de ideias dos sujeitos e de sua progressão, observando, entre outros aspectos, se 

                                                                                                                                                     
estudo de referência também sobre os conhecimentos dos jovens,  já que foram incluídas, na amostra da 

pesquisa, pessoas a partir de 17 anos de idade. 
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havia: características comuns na maneira dos adultos não alfabetizados conceberem a 

escrita; processos construtivos similares aos das crianças para se apropriarem desse 

sistema; algo que caracterizasse a maneira de tais sujeitos conceberem a escrita, que os 

unificasse sem homogeneizá-los.   

 Segundo os próprios autores, essa investigação é “o primeiro conjunto sistematizado 

de dados sobre as concepções dos adultos não-alfabetizados acerca do sistema de escrita” 

(FERREIRO et al., 1983, p. 229), o que a torna um rico suporte teórico, cujo conteúdo 

contribui para percebermos que, assim como acontece com as crianças, o processo de 

aprendizagem do referido sistema, pelos alfabetizandos jovens e adultos, também possui 

um caráter construtivo, o que significa dizer que, para se apropriar desse objeto de 

conhecimento, a escrita alfabética, esses sujeitos também enfrentam um percurso evolutivo 

complexo, constituído por uma sequência fixa de fases, caracterizadas por mudanças 

qualitativas. 

 Após contextualizarmos brevemente a investigação, concentrar-nos-emos agora no 

propósito de nossa discussão: apresentar os conhecimentos que jovens e adultos não 

alfabetizados já possuem acerca do sistema de escrita. Antes de continuarmos, 

esclarecemos que não pretendemos aqui esgotar os resultados encontrados pelos 

pesquisadores, mas sim trazer algumas das evidências dessa importante pesquisa. 

 Um dos primeiros aspectos investigados pelos estudiosos foi o conhecimento e o 

uso das letras por parte dos jovens e adultos não alfabetizados. Sobre isto eles buscaram 

saber: Que possibilidades esses sujeitos têm de identificar letras individuais? Que 

possibilidades eles têm de utilizar funcionalmente esse conhecimento? Os dados referentes 

a essas questões foram recolhidos através de situações diversas como, por exemplo, 

naquelas em que era solicitada a identificação da funcionalidade de textos apresentados em 

seus contextos reais ou na interpretação de textos com imagens. Durante a realização de 

tarefas como essas, os investigadores buscaram perguntar se os participantes conheciam 

algumas das marcas presentes nos textos, centrando a atenção nos comentários dos sujeitos 

a respeito das letras. 

 Com relação ao conhecimento das letras, a pesquisa aponta que 74% dos 

participantes conheciam os nomes de mais de 4 (quatro) letras diferentes e que mais de 2/3 

deles deram o nome convencional às letras que sinalizaram. Sendo assim, os pesquisadores 
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perceberam que são muitos os sujeitos não alfabetizados que conhecem um bom número de 

letras, o que se deve ao fato de boa parte deles possuir experiências escolares anteriores.  

 No que se refere ao uso das letras, foi verificado que mais da metade daqueles 

sujeitos (60%) usa os elementos do texto para predizer ou confirmar seu conteúdo. Os 

resultados revelaram ainda que a diferença entre conhecer letras e usar letras, entre os 

adultos nessa condição, parece não ser muito clara, uma vez que há alguns dos sujeitos 

adultos que, assim como algumas crianças, conhecem um bom número de letras, mas não 

conseguem utilizá-las. Por outro lado, observou-se que quanto mais nomes de letras alguns 

deles conheciam, maiores eram suas possibilidades de utilizá-las com seus valores sonoros 

convencionais.  

 Em outro momento dessa investigação, os autores buscaram identificar o que 

significava um ato de leitura ou de escrita na perspectiva dos adultos em foco. Os 

resultados demonstraram que a leitura em voz alta é a situação mais aceita como um ato de 

leitura real e que, ao contrário do que acontece com as crianças, a maioria dos adultos pré-

alfabetizados aceita a leitura silenciosa como um verdadeiro ato de leitura. Com relação à 

escrita, Ferreiro et al. (1983) verificaram que nenhum deles têm dúvidas de que estão diante 

de um ato de escrita quando o resultado desse ato são letras, números ou algo parecido com 

uma assinatura e que são poucos os sujeitos que não têm uma distinção clara entre desenhar 

e escrever.  

 Naquele estudo, buscou-se perceber também quais eram os critérios utilizados pelos 

adultos não-alfabetizados para classificar um material escrito em legível ou não-legível, ou 

seja, para determinar a legibilidade de um texto (e não a “interpretabilidade”). Os 

resultados apontaram que, diante dessa tarefa, a maior parte daquelas pessoas adultas não 

alfabetizadas empregava vários critérios simultaneamente. No entanto, três deles se 

destacaram: a quantidade mínima de grafias
16

, a variedade interna das mesmas e a distinção 

entre letras e números. Vejamos o que significam estes e alguns outros critérios utilizados 

pelos referidos sujeitos nessa classificação. 

 A quantidade mínima, de acordo com Ferreiro et al. (1983), é um dos critérios mais 

precoces e mais duradouros nas crianças, sendo este o principal dentre os critérios de 

                                                 
16

 Ferreiro (1989) chama de grafias os grafemas não-icônicos, que funcionam como letras. Elas podem ser 

“verdadeiras” letras, algarismos, “quase-letras” ou “pseudo-letras”, etc.  
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classificação empregados pelos adultos, que os leva a exigir no mínimo duas grafias para 

afirmarem que um texto pode ser lido. Esse critério, segundo os autores, é totalmente 

independente do reconhecimento das grafias, como pode ser percebido nessa fala: Eu não 

sei o que poderá dizer, mas sei que se pode ler porque são três letras... mais que duas 

(FERREIRO, et al., 1983, p. 70)  

 Outro critério de classificação de um texto, encontrado nos adultos não 

alfabetizados, presente também na psicogênese infantil, é a distinção entre letras e números, 

porém nas crianças é um dos últimos a aparecer. Quanto à variedade interna (variedade das 

letras dentro das palavras), esta se configura como um dos critérios mais utilizados com 

aquele fim pelos adultos. Já a distinção entre grafias ligadas e grafias separadas é o critério 

menos utilizado pelos adultos não alfabetizados para determinar a legibilidade de um texto. 

 Durante as investigações, percebeu-se ainda que as distinções entre figurativo e não-

figurativo (desenho e não-desenho), um dos primeiros critérios utilizados por crianças na 

classificação de materiais gráficos como legível e não-legível, são menos frequentes nos 

adultos, conforme já anunciamos anteriormente. Os dados referentes a tais critérios levaram 

Ferreiro et al. (1983) a concluírem que, para a maioria dos adultos não alfabetizados, a 

legibilidade de um texto depende da combinação de três desses critérios, a distinção entre 

letras e números, a quantidade mínima e a variedade interna, que definem, respectivamente, 

a presença exclusiva de letras, em quantidade suficiente (no mínimo duas letras), que não se 

repitam dentro das palavras. 

 Ferreiro et al. (1983) buscaram perceber ainda, por meio dessa investigação, que 

possibilidades de análises os adultos não alafabetizados possuem tanto ao nível da oração 

quanto da palavra. Os autores observaram que o nível de análise atingido pelos sujeitos 

com relação à primeira é superior ao nível de análise da segunda. Com relação à análise da 

oração, a investigação revelou que, assim como as crianças, a maioria dos adultos pré-

alfabetizados têm dificuldade em aceitar os artigos como parte de um escrito. Para eles é 

mais fácil aceitar a presença dos substantivos, em um texto escrito, e em menor grau, a dos 

verbos.  

 Quase todos conseguem perceber as segmentações dos textos já separados, 

interpretando os espaços em branco como “separadores” de palavras. No entanto, quando se 

deparam com um texto no qual as palavras estejam ligadas, muitos enfrentam dificuldades 
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para encontrar tais segmentações e a maioria parece orientar-se no sentido de separar o 

escrito em partes iguais, que possibilitem a formação de “palavras completas”, ou seja, de 

um “nome”, que, para ser interpretável, deve ter no mínimo três grafias. Percebemos então 

que, para ser lido, um texto deve ter, na concepção dos adultos não alfabetizados, no 

mínimo duas grafias, mas para ser interpretado, para dizer algo, deve ser composto por pelo 

menos três.      

 Quanto às análises ao nível da palavra, os autores perceberam que há uma grande 

dificuldade por parte dos adultos não alfabetizados em fazer uma análise que supere a 

sílaba e que, do mesmo modo que acontece com as crianças, eles também demonstram 

bastante dificuldade na identificação dos valores sonoros correspondentes às partes escritas, 

que diminui de acordo com a seguinte ordem de posição das sílabas, dentro das palavras:  

intermediária, final e inicial. Em outras palavras, isso quer dizer que os valores sonoros 

presentes nas sílabas intermediárias (por exemplo a sílaba XI da palavra MÉXICO) são os 

mais difíceis para esses sujeitos identificarem quando buscam fazer a correspondência som-

grafia. Já os valores sonoros iniciais parecem ser mais facilmente percebidos por eles. 

 No que tange às hipóteses de escrita dos adultos mencionados, conforme 

antecipamos, a pesquisa revela que estes passam pelas mesmas fases encontradas na 

psicogênese infantil, a escrita pré-silábica, a silábica, a silábica-alfabética e a alfabética. 

Entretanto, os pesquisadores ressaltam que boa parte deles parece se encontrar em uma 

hipótese silábica, na qual, como vimos, os alfabetizandos representam cada sílaba 

pronunciada com uma letra (FERREIRO, 2001). 

 Ferreiro et al. (1983) preocuparam-se ainda em verificar algumas questões 

relacionadas ao nível de letramento dos alunos. Sobre isso os resultados apontam que nas 

situações em que foram solicitadas interpretações de vários textos que circulam no meio 

social, os sujeitos demonstraram que não só carregarem consigo concepções sobre o mundo 

da escrita e sua função social, uma vez que dão interpretações significativas e pertinentes 

aos textos com os quais se deparam em seu cotidiano,  mas também que concebem a escrita 

alfabética “como um sistema de marcas para representar algo que também pode ser 

expresso linguisticamente” (FERREIRO et al., 1983, p. 93). 

 Pesquisadores brasileiros também se interessaram pela mesma temática investigada 

por Ferreiro et al. (1983). Entre eles estão Azevedo, Leite e Morais (2008) que realizaram 
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um estudo de caráter experimental com 40 (quarenta) alfabetizandos de turmas do 

Programa Brasil Alfabetizado e da Educação de Jovens e Adultos de escolas públicas 

municipais da cidade do Recife, com o intuito de perceber que conhecimentos eles 

possuíam sobre a escrita alfabética e a relação desses conhecimentos com o conhecimento 

das letras.  

 Com esse propósito, tais estudiosos realizaram entrevistas, através das quais 

buscaram evidenciar o perfil dos participantes, suas experiências escolares e estratégias 

utilizadas para lidar com o mundo letrado. Eles também aplicaram quatro atividades. A 

primeira delas foi um ditado de 8 (oito) palavras (mão, janela, sol, picolé, dado, bicicleta, 

lápis e televisão), que os ajudou a selecionar os referidos sujeitos, os quais deveriam estar 

em diferentes níveis de concepção sobre o SEA (10 pré-silábicos, 10 silábicos, 10 silábico-

alfabéticos e 10 alfabéticos). As demais atividades foram de nomeação, identificação e 

escrita das 26 (vinte e seis) letras do alfabeto e da cedilha.  

 Antes de apresentarmos os resultados referentes a essas atividades, é interessante 

ressaltarmos alguns momentos do estudo. O primeiro deles diz respeito às dificuldades 

enfrentadas pelos estudiosos para selecionar os sujeitos, devido aos seguintes fatores: o 

desconhecimento da maioria das professoras a respeito do nível psicogenético de seus 

alunos; a resistência por parte de vários sujeitos, quando lhes foi solicitado, na primeira 

atividade, que escrevessem palavras, o que não ocorreu tanto nas atividades com letras; e, 

também, a presença de características de mais de dois níveis psicogenéticos nos registros de 

um mesmo alfabetizando, o que levou os pesquisadores a “classificarem” os participantes 

de acordo com as características mais recorrentes em seus escritos. 

  O segundo momento se refere aos dados coletados através das entrevistas, nos 

quais, entre outros aspectos, os autores verificaram, assim como Ferreiro et al. (1983), que 

a maioria (80%) dos sujeitos pesquisados já havia frequentado a escola. Eles observaram 

também que 93,7% desses participantes tinham vivenciado um ensino sistemático e isolado 

das letras, ou seja, um ensino pautado nos métodos tradicionais de alfabetização, e que o 

modo como os professores ensinavam levou alguns dos sujeitos a abandonar a escola. As 

entrevistas revelaram ainda que a maioria daqueles indivíduos, sobretudo os pré-silábicos, 

utilizavam as letras como pistas para realizar atividades cotidianas como, por exemplo, 

pegar um ônibus. O uso do conhecimento das letras, pelos sujeitos não alfabetizados, para 
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predizer ou confirmar o conteúdo de um material escrito foi, como vimos, uma das questões 

verificadas por Ferreiro et al. (1983). 

 Quanto aos resultados obtidos por Azevedo, Leite e Morais (2008), nas atividades 

acerca do conhecimento das letras, estes apontaram que o melhor desempenho dos sujeitos 

foi na atividade de identificação de letras, depois, na de nomeação e, em último lugar, na de 

escrita. Porém, não houve grandes variações no desempenho dos participantes em cada 

tarefa, tanto que nem mesmo os alfabetizandos que se encontravam no nível alfabético de 

escrita alcançaram médias percentuais maiores que 89% em qualquer uma das três 

atividades. Naqueles resultados verificou-se também que os sujeitos situados em diferentes 

níveis psicogenéticos apresentavam um conhecimento semelhante das letras, havendo 

bastante semelhança entre os níveis de acerto nas tarefas realizadas por aqueles situados 

nos dois primeiros níveis da escrita, o pré-silábico e o silábico, bem como entre aqueles 

que se encontravam nos dois últimos, o silábico-alfabético e o alfabético, o que segundo os 

pesquisadores, demonstra que não há uma relação direta entre o nível de escrita e o 

conhecimento das letras. 

  Por outro lado, observou-se que quanto mais avançado o indivíduo se encontrava 

em sua concepção sobre a escrita, maiores eram suas possibilidades de acertos nas três 

tarefas supracitadas.  A pesquisa aponta também que o número de acertos das vogais foi 

superior ao das consoantes em todos os níveis de escrita e que algumas consoantes (X e B) 

pareciam ser mais conhecidas pelos sujeitos do que outras (K, W e Y), o que, para os 

pesquisadores, pode estar relacionado à frequência com a qual tais letras são utilizadas na 

escrita da língua portuguesa. 

 Sobre as atividades de escrita de palavras, vimos que elas, além de cumprirem a 

função de diagnosticar o nível de concepção dos alunos sobre o SEA, ajudaram os 

pesquisadores a analisar a relação existente entre a capacidade daqueles jovens e adultos 

registrar certas letras e de usá-las na hora de escrever, verificando, nessa análise, se as letras 

empregadas pelos alfabetizandos mantinham seus valores sonoros convencionais.   

 A respeito desse aspecto, Azevedo, Leite e Morais (2008) perceberam que, mesmo 

quando os registros dos sujeitos demonstravam ter iniciado a fonetização da escrita (níveis 

silábico e silábico-alfabético), ao escrever palavras sua capacidade de identificar, nomear 

ou escrever letras isoladas não mostrava uma relação direta com um uso que respeitava o 
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valor sonoro convencional. A pesquisa revelou, assim, que apenas o conhecimento das 

letras não é suficiente para a apropriação da escrita alfabética, uma vez que tal 

conhecimento não assegura o emprego desses elementos com seus valores sonoros. Diante 

disso, os autores concluíram que o ensino das letras, embora seja importante, quando 

realizado de maneira isolada, a partir da memorização dessas formas gráficas e de seus sons 

correspondentes, como era comum nas práticas de alfabetização vivenciadas pela maioria 

dos participantes, parece não favorecer a compreensão sobre como nosso sistema de escrita 

funciona. 

 Gléria (2010), em seu estudo, também buscou investigar, entre outras questões, o 

que adultos não alfabetizados conheciam sobre a escrita. Para a concretização da pesquisa, 

foram realizadas coversas informais, entrevistas semiestruturadas e atividades variadas, 

tanto de avaliação do nível de letramento como de avaliação do nível de conhecimento dos 

princípios da escrita alfabética, com cinco sujeitos (mulheres) considerados analfabetos, na 

faixa etária dos 42 (quarenta e dois) aos 62 (sessenta e dois) anos, que não estavam 

frequentando uma escola, mas que já haviam passado por esta instituição por um curto 

período de tempo.  

 Todos os dados dessa pesquisa foram coletados no ambiente de trabalho ou 

residencial de cada participante, ou seja, em seus cotidianos. Para avaliar o nível de 

letramento dos sujeitos a pesquisadora os apresentou alguns materiais escritos (revistas, 

jornais, boleto de conta de energia, calendário, rótulos, a Bíblia, cartas, entre outros) e 

pediu-lhes que dissessem o que eram, quais as suas funções e se possuíam algum deles em 

casa. Como fizeram Ferreiro et al. (1983), foi a partir de materiais como estes e também de 

atividades específicas (por exemplo, escrita e reconhecimento do próprio nome e de nomes 

de figuras, reconhecimento e localização de palavras, sílabas, letras e números, leitura de 

palavras acompanhadas de desenhos e comparação de palavras quanto ao tamanho) que a 

estudiosa buscou avaliar o nível de conhecimento daquelas pessoas não alfabetizadas sobre 

o SEA. 

 Os resultados do estudo referentes ao nível de letramento dos sujeitos, no geral, 

corroboram aquilo que Ferreiro et al. (1983) e outros autores, entre eles Morais e 

Albuquerque (2004), já verificaram, a saber: que essas pessoas possuem um conhecimento 

letrado devido a suas experiências cotidianas serem permeadas pelas práticas sociais da 
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leitura e da escrita. E que é nessas experiências, na interação com outras pessoas e/ou com 

materiais escritos, que tais indivíduos constróem também conhecimentos acerca da escrita 

alfabética. 

A respeito disso, o estudo da referida pesquisadora, assim como o de Ferreiro et al. 

(1983) e o de Azevedo, Leite e Morais (2008), revelou que a maioria daqueles sujeitos 

possuía conhecimentos sobre as letras, tanto que diferenciavam letras de números; sabiam 

que utilizamos letras para escrever; diziam os nomes de todas/algumas letras, em palavras, 

embora não conseguissem estabelecer uma relação entre a escrita e a pauta sonora; 

reconheciam todas/algumas letras de seus próprios nomes; entre outros. Alguns deles 

sabiam que as letras possuem formatos fixos e todos eles sabiam que havia vários tipos de 

letras. No entanto, a preferência de alguns era pela letra de imprensa maiúscula. Para Gléria 

(2010), isso se deve ao fato de o contato com a letra cursiva ser menos frequente no dia a 

dia dessas pessoas. 

A pesquisa revelou ainda que todos os sujeitos sabiam que escrevemos da esquerda 

para a direita e de cima para baixo, e compreendiam o que era leitura e como se lia. No 

entanto, apenas uma das participantes demonstrou ter consolidado a compreensão de que o 

tamanho da palavra não estava relacionado ao tamanho do objeto, mas sim à pauta sonora 

da palavra que os nomeava, enquanto as demais pareceram confundir a escrita do objeto 

com as características do mesmo, ou seja, um objeto grande seria, para elas, nomeado por 

uma palavra grande, já com um objeto pequeno ocorreria o contrário, o que Carraher e 

Rego (1981) chamam de realismo nominal.  

Sobre os resultados do mesmo estudo é importante destacar também que aquelas 

cinco mulheres reconheciam, mais facilmente, tanto letras como palavras, quando estas 

faziam parte do cotidiano delas, ou seja, quando eram estáveis e estavam inseridas num 

contexto significativo. Gléria (2010) atribuiu tal facilidade à memória logográfica que os 

sujeitos possuíam daquelas palavras, devido ao contato direto que mantinham com os 

materiais nos quais elas estavam impressas.   

É relevante destacar ainda que, do mesmo modo como ocorreu com Azevedo, Leite 

e Morais (2008), a referida estudiosa enfrentou dificuldades ao aplicar algumas atividades 

com pessoas adultas não alfabetizadas. Ao solicitar, por exemplo, a escrita dos nomes de 

algumas figuras (cebola e caminhão) e a leitura dos nomes de outras (banana, dinheiro, 
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queijo e panela), não obteve êxito, uma vez que, na primeira, nenhum dos sujeitos chegou a 

tentar fazer tais registros, alegando que não sabiam escrever e, na segunda, na qual as 

participantes deveriam apontar que nome correspondia à determinada figura, todas 

apontaram para a palavra que estava ao lado. O que pode ter ocorrido, em nossa opinião, 

pelo fato de tais sujeitos sentirem vergonha em evidenciar em seus registros sua condição 

de analfabetos (GALVÃO; DI PIERRO, 2007), no caso da primeira atividade. Quanto à 

segunda, de acordo com a pesquisadora, a dificuldade dos sujeitos pode ter sido ocasionada 

pelo modo como a atividade foi elaborada. Talvez os resultados referentes a esta pudessem 

ter sido outros se as participantes tivessem que ligar e não apontar a palavra correspondente 

à figura.  

 Ainda a respeito dos jovens e adultos não alfabetizados, Leal e Morais (2010a), 

também tomando como referência o contexto brasileiro, apontaram que, ao contrário do que 

acontece com as crianças que estão iniciando sua escolarização, os alfabetizandos jovens e 

adultos iniciantes, sobretudo quando residem nos grandes centros urbanos, geralmente já 

ultrapassaram a hipótese pré-silábica de escrita. Tal afirmação parece condizente com 

aquelas apresentadas por Ferreiro et al. (1983), uma vez que estes últimos afirmam, como 

mencionamos, que as hipóteses de escrita da maioria dos adultos não alfabetizados, na 

maioria das vezes, demonstram uma relação entre a escrita e a pauta sonora das palavras, 

ou seja, encontram-se no nível silábico.  

 Como vemos, os jovens e adultos não alfabetizados, mesmo que nunca tenham tido 

a oportunidade de receber instruções formais sobre a língua escrita, ou seja, de frequentar 

os assentos escolares, estão longe de serem desprovidos de conhecimentos sobre o Sistema 

de Escrita Alfabética. Na realidade, segundo Ferreiro et al (1983), esses sujeitos 

compreendem que a escrita alfabética trata-se de um sistema de representação da 

linguagem. Porém, precisam ampliar seus conhecimentos para realmente entenderem como 

esse sistema funciona, tendo em vista que suas concepções são ainda incipientes para 

atingirem o domínio efetivo dessa “invenção cultural”. 

 A compreensão da lógica do SEA, no entanto, não deve ser uma tarefa solitária do 

aprendiz, seja ele criança, jovem ou adulto (MORAIS, 2005). Em outras palavras, 

queremos dizer que o professor não deve se limitar a ser um espectador desse processo 

(FERREIRO, 2001). Pelo contrário, é fundamental, como apontam Leal e Morais (2010a, 
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2010b), que os alfabetizadores proponham atividades que realmente auxiliem os alunos a 

desvendar o funcionamento desse sistema. Para tanto, é importante que os docentes 

conheçam as propriedades e princípios que regem nosso sistema de escrita e, também, as 

etapas que os alunos percorrem no processo de apropriação da lógica desse sistema, bem 

como que busquem partir dos conhecimentos já construídos pelos alfabetizandos. Dessa 

maneira, o docente terá maiores condições de efetivamente alfabetizar seus alunos.  

 Como dito por Morais (2006), a alfabetização é um processo não apenas de 

aprendizagem, mas também de ensino. Porém, não se trata de qualquer ensino, mas sim de 

um ensino sistemático e reflexivo das propriedades do SEA (ALBUQUERQUE; MORAIS 

e FERREIRA, 2008). No entanto, quando nos situamos em algumas turmas de 

alfabetização da EJA, parece que não é isso que têm ocorrido. Nessas turmas o que se tem 

visto é ou o desenvolvimento de um trabalho centrado na memorização de famílias 

silábicas ou a concentração do tempo de aula apenas na realização de leituras e discussões 

de textos, o que não tem contribuído para os alunos avançarem na compreensão do 

funcionamento do SEA, e, portanto, no desenvolvimento de uma autonomia para ler e 

escrever, como observaram Albuquerque, Morais e Ferreira (2010). É sobre essa questão 

que trataremos na próxima seção. 

 

2.2.5 A Alfabetização na EJA: cadê o ensino do Sistema de Escrita Alfabética? 

 

Alguns autores (LEAL, 2004; LEAL; MORAIS, 2010b; MORAIS; 

ALBUQUERQUE, 2004; MORAIS, 2010), partidários das novas teorias sobre a 

alfabetização, vêm enfatizando a importância da realização de um trabalho diário e 

sistemático de reflexão explícita sobre as palavras, para a aprendizagem das propriedades 

do Sistema de Escrita Alfabética.  

Entretanto, ao acompanhar a prática de professores de turmas de alfabetização da 

EJA, Albuquerque, Morais e Ferreira (2010) perceberam que alguns deles têm dedicado a 

maior parte das aulas às atividades de leitura de textos, seguidas de discussões sobre os 

mesmos, deixando, assim, de trabalhar “de forma sistemática, com atividades que levassem 

os alunos a refletir sobre as características do SEA, ao ponto de compreenderem seu 

funcionamento e poderem desenvolver uma autonomia para ler” (p. 22). Ao final do 
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período letivo os alunos daqueles professores permaneceram com hipóteses iniciais de 

compreensão da escrita alfabética. Diante disso, indagamos: Que lugar tem ocupado o 

ensino da escrita alfabética nessas turmas?  

Acreditamos que tal questionamento surge como uma grande preocupação para 

aqueles que, assim como nós, defendem que a tarefa primordial da alfabetização de jovens 

e adultos é a de possibilitar a esses sujeitos o acesso ao mundo da língua escrita, de maneira 

que eles possam assumir, progressivamente, uma condição autônoma frente à leitura e à 

produção de textos. Mas, como possibilitar tal condição aos alfabetizandos da EJA se não 

houver o desenvolvimento de um trabalho pedagógico que contemple o ensino da leitura e 

escrita da palavra? Como fazer a leitura autônoma da “palavramundo” (FREIRE, 1990), 

sem se apropriar da escrita alfabética? Em outras palavras: como o aluno jovem e adulto 

poderá ler autonomamente o mundo atual, no qual as demandas das sociedades 

grafocêntricas requerem uma constante atualização de conhecimentos, sem dominar um 

conhecimento básico, a língua escrita?      

Todos esses questionamentos são motivados por um fenômeno já discutido aqui, 

que, conforme apontaram aqueles autores (ALBUQUERQUE; MORAIS e FERREIRA, 

2010), vem se apresentando também em turmas de alfabetização da EJA nos últimos anos: 

o apagamento da alfabetização, a perda da especificidade desse processo – o ensino da 

escrita alfabética. Tal fenômeno pode ser observado não apenas nas salas de aula, mas 

também nas discussões dos especialistas, como foi possível verificar nas próprias pesquisas 

apresentadas tanto no GT-10 quanto no GT18 da ANPEd, nos últimos seis anos, nas quais o 

processo de ensino e aprendizagem da escrita alfabética, desenvolvido na EJA, parece um 

pouco esquecido, “deixado de lado” pelos estudiosos tanto quanto por alguns 

alfabetizadores dessa modalidade de ensino. 

   Essa perda da especificidade do processo de alfabetização, a “desinvenção” da 

alfabetização nas palavras de Soares (2003b), ocorrida nas turmas da EJA, parece ter suas 

origens em dois processos. O primeiro deles, cujas raízes estão fincadas nas décadas de 

1950 e 1960, seria a inadequada interpretação das ideias defendidas por Paulo Freire para a 

alfabetização de adultos. Já o segundo, iniciado após os anos de 1980, estaria relacionado 

ao fato de o texto ter se tornado o “carro-chefe” da alfabetização na EJA, o que se deve às 

discussões sobre o letramento. Nesse ponto é fundamental esclarecermos melhor os 
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referidos processos, começando por aquele que estamos denominando por inadequada 

interpretação das ideias freireanas.  

A partir dos anos de 1950, momento em que mais de 50% da população brasileira 

era analfabeta, ocorreram transformações importantes no modo de pensar o ensino da 

leitura e da escrita para o público adulto. Tais mudanças foram promovidas, sobretudo, 

pelas ideias defendidas pelo grande educador Paulo Freire, as quais estavam baseadas nos 

seguintes pressupostos: o processo educativo deve ser feito “com” o homem e não “para” o 

homem; as cartilhas tradicionais devem ser substituídas pelo trabalho com base na realidade 

do alfabetizando; o sujeito não alfabetizado é um produtor de cultura e de saberes; a leitura 

do mundo precede a leitura da palavra; a alfabetização de jovens e adultos é um ato 

político, que deve promover a conscientização, participação e transformação social; a 

alfabetização é um meio de democratização da cultura; entre outros (FREIRE, 1987, 1990, 

1996a).  

Para Freire (1990, p. 19), seria impossível engajar-se “em um trabalho de 

memorização mecânica dos ba-be-bi-bo-bu, dos la-le-li-lo-lu. Daí que também não pudesse 

reduzir a alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras”. Sua principal 

preocupação e interesse, de acordo com Soares (2003a, p. 119), era defender uma 

perspectiva de alfabetização “como um ato de reflexão, de criação, de conscientização, de 

libertação”, posicionando-se “contra a alfabetização considerada apenas aquisição de uma 

técnica mecânica de codificação/decodificação” (SOARES, 2003a, p. 119).  

Ao lermos algumas de suas obras (Pedagogia do Oprimido, Educação como Prática 

da Liberdade, Pedagogia da Autonomia e A importância do ato de ler), percebemos que o 

referido autor não teve a pretensão de “apagar” a especificidade do processo de 

alfabetização (o ensino da leitura e da escrita), como muitos têm feito hoje nas turmas da 

EJA, com base em uma interpretação equivocada de suas ideias. As próprias palavras de 

Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, demonstram justamente o contrário: 

 

A alfabetização [...] numa área de miséria, só ganha sentido na dimensão 

humana se, com ela, se realiza uma espécie de psicanálise histórico-político-

social de que vá resultando a extrojeção da culpa indevida. A isto corresponde a 

“expulsão” do opressor de “dentro” do oprimido, enquanto sombra invasora. 

Sombra que, expulsa pelo oprimido, precisa de ser substituída por sua 

autonomia e sua responsabilidade. Saliente-se, contudo, que, não obstante a 

relevância ética e política do esforço conscientizador que acabo de sublinhar, 
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não se pode parar nele, deixando-se relegado para um plano secundário o ensino 

da escrita e da leitura da palavra (FREIRE, 1996b, p. 93) 

 

Sendo assim, enfatizamos que a substituição do ensino sistemático da língua escrita 

por atividades e discussões pautadas na realidade do alfabetizando e no discurso da 

conscientização, politização e transformação social, porém sem o desenvolvimento de uma 

prática promotora da aprendizagem efetiva da leitura e da escrita, não condiz com as ideias 

pregadas por esse importante personagem da educação brasileira. Na realidade, tudo indica 

que Freire pretendia unir esses dois momentos, visto que defendia que a leitura do mundo 

deveria preceder a leitura da palavra, e a posterior leitura da palavra não poderia prescindir 

da continuidade da leitura do mundo (FREIRE, 1990).  

Com base em Soares (2003a, 118), acreditamos que essa distorção das concepções 

freireanas parte do pressuposto de que Paulo Freire foi o criador de um novo método de 

alfabetização, sendo o método aqui entendido como “um modo de proceder”, como um 

meio de orientação da aprendizagem, o que, para a autora, seria uma redução e uma 

incorreção, tendo em vista que o próprio Freire deixou bem claro, em uma nota de rodapé, 

no Capítulo 4 de sua obra Educação como prática da liberdade, que era adepto do método 

de alfabetização analítico-sintético. A autora enfatiza que o referido autor não criou 

nenhum método de alfabetização, o que ele fez foi criar uma concepção de alfabetização 

com o intuito de transformar, sobretudo, o método com que se alfabetizava, a partir da 

transformação do material, do objetivo, bem como das relações sociais em que se 

alfabetizava.  

Tendo explicado, sucintamente, o primeiro processo, discorreremos agora sobre o 

segundo, a exaltação do texto nas turmas de alfabetizandos jovens e adultos, destacando a 

contribuição também desse segundo processo para as questões aqui discutidas em torno da 

ausência do ensino do SEA nessas turmas. 

Com relação à supervalorização dos textos nas turmas de alfabetização, sobretudo da 

EJA, sabemos que esse processo foi iniciado nos anos de 1980, com o surgimento de uma 

nova concepção de língua, a concepção interacionista, a qual, segundo Soares (1998b), 

alterou o ensino da leitura e da escrita, que passaram a ser vistos como processos de interação 

entre autor-texto-leitor, e alcançou seu auge na década de 1990, quando ganhou força em 

nosso país a “invenção do letramento” (SOARES, 2003b, p. 06).  



71 

 

 

 

Ao que parece, a sobreposição do texto ao ensino da escrita alfabética, nas turmas da 

EJA, surge como uma concepção “equivocada” de alfabetização, fundamentada tanto na 

referida distorção das ideias freireanas como, também, na consideração do ensino da leitura e 

da escrita apenas como práticas de letramento, cujo resultado é o desenvolvimento de uma 

prática alfabetizadora na qual há uma subtração da principal tarefa de um alfabetizador – 

ensinar a ler e a escrever – em nome de uma utilização demasiada de textos com conteúdos 

que buscam contemplar uma suposta realidade dos alunos jovens e adultos, como, por 

exemplo, textos que abordam as questões políticas, doenças da idade adulta, injustiças 

sociais, pobreza, entre outros, privando os alfabetizandos, muitas vezes, do contanto com 

outros materiais escritos, como também da possibilidade de realmente aprenderem a ler e a 

escrever.  

A utilização do texto como “carro-chefe” na alfabetização dos alunos da EJA é algo 

evidente também na proposta curricular elaborada para essa modalidade de ensino. Este 

documento defende que o objetivo central em Língua Portuguesa deve ser: 

 

(...) formar bons leitores e produtores de textos, que saibam apreciar suas 

qualidades, encontrar e compreender informações escritas, expressar-se de 

forma clara e adequada à intenção comunicativa. Portanto, atividades que 

envolvam leitura e produção de textos são essenciais para alcançar esse 

objetivo. Para aprender a escrever é preciso escrever, e o mesmo vale para a 

leitura. Na interação com este objeto de conhecimento – o texto – e com a ajuda 

do professor, o aluno poderá realizar essas aprendizagens (BRASIL, 2001, p. 

55). 

 

 Apesar de o referido documento defender também a importância do domínio do 

funcionamento da escrita alfabética, ao apresentar tal objetivo como o principal para o 

ensino da língua materna parece contribuir para o que estamos chamando de 

supervalorização do texto nas salas de aula. Nesta parte da discussão, entendemos que seja 

necessário ressaltar que não pretendemos defender, em nosso trabalho, a exclusão dos 

textos das salas de aula de alfabetização de jovens e adultos, mas sim enfatizar algo 

imprescindível para qualquer turma de alfabetização, seja ela composta por crianças ou por 

jovens e adultos: a necessidade de se promover um equilíbrio, uma conciliação entre as 

duas principais funções da alfabetização, ensinar o aluno a ler e a escrever e inseri-lo na 

cultura escrita, de maneira que a realização de uma delas não cause a subtração da outra.  
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Como dito por Morais e Albuquerque (2004), assim como é importante que ocorra 

na alfabetização de crianças, os alfabetizandos jovens e adultos também precisam vivenciar 

em sala de aula situações que proporcionem “o aprendizado da linguagem que se usa ao 

escrever e o aprendizado da escrita alfabética” (p.73-74), ou seja, é fundamental que o 

professor tenha a preocupação de letrar e alfabetizar ou alfabetizar e letrar, estando ciente 

de que os alunos da EJA, conforme mencionado, por viverem numa sociedade letrada, 

mesmo aqueles que nunca frequentaram a escola, trazem consigo conhecimentos sobre a 

escrita, uma vez que se envolvem em eventos diversificados de letramento, por meio do 

desenvolvimento de estratégias ou por intermédio de outras pessoas. Entretanto, para a 

maioria deles essas experiências são insuficientes, o que os leva a desejarem adquirir 

autonomia para ler e escrever, sendo este um dos motivos apontados por muitas dessas 

pessoas para justificar seu retorno à sala de aula. 

Entretanto, para realizarmos esse desejo dos alfabetizandos da EJA, é 

imprescindível que o processo de ensino da leitura e da escrita promova aprendizagens 

significativas, pautadas em um ensino reflexivo, por meio do qual jovens e adultos se 

sintam sujeitos no processo de alfabetização (FREIRE, 1987). O que é mais provável de 

acontecer a partir do desenvolvimento de uma prática alfabetizadora sistemática no que se 

refere tanto às atividades de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, como também 

àquelas que favorecem a ampliação do nível de letramento dos alfabetizandos 

(ALBUQUERQUE; MORAIS e FERREIRA, 2008). Somente assim a escola não estará 

negando, mais uma vez, a essas pessoas a posse e o uso plenos da leitura e da escrita 

(SOARES, 2003a). 

Finalizadas nossas considerações a respeito da alfabetização, concentrar-nos-emos, 

agora, nas questões relacionadas à prática pedagógica, a qual, como já dissemos, será o 

cerne do presente estudo. 

 

2.3 A PRÁTICA PEDAGÓGICA: UMA PRÁTICA SOCIAL, HISTÓRICA, 

“FABRICADA”   

 

 Nesta parte do trabalho, como o próprio título já anuncia, discutiremos sobre uma 

prática social “orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos” (VEIGA, 1994, p. 16), 
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a prática pedagógica, a qual, como nos faz perceber Moacir Gadotti (2003) em seu livro 

“História das Idéias Pedagógicas”, é uma prática antiga, resultante de um processo histórico 

que praticamente acompanha a própria história da humanidade. A história dessa prática não 

será retomada aqui, tendo em vista que vai além dos propósitos do nosso trabalho, mas 

mencioná-la nos ajuda a entender o porquê de existirem muitas ações comuns na prática 

dos professores, como aponta Machado (2006, p. 01): 

 

O ritual estabelecido de entrar em sala de aula, com materiais debaixo do braço 

ou dentro de uma bolsa, depositar cadernetas em nossas mesas, fazer a 

chamada, instruir os alunos quanto aos temas e exercícios discutidos em aula, 

passar de carteira em carteira, anotar apontamentos e dúvidas na lousa ou ainda 

explanar e discutir assuntos pertinentes não surgiu ao acaso. A prática 

pedagógica é resultante de uma longa história, praticamente tão velha quanto à 

própria humanidade.  

 

 Apesar de ser constituída por aspectos comuns, resultantes de fatores sociais, 

históricos e culturais, as práticas pedagógicas apresentam também suas singularidades, uma 

vez que são práticas construídas, “fabricadas” e não meramente executadas pelos 

professores.  

 Antes de iniciarmos nossa discussão acerca desse e de outros assuntos relacionados 

a tais práticas, precisamos esclarecer aqui a que tipo de prática estamos nos referindo, tendo 

em vista que não há uma unanimidade quanto ao conceito de prática pedagógica. Há 

autores (PERRENOUD, 2002; WEISSER, 1998) que a tomam como sinônimo de prática 

docente, enquanto outros a concebem como algo bem mais amplo, como é o caso de Eliete 

Santiago (2009)
17

, para quem a prática pedagógica é uma prática: 

 

(...) plural, intencional e coletiva. No caso da educação, a prática pedagógica se 

constitui como prática docente, que é a prática do professor, prática discente, 

que é a prática do aluno, prática gestora que é a prática da instituição escolar e a 

prática epistemológica que é a prática da produção de conhecimento. 

 

 Cientes dessa discussão e sem discordar da visão mais ampla acerca da referida 

prática, esclarecemos que todas as vezes que nos referirmos, neste trabalho, à expressão 

                                                 
17

Entrevista concedida à Agência de Notícias do projeto de extensão do DCH III/UNEB (MultiCiência), 

destinado à divulgação de notícias sobre a ciência produzida às margens do Velho Chico, em Juazeiro - Ba e 

Petrolina-Pe. A Agência produz informação jornalística para os meios de comunicação local. Disponível em: 

http://multicienciaonline.blogspot.com/2009/10/desafios-na-profissao-de-pedagogo.html (Acesso em 

11/01/2011). 

http://multicienciaonline.blogspot.com/2009/10/desafios-na-profissao-de-pedagogo.html
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prática pedagógica (ou simplesmente prática) tratar-se-á, como o fazem Perrenoud (2002) e 

Weisser (1998), da prática do professor, do modo como ele ensina, de suas ações 

profissionais.  Partindo desse ponto de vista e considerando que nosso estudo volta o olhar 

principalmente para a prática do professor de alfabetização de jovens e adultos, 

pretendemos, neste capítulo, discutir sobre a prática docente, buscando contemplar, entre 

outros assuntos, o processo de construção dessas práticas, as dificuldades enfrentadas pelos 

professores para inovarem suas práticas e a prática do professor de EJA.  

 Como primeiro assunto, no entanto, escolhemos abordar a perspectiva de Paulo 

Freire sobre a prática pedagógica. Tal escolha se deve ao fato de o referido autor ser 

considerado um dos maiores educadores do século XX, que teve como um de seus 

principais projetos pedagógicos, pelo qual e no qual se dedicou e empenhou-se, o direito à 

alfabetização para jovens e adultos das camadas populares.  

 

2.3.1 A prática pedagógica na perspectiva freireana: uma prática em defesa da 

conscientização crítica dos educandos 

  

 Quando o assunto é educação, e especialmente educação de jovens e adultos no 

Brasil, não é concebível deixar de incluir nas discussões as ideias de Paulo Freire, tendo em 

vista que suas contribuições, “seja para a alfabetização de adultos ou para qualquer outra 

área de estudo no campo da educação”, assumem uma importância internacionalmente 

reconhecida (MOURA, 2004, p. 41). 

 Sendo assim, pretendemos nesta parte do trabalho discutir brevemente sobre as 

concepções freireanas acerca da prática pedagógica, baseando-nos, principalmente, em dois 

de seus livros, Educação como Prática da Liberdade, escrito em 1967, e Pedagogia do 

Oprimido, escrito logo depois, em 1968. Isso porque foi, sobretudo, nessas duas obras que 

ele sistematizou, durante o exílio, suas concepções e propostas para a educação e a 

alfabetização de adultos. Além disso, esse foi um período de “intensa reflexão, experiência 

e produção acadêmicas, onde encontramos as bases mais profundas e radicais do seu 

pensamento” (MOURA, 2004, p. 44).   

 Precisamos enfatizar, no entanto, que embora essas ideias do referido autor tenham 

“validade em outros espaços e em outro tempo”, elas são marcadas “pelas condições 
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especiais da sociedade brasileira” da época, uma sociedade em transição (FREIRE, 1996a, 

p. 43). “Sociedade intensamente cambiante e dramaticamente contraditória”, na qual havia 

altos índices de analfabetismo e “o homem simples, minimizado e sem consciência desta 

minimização, era mais ‘coisa’ que homem mesmo”. (FREIRE, 1996a, p. 43). Foi diante 

dessa realidade que Freire (1996a) passou a defender a criação de “uma nova sociedade, 

que, sendo sujeito de si mesma, tivesse no homem e no povo sujeitos de sua História” (p. 

43). Para tanto, propôs, desde então, uma educação libertadora das massas. 

 Mas, afinal, qual é o papel do professor nessa proposta de educação? O que Paulo 

Freire defendia como características de uma prática pedagógica libertadora, 

problematizadora, conscientizadora, crítica e criticizadora?  

 Na busca de uma educação para o “homem-sujeito”, Freire (1996a) passa a defender 

uma prática pedagógica capaz de colocar as “massas brasileiras” “numa postura de auto-

reflexão e de reflexão sobre seu tempo e seu espaço” (p. 44). Tal prática, segundo ele, 

deveria partir do respeito pelo homem como pessoa, o que exige uma “pedagogia do 

oprimido”, a qual se coloca a serviço da vocação dos homens, a humanização (FREIRE, 

1987). Pedagogia esta vista como o caminho para possibilitar ao povo as condições de, 

reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria história (FREIRE, 

1987). A pedagogia do oprimido é aquela:  

 

(...) que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos, 

na luta incessante de recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da 

opressão e de suas causas objeto de reflexão dos oprimidos, de que resultará o 

seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se 

fará e refará (FREIRE, 1987, p. 32). 

  

 No projeto pedagógico defendido pelo autor, educador e educandos são sujeitos do 

processo de ensino-aprendizagem, que se dá numa relação dialógica, num processo 

intercomunicativo. Enquanto a concepção “bancária” de educação, a qual serve a 

dominação, “nega a dialogicidade como essência da educação e se faz antidialógica”, a 

educação problematizadora, proposta por Paulo Freire, “afirma a dialogicidade e se faz 

dialógica” (FREIRE, 1987, p. 68). O papel do educador, dentro dessa concepção 

pedagógica, é o de, a partir do diálogo com as massas, levá-las a inserir-se criticamente em 

sua própria realidade através da práxis, “reflexão e ação dos homens sobre o mundo para 
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transformá-lo” (FREIRE, 1987, p. 38). Sem a práxis, afirma o autor, não há como superar a 

contradição existente entre o opressor e os oprimidos.  

 Essa prática educativa, ao contrário daquela praticada na perspectiva de uma 

educação para a dominação, domesticação, acomodação do povo, exige “a negação do 

homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim como também a negação do 

mundo como uma realidade ausente dos homens” (FREIRE, 1987, p.70). Na perspectiva de 

uma educação libertadora e problematizadora, os educandos são chamados a conhecer e 

não a memorizar os conteúdos comunicados pelo educador. Essa educação não é, assim, um 

ato de “depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir ‘conhecimentos’ e valores 

aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação ‘bancária’, mas um ato 

cognoscente” (FREIRE, 1987, p. 68).  

 Para ser uma prática para a liberdade, a prática pedagógica precisa levar o educando 

a passagem de uma consciência ingênua para uma consciência crítica (FREIRE, 1996a).  

Tal prática, na opinião de Freire (1987, p. 72, 73, 101, 123), deve fundar-se na criatividade, 

reforçar a mudança, estimular, conforme já mencionamos, a reflexão e a ação do educando 

sobre a realidade, “dando-lhe o direito de dizer sua palavra, de pensar certo”; deve ainda 

partir “do próprio pensar do povo”, “do caráter histórico e da historicidade dos homens”, 

reconhecendo-os como “projetos”, “como seres que estão sendo, como seres inacabados, 

inconclusos, em e com uma realidade que, sendo histórica também, é igualmente 

inacabada”. Além disso, tal prática precisa ainda responder à vocação dos homens “como 

seres que não podem autenticar-se fora da busca e da transformação criadora” (FREIRE, 

1987, p. 72). 

 A prática pedagógica é, então, na concepção de Freire (1996a, p. 97), uma prática 

que possibilita ao educando “a discussão corajosa de sua problemática”. Sendo assim, é 

uma prática “para a decisão, para a responsabilidade social e política”, uma prática a favor 

do desenvolvimento e da democracia, capaz de levar o educando a “assumir uma postura 

conscientemente crítica diante da vida” (FREIRE, 1996a, p. 96, 98).   

 De acordo com MOURA (2004, p. 75), o educador libertador, para Paulo Freire, 

precisa: 

 

(...) criar, dentro de si, algumas “qualidades” [...] e “virtudes” [...], que 

possibilitem uma práxis competente e comprometida. Essas virtudes e 
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qualidades não podem ser consideradas como dons de Deus, nem somente lhes 

são dadas pelas leituras de livros. Elas precisam ser buscadas, na superação da 

pura intuição, nas leituras dos livros e no ato de criação, que somente a prática 

pedagógica pode oferecer. É na prática, inclusive, que o educador aprende os 

limites e as possibilidades muito concretos dessa ação. Um desses limites é o de 

não idealizar a tarefa educacional, entendendo que o trabalho de educador não 

será suficiente para mudar o mundo e uma dessas possibilidades consiste em 

reconhecer que pode oferecer algumas contribuições na sala de aula, em relação 

ao saber e à reflexão. 

  

 Ainda segundo Moura (2004, p. 75), a preocupação de Freire “com a práxis 

competente e comprometida do educador e do alfabetizador” levou esse autor a dedicar 

uma atenção especial, nos últimos anos de sua vida, à formação dos educadores. Freire 

buscou nesse período, definir uma série de “virtudes” ou “saberes” que o educador 

precisaria ter para “ensinar certo” (MOURA, 2004, p.76).  

 Em seu livro Pedagogia da Autonomia, no qual a prática pedagógica é definida 

como “um exercício constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia 

de educadores e educandos” (FREIRE, 1996b, p. 164), Freire “alinha” e “discute” alguns 

desses saberes. Antes de apresentar alguns deles, destacamos que, para o autor:  

 

(...) não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar 

das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do 

outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. [...] 

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, 

historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. [...] 

Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na 

experiência realmente fundante de aprender. [...] (FREIRE, 1996b, p. 25, 26). 

 

 Partindo desse pressuposto, Paulo Freire (1996b) destaca como um dos saberes 

indispensáveis aos educadores o convencimento de que ensinar não significa transferir 

conhecimentos, mas sim criar possibilidades para que estes sejam produzidos ou 

construídos. Para ele “inexiste validade no ensino de que não resulta um aprendizado em 

que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado 

que foi apreendido não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz” (FREIRE, 1996b, p. 

26).  

 Outro saber não menos importante à prática pedagógica, mencionado pelo autor, é o 

entendimento por parte do educador de que educar significa formar. Na perspectiva 

freireana, “transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar 
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o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador. Se 

se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à 

formação moral do educando” (FREIRE, 1996b, p. 37). 

 Freire (1996b) destaca também que, para ensinar, é preciso refletir criticamente 

sobre a prática. “É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 

melhorar a próxima prática” (p. 43-44). Além disso, o autor aponta, como mais um saber 

necessário à prática pedagógica, o respeito pela autonomia do educando, seja ele criança, 

jovem ou adulto. Para Freire (1996b, 66), “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um 

é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”.  Ele 

completa: 

 

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a 

sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua 

prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o minimiza [...], tanto quanto o 

professor que se exime do cumprimento de seu dever de promover limites à 

liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente 

presente à experiência formadora do educando, transgride os princípios 

fundamentalmente éticos de nossa existência. [...] Saber que devo respeito à 

autonomia e à identidade do educando exige de mim uma prática em tudo 

coerente com este saber (FREIRE, 1996b, p. 66, 67).  

 

 Para concluir esta parte dedicada à discussão acerca de alguns saberes 

indispensáveis à prática pedagógica, elencados e discutidos por Freire, em Pedagogia da 

Autonomia, enfatizamos que ensinar, para esse autor, exige ainda comprometimento do 

educador e a compreensão de que a educação é uma forma de intervenção no mundo. 

Segundo Freire (1996b), não é possível ser professor sem se pôr diante dos alunos, sem 

revelar, seja com facilidade ou relutância, sua maneira de ser, de pensar politicamente. 

Sobre esse assunto, o autor acrescenta que a presença do professor “que não pode passar 

despercebida dos alunos na classe e na escola, é uma presença em si política” (p. 110). Não 

é possível ser professor também “se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser 

neutra, minha prática exige de mim uma definição” (p. 115). Essa definição, tomada de 

decisão ou posição, exige do educador, de acordo com o autor, escolher a favor de quê e de 

quem exerce sua prática.  

 Nesta sucinta discussão realizada aqui, buscamos trazer um pouco das ideias de 

Paulo Freire acerca da educação e da prática pedagógica. Sobre esse autor, sabemos que sua 
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produção escrita é ampla e profunda e que, mesmo sendo um dos maiores nomes no âmbito 

educacional, conhecido e reconhecido nacional e internacionalmente, ele é “pouco lido e 

pouco entendido entre os educadores e alfabetizadores” (MOURA, 2004, 13). Suas ideias, 

concepções e princípios: 

 

(...) são relegados a segundo plano o que leva seus “seguidores” a anunciá-lo 

como referência teórico-prática em termos de propostas, porém, 

paradoxalmente na prática, tomam-no exclusivamente como “método”, e, na 

maioria das vezes, faz-se uso tão somente das técnicas e recursos utilizados por 

ele nos anos 50 e 60. Sua solicitação de reinvenção e recriação, portanto, não 

tem sido ouvida nem atendida (MOURA, 2004, p. 13).  

 

 Reconhecendo a importância de Freire para a prática de qualquer professor, 

sobretudo para aqueles que se dedicam à tarefa de alfabetizar jovens e adultos, com o 

intuito de concluir essa parte do trabalho, tomamos emprestadas suas palavras para afirmar 

que:  

 

A responsabilidade do professor, de que às vezes não nos damos conta, é 

sempre grande. A natureza mesma de sua prática eminentemente formadora, 

sublinha a maneira como a realiza. Sua presença na sala é de tal maneira 

exemplar que nenhum professor ou professora escapa ao juízo que dele ou dela 

fazem os alunos. E o pior talvez dos juízos é o que se expressa na “falta” de 

juízo. O pior talvez dos juízos é o que considera o professor uma ausência na 

sala. O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, 

sério, o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e 

das gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, 

frio, burocrático, racionalista, nenhum desses passa pelos alunos sem deixar sua 

marca (FREIRE, 1996b, p. 73).  

 

 E quanto ao professor da Educação de Jovens e Adultos, o que podemos dizer a 

respeito de sua prática? Esta será a questão discutida na próxima seção.  

 

2.3.2 As práticas dos professores dos anos iniciais da EJA: que aspectos parecem-lhes 

peculiares? 

 

 Quando o assunto é a prática pedagógica do professor alfabetizador da Educação de 

Jovens e Adultos, duas características nos chamam a atenção, a saber: a improvisação, no 

que se refere às atividades propostas, e a infantilização quanto aos tipos de atividades 

desenvolvidas e ao modo como os alunos são tratados (OLIVEIRA, I., 2004). A primeira 
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delas, a improvisão, foi bastante recorrente nos modos de fazer da maioria das professoras 

da EJA investigadas/observadas por nós, ao longo das disciplinas de Pesquisa e Prática 

Pedagógica e da Iniciação Científica. Já nas práticas analisadas por outros pesquisadores, 

entre eles, Moura (2001), foram percebidas tanto uma quanto a outra característica. 

Em nossa pesquisa da Iniciação Científica (CORREIA; ALBUQUERQUE, 2008), 

tivemos a oportunidade de analisar as práticas de alfabetização de duas professoras do 

Programa Brasil Alfabetizado, desenvolvido pela Prefeitura do Recife (2007-2008), 

visando perceber as metodologias tradicionais e “novas” utilizadas por elas e seus reflexos 

nas aprendizagens dos alunos. Durante as 10 (dez) observações, que fizemos em cada uma 

daquelas salas de aula, foi possível perceber como o tempo pedagógico era desperdiçado 

com atividades improvisadas e desinteressantes para os alunos, as quais, possivelmente, 

foram fruto do não planejamento das aulas, sobretudo por parte de uma das professoras, a 

Professora A. O resultado disso foi o pouco avanço dos alunos no processo de 

aprendizagem, o que pode ter levado a grande maioria deles à evasão, como revelou uma 

das alfabetizandas, ao justificar sua saída da turma da referida professora:  

 

[...] eu não tava me sentindo bem, que ela [a professora] não ensina direito. [...] 

E a gente não sabia nem do “A”... Porque eu não sabia nem do “A”. Aí, eu fui 

criando raiva, desgostando, aí abusei e saí (CORREIA; ALBUQUERQUE, 

2008, p. 17). 

 

Sete anos antes dessa pesquisa, Moura (2001) realizou um estudo, no qual 

entrevistou 10 (dez) professoras alfabetizadoras de turmas da EJA regular, sendo 5 (cinco) 

de escolas públicas municipais da Prefeitura do Recife e outras 5 (cinco) de escolas 

públicas estaduais de Pernambuco, com o intuito de analisar suas concepções e práticas 

acerca do SEA, para compreender que fatores influenciavam na aquisição e sistematização 

dos encaminhamentos didáticos adotados pelas mestras em relação àquele objeto do 

conhecimento. Entre outros resultados, a pesquisa revelou que a maioria das docentes 

realizava aulas improvisadas, uma vez que alegaram que não tinham o hábito de planejar, 

por falta de tempo e/ou de uma orientação pedagógica, para auxiliá-las nessa tarefa. Além 

disso, o estudo apontou que, devido à falta de materiais adequados ao público jovem e 

adulto, eram utilizadas, por 7 (sete) das docentes, sobras de livros e materiais didáticos 
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utilizados nas aulas para as crianças, os quais eram obtidos nas próprias escolas ou no outro 

turno de trabalho das professoras. 

No tocante à primeira característica, a improvisação, acreditamos que esta pode 

resultar principalmente de dois aspectos. O primeiro deles seria a ausência de um 

planejamento para orientar a realização das aulas, conforme apontaram as pesquisas 

supracitadas. O ato de planejar, na maioria das vezes, é “deixado de lado” por esses 

professores, que dão como justificativa a falta de tempo, uma vez que o turno da noite, o 

qual é destinado ao público jovem e adulto, é seu segundo ou terceiro expediente de 

trabalho, como verificou Moura (2001). Para Leal (2006), no entanto, o abandono do 

planejamento pode estar relacionado a outro aspecto: ao fato de muitos professores o verem 

como um fardo a ser carregado, como mais uma obrigação a ser desempenhada em seu 

cotidiano profissional. Diante disso, indagamos: Será que são oferecidas condições 

favoráveis para o professor planejar? O que as Secretarias de Educação e as instituições de 

ensino têm feito para favorecer esse procedimento tão importante para o desempenho 

profissional dos docentes?  

Estas são questões que merecem uma reflexão por parte daqueles que atuam na área 

da educação de um modo geral e, sobretudo, na EJA, uma vez que a falta de um 

planejamento e, consequentemente, o improviso parece ser algo bem comum nessa 

modalidade de ensino. Na maioria das observações de aula que fizemos anteriormente em 

turmas da EJA, pudemos perceber que logo no início da aula os docentes procuravam, 

geralmente em livros didáticos, que em alguns casos eram destinados ao público infantil, 

atividades a serem desenvolvidas com os alunos jovens e adultos. A improvisação foi 

percebida também na ausência de relação de uma atividade com a seguinte, ou seja, na falta 

de encadeamento entre o que se propôs antes e aquilo que se propôs posteriormente. Sobre 

essa questão, concordamos tanto com Meirieu (2005, p. 171), quando afirma que “a 

aprendizagem não pode ser uma espécie de rio turbulento em que os alunos seriam 

arrastados, passando de uma etapa a outra sem entender o que está acontecendo com eles”, 

quanto com Leal (2006), ao enfatizar que a organização das atividades de forma 

sequenciada ajuda a sistematizar os conhecimentos dos alunos, de modo que as dúvidas, as 

dificuldades e as aprendizagens orientarão a continuidade do processo de ensino-

aprendizagem. 
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Embora a improvisação faça parte da prática docente, tendo em vista que o 

profissional da educação lida com seres humanos e, portanto, enfrenta situações variadas e 

inesperadas, as quais exigem criatividade e certa dose de improviso, recorrer a esta 

estratégia como algo constante pode causar frustrações não apenas para os professores, mas 

também para os alunos, e ainda desperdício de tempo e resultados negativos no que se 

refere à aprendizagem destes (LEAL, 2006). 

Se o planejamento é algo importante para qualquer professor o é ainda mais para 

aquele que atua na EJA, visto que nas turmas dessa modalidade de ensino, como já vimos, 

o professor precisa lidar com um público bem diversificado tanto em relação à idade quanto 

ao nível de aprendizagem. Diante dessa realidade, é imprescindível que o educador veja o 

planejamento “como um procedimento de automonitoração, uma forma de facilitar a ação 

diária” (LEAL, 2006)
18

, uma vez que: 

 

A atividade de planejar ajuda-nos a tomar decisões fundamentadas; a selecionar 

o que ensinamos e aprendemos; a levar em consideração as habilidades e os 

conhecimentos prévios dos alunos; a melhor conduzir as atividades; a prever as 

possíveis dificuldades dos estudantes; a organizar o tempo e o espaço; a 

concretizar o tipo de observação que é necessário para avaliar e prever os 

momentos de fazê-lo (LEAL, 2006). 

 

De acordo com Leal (2010), um aspecto importantíssimo na organização de uma 

sala de aula são as rotinas. Isso porque elas:  

 

(...) asseguram que professores e alunos partilhem de acordos que guiam o 

cotidiano da sala de aula. Assim, alguns ‘procedimentos’ básicos são 

combinados entre professores e alunos, possibilitando que eles se organizem 

dentro do espaço temporal e espacial para as tarefas pedagógicas. Os 

estudantes, sobretudo os jovens e adultos, podem, através dessas rotinas, prever 

o que farão na escola e a organizarem-se. Por outro lado, a existência dessas 

rotinas possibilita ao professor distribuir com maior facilidade as atividades que 

ele considera importantes para a construção dos conhecimentos em determinado 

período, facilitando o planejamento diário das atividades (p. 97-98).     
 

O segundo aspecto, que para nós também pode ser o responsável pelas aulas 

improvisadas nas referidas turmas, diz respeito à própria concepção que alguns desses 

profissionais, como também boa parte da sociedade, ainda carregam consigo acerca da 

tarefa de alfabetizar jovens e adultos. De acordo com Galvão e Soares (2004), muito do que 
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 Em LEAL (2010), há uma discussão semelhante sobre a importância do planejamento. 
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se pensa e se faz hoje nas turmas de alfabetização da EJA traz as marcas dos momentos 

vivenciados ao longo da história dessa modalidade de ensino em nosso país. Assim, para 

muitos, inclusive para alguns professores, alfabetizar esse público é uma ação “caritativa”, 

“fácil” e “simples” de ser realizada (GALVÃO; SOARES, 2004, p. 43), que, portanto, não 

demanda tanto preparo nem empenho por parte de quem a executa. Partindo dessa 

concepção, alguns professores podem desenvolver práticas que não favoreçam a 

aprendizagem dos alunos, visto que não há uma preocupação com o que se propõem, nem 

como se propõem.   

Quanto à outra característica, a infantilização, tão ou mais presente do que a 

improvisão, nas práticas dos professores focalizados aqui, apesar de bastante criticada, 

principalmente por Paulo Freire, desde o final dos anos de 1950, quando estava sendo 

realizada no Brasil a primeira Campanha Nacional de Alfabetização, cujos “argumentos 

didáticos e pedagógicos tinham como ênfase a educação das crianças” (GALVÃO; 

SOARES, 2004, p. 42), ela ainda é “um dos principais problemas que se apresentam ao 

trabalho na EJA” (OLIVEIRA, I., 2004, p. 105). 

 Como a grande maioria dos professores da Educação de Jovens e Adultos atua 

também com o público infantil, é comum presenciarmos nas turmas dessa modalidade de 

ensino o reaproveitamento ou a adaptação de atividades destinadas para as crianças, 

conforme revelou Moura (2001). Dessa forma, ignora-se o fato de que “a mudança de faixa 

etária e de histórico de vida” exige “uma mudança na proposta de trabalho” (OLIVEIRA, 

I., 2004, p. 105). O que se vê, na realidade, é que independente da idade dos alunos, tanto a 

organização dos conteúdos a serem trabalhados como os modos de abordagem dos mesmos 

seguem as propostas desenvolvidas para o público infantil do ensino regular. Mas não é 

apenas nas atividades e nos conteúdos que a infantilização se apresenta, ela também 

aparece no linguajar dos professores, no qual se percebe a excessiva utilização de 

diminutivos (OLIVEIRA, I., 2004).  

 De acordo com uma matéria publicada na Revista Nova Escola, em abril de 2009, 

“o trato infantilizado é um dos motivos da evasão nas turmas de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e nasce com a ideia equivocada de que se deve dar ao estudante, jovem ou 
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adulto, o que ele não teve quando criança”
19

. A infantilização pode ter suas raízes também 

em outra ideia, naquela que concebe o analfabeto como uma criança que precisa da ajuda 

de alguém para tirá-lo da situação obscura em que se encontra por não saber ler nem 

escrever (GALVÃO; SOARES, 2004).  

 Diante do que foi discutido, surgem as seguintes indagações: qual é a qualidade da 

educação que está sendo oferecia a esse público? Será que basta oportunizar a essas pessoas 

o acesso à escola? Certamente não. É preciso também e, principalmente, buscarmos a 

permanência do aluno jovem e adulto nas instituições de ensino, a qual, entre outros 

fatores, dependerá da qualidade do ensino oferecerido, que, em grande medida, dependerá 

da atuação docente. Não queremos com isso atribuir a responsabilidade pela qualidade da 

educação praticada na EJA atualmente exclusivamente ao professor, mas queremos sim 

enfatizar que cabe também a este profissional assegurar aos alfabetizandos jovens e adultos 

a oportunidade de conseguirem com êxito aquilo que não conseguiram no passado: o direito 

de aprender a ler e a escrever, o direito à educação. Para tanto, é fundamental que o 

alfabetizador desenvolva uma prática comprometida, criativa, envolvente, consistente, o 

que exige desse profissional um incessante movimento de reconstrução do seu fazer 

cotidiano.   

 A construção e reconstrução das práticas pedagógicas será o assunto da próxima 

seção do nosso trabalho, na qual buscaremos abordar o processo de inovação das práticas 

dos professores, especialmente dos docentes que se dedicam ao ensino da língua materna, 

focando a discussão nas dificuldades enfrentadas por esses profissionais para se 

“desprenderem” de procedimentos pedagógicos antigos.  

 

2.3.3 A construção/fabricação das práticas cotidianas de ensino da leitura e da escrita: 

por que é tão difícil, para o professor, desvencilhar-se de antigos procedimentos 

pedagógicos e reconstruir outros? 

 

 Graças a fatores como avanços teóricos, novos recursos tecnológicos, alterações nas 

práticas sociais de comunicação, nas últimas décadas a área de ensino da língua materna 

                                                 
19

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/modalidades/infantilizar-estudantes-eja-

432129.shtml (Acesso em 18 de fevereiro de 2011). 

 

http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/modalidades/infantilizar-estudantes-eja-432129.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/modalidades/infantilizar-estudantes-eja-432129.shtml
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assistiu a uma série de mudanças que vêm influenciando e transformando o discurso 

acadêmico e o oficial e, consequentemente, materializando-se nas propostas curriculares, 

nos materiais didáticos e nos cursos de formação de professores.  

 Diante dessas alterações teóricas e metodológicas, muitos pesquisadores têm se 

dedicado a investigar como esse “novo”, relacionado ao ensino de Língua Portuguesa, vem 

se apresentando nas práticas dos professores. Os resultados da maioria dos estudos dessa 

natureza, voltados para as séries iniciais do Ensino Fundamental, realizados, 

principalmente, no âmbito das escolas públicas, têm apontado pouquíssimas mudanças em 

tais práticas, o que significa, em outras palavras, a permanência de procedimentos 

pedagógicos vistos hoje como tradicionais. Desse modo, essas pesquisas vêm contribuindo 

para reforçar os discursos que acusam os professores de serem resistentes e desinteressados 

frente às novas orientações/prescrições para o ensino da leitura e da escrita 

(ALBUQUERQUE, 2006).  

 Na contramão desse discurso, Albuquerque (2006), em seu estudo, buscou não 

apenas descrever as práticas de ensino da língua materna dos professores do referido nível 

de ensino, mas acima de tudo entender os motivos pelos quais elas eram desenvolvidas de 

determinada maneira. Dentro dessa perspectiva, a autora apoiou-se em dois enfoques 

teóricos distintos, o da “Transposição Didática”, que busca explicar as transformações 

sofridas pelo saber sábio (conhecimento científico) para se transformar em saber a ser 

ensinado (materializado, por exemplo, nas propostas curriculares e nos manuais didáticos), 

e o da “Construção dos Saberes da Ação”, o qual visa explicar as práticas profissionais e 

seus mecanismos de “construção”.  

 As conclusões do referido estudo ajudam-nos a perceber que a primeira abordagem 

teórica, a da “Transposição Didática”, não dá conta de explicar as mudanças na prática dos 

professores. Sob esse enfoque, os resultados dessa pesquisa reforçariam as conclusões da 

maioria dos estudos já realizados, tendo em vista que também apontam que os professores 

não estão ensinando o que os especialistas esperam que eles ensinem; não se percebe, 

portanto, reais alterações nas práticas dos docentes. Por outro lado, tomando como base o 

enfoque da “Construção dos Saberes da Ação”, o qual considera as especificidades da 

prática pedagógica, tal estudo revela que os professores estão passando por um processo de 



86 

 

 

 

apropriação do “novo” e, nesse processo, verifica-se uma conciliação entre procedimentos 

pedagógicos “novos” e antigos/tradicionais.  

 Diante dessa realidade e considerando o cerne do nosso estudo, as práticas de 

alfabetização de professores da EJA, interessa-nos esclarecer aqui que substituir práticas 

antigas por novas práticas não é um processo tão simples como muitos pensam; que os 

professores não se “prendem” em práticas antigas/tradicionais por uma questão de 

resistência ou desinteresse diante das inovações. Como veremos com Perrenoud (2002), 

que parte da noção de habitus como a “gramática geradora” das práticas (BOURDIEU, 

1972, 1980, apud PERRENOUD, 2002), promover inovações na própria prática 

profissional exige do sujeito a realização de mudanças internas, de mudanças em seus 

“esquemas”.  

 Primeiramente, no entanto, é imprescindível entendermos como as práticas 

pedagógicas são construídas/“fabricadas”. Tal discussão estará apoiada em dois pontos de 

vista: no da teoria sobre o cotidiano, mais precisamente sobre as “práticas cotidianas”, com 

base em Certeau (1994), e no modelo da “Construção dos Saberes da Ação”. A escolha por 

esses enfoques se deve ao fato de entendermos que, tanto um quanto o outro, utilizando-se 

de caminhos e perspectivas distintas, levam-nos a perceber que as práticas dos professores 

resultam de adaptações, interpretações, (re)construções, “fabricações” das teorias e 

orientações/prescrições elaboradas pelos especialistas e apoiadas pelos responsáveis pelo 

discurso oficial, não sendo, portanto, meras reproduções/cópias destas. 

 

2.3.3.1 As práticas cotidianas dos professores: como são construídas/“fabricadas”? 

 

 Sob o ponto de vista da sociologia, mais precisamente da sociologia do cotidiano 

“pensada” por Michel de Certeau (1994), percebemos que as práticas dos professores, como 

toda prática social, resultam de uma “fabricação”, sendo, portanto, “práticas teimosas, 

astuciosas, cotidianas” (p. 95). Partindo das ideias desse autor, passamos a entender as 

práticas docentes não como meras réplicas das orientações/prescrições “estrategicamente” 

pensadas, mas sim como invenções/produções que provém das “táticas”, ou seja, das 

“apropriações” ou “interpretações” singulares das “estratégias” construídas fora do espaço 

escolar. 



87 

 

 

 

 Mas afinal, o que Certeau denomina por “estratégias” e “táticas”? Para Certeau 

(1994), em toda realidade social “há uma relação de forças”, um combate entre “fortes” e 

“fracos”. Os primeiros se utilizariam de “estratégias”, as quais são definidas pelo autor 

como a manipulação das relações de forças, que se torna possível quando um “sujeito de 

querer e poder” (por exemplo, uma instituição científica, uma empresa) pode ser isolado. 

De acordo com o autor, a estratégia: 

 

(...) postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a 

base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos e 

ameaças [...] toda racionalização “estratégica” procura em primeiro lugar 

distinguir de um “ambiente” um “próprio”, isto é, o lugar do poder e do querer 

próprios (CERTEAU, 1994, p. 99). 

 

 Com relação às “táticas”, Certeau (1994) afirma que estas seriam as “maneiras” de 

agir dos praticantes, ou seja, “a arte do fraco”. A “tática”, nessa perspectiva, é a ação 

calculada a partir da ausência de um “próprio”. Ela caracteriza-se por ser “tenaz”, “sutil”, 

“incansável”, “mobilizadora” e por jogar com o que lhe é “estrategicamente” imposto. De 

acordo com o autor, a “tática” não possui um lugar próprio nem uma visão globalizante; 

“cega e perspicaz como se fica no corpo a corpo sem distância, comandada pelos acasos do 

tempo, a tática é determinada pela ausência de poder assim como a estratégia é organizada 

pelo postulado de um poder” (CERTEAU, 1994, p. 101). 

 As ideias de Michel de Certeau se configuram como uma possível abordagem para 

analisarmos as práticas dos professores. Para esse autor, as práticas sociais se formalizam 

no cotidiano, o qual é concebido como um ambiente marcado por uma luta entre “fortes” e 

“fracos”. Deste ponto de vista, observamos que estes profissionais realizam práticas 

cotidianas do tipo “tático”, as quais, conforme o mesmo autor, caracterizam-se pelos gestos 

hábeis do “fraco” – que, nesse caso, é o professor –, na ordem “estrategicamente” 

estabelecida pelo “forte” – ou seja, os responsáveis pelo discurso acadêmico (especialistas, 

pesquisadores, etc.) e pelo oficial (por exemplo, a Secretaria de Educação e o Ministério da 

Educação). 

 Ao analisar o cotidiano escolar, tomando como referência a sociologia do cotidiano 

elaborada por esse autor, Ferreira (2008) concluiu que: 
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Em todas as escolas, principalmente nas escolas públicas, percebemos que 

algumas “táticas” percorrem caminhos que representam avanços escolares e 

outras que andam em sentidos contrários, ou melhor, que não dão respostas 

positivas. Essa percepção da dinâmica contraditória do espaço escolar favorece 

a desmistificação da organização das unidades escolares como um todo 

orgânico que caminha apenas em dois sentidos: para o sucesso ou para o 

fracasso. O fracasso, representado pelo que é velho, pelo que não deu certo, por 

práticas antigas; o sucesso, as novas orientações, novos modelos, novas 

competências e novas práticas. A premissa é que, quando se adota o que é novo, 

elimina-se o atraso, o fracasso e, portanto, chega-se ao sucesso. Ao estudar o 

cotidiano das escolas, percebemos que esse movimento não acontece 

exatamente dessa forma. O que existe na prática são readaptações e novas 

interpretações do novo e do velho ou simplesmente, como diz Certeau, 

“fabricações” (FERREIRA, 2008, p. 257). 

 

 O trecho acima ajuda-nos a perceber o quanto é ilusório acreditar que as inovações, 

“novas” teorias e/ou orientações/prescrições, elaboradas pelos especialistas e “cobradas” 

pelos “donos” do discurso oficial, apresentar-se-ão na prática dos professores exatamente 

da mesma maneira como foram concebidas. Com base em Ferreira (2008), vemos que os 

professores, em suas práticas, não simplesmente aceitam, adotam, incorporam e 

reproduzem o “novo” (ou seja, o que é proposto/imposto), mas o interpretam, readaptam, 

“fabricam”, ou melhor, apropriam-se dele. Esse processo é o que torna cada prática única, 

singular, aquela prática e não outra. As referidas interpretações, apropriações, 

“fabricações”, realizadas cotidianamente pelos professores, revelam, de acordo com a 

autora, a existência de uma “mistura” de “maneiras de fazer” inovadoras e 

antigas/tradicionais.  

 Após explanarmos brevemente sobre a “fabricação” das práticas docentes, a partir 

do enfoque sociológico, buscaremos agora discorrer sobre a mesma temática, utilizando um 

outro olhar, o da “Construção dos Saberes da Ação”. Sob essa abordagem teórica, segundo 

Chartier (2007), ao contrário do que ocorre com o antigo modelo, que analisa as relações 

entre teoria e prática na profissão de professor
20

, o ponto de vista dos profissionais é 

legitimado. Os teóricos que a seguem veem os atores em campo como idealizadores, 

inventores e não somente executores.  

                                                 
20

 De acordo com Chartier (2007), as relações entre teoria e prática na vida profissional dos professores pode 

ser abordada a partir de dois modelos antagônicos. O primeiro deles parte do princípio de que é preciso haver 

uma boa difusão de todos os saberes para orientar as escolhas didáticas e as práticas pedagógicas. Já o 

segundo, apoiando-se em muitos conceitos do mundo do trabalho, propõe uma separação entre os saberes 

teóricos e os saberes da ação. Os teóricos da abordagem da “Construção dos Saberes em Ação” enquadram-se 

nessa segunda perspectiva teórica.  
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 Para prosseguirmos com este segundo momento de nossa discussão, propomos a 

leitura do texto a seguir: 

  

Durante muitos anos – um exemplo marcante foi o plano de formação para o 

ensino de ciências nos Estados Unidos, no início dos anos 60 – o docente era 

considerado como um implementador das reformas e inovações projetadas 

pelos especialistas e estimuladas pelos políticos. Quando começou-se a avaliar a 

presença destas propostas na prática (o que havia sido aprendido), descobriu-se 

que os docentes não seguiam as pautas apresentadas na formação e nos 

materiais, mas que, na verdade, adaptavam-nas, reorientando e transformando 

as propostas recebidas, inclusive aquelas consideradas "à prova" de professores 

(HERNANDEZ, 1998). 

 

 Apesar de o exemplo acima se referir a uma outra área de conhecimento, bem como 

a um outro contexto sócio-histórico, foi incluído aqui por apresentar uma realidade que 

parece ser ainda atual, quando relacionada à discussão realizada nessa seção do trabalho. A 

leitura do referido trecho nos leva a crer que as expectativas dos responsáveis pelas 

avaliações, realizadas com os professores supracitados, pareciam ser as mesmas da maioria 

dos produtores dos discursos teóricos e prescritivos (oficiais), a saber: encontrar nas 

práticas dos professores a aplicação direta das recentes teorias e propostas pedagógicas. 

 Parece que entre nós – pelo menos entre a maioria daqueles que “pensam” as 

inovações para as práticas dos professores – ainda não se compreendeu que os saberes, 

como afirma Weisser (1998), são fruto de uma “apropriação” e de uma “produção”, e não 

de uma “transmissão”. Segundo esse autor, os professores “modificam”, “arrumam”, e até 

mesmo “contornam” o que foi estabelecido cientificamente, com o intuito de constituir, 

progressivamente, um conjunto de “gestos profissionais”, cujas origens remetem a 

inúmeras influências. Weisser (1998)  acrescenta que o professor não é um científico, mas 

sim aquele que decide, apostanto no que é mais provável. E, nessa aposta, ele busca 

conciliar seus objetivos de aquisição com a realidade na qual sua prática se efetiva.  

 Sobre a construção do fazer cotidiano dos professores, Chartier (2007) nos leva a 

perceber que esta segue uma lógica distinta daquela esperada pela maioria dos teóricos. 

Enquanto estes preocupam-se e buscam encontrar nas práticas dos professores a existência 

de uma “coerência teórica”, tais práticas evidenciam a presença de uma “coerência 

pragmática”. Seguindo essa lógica, os docentes realizam atividades que revelam a 
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utilização de vários modelos teóricos, os quais, para os especialistas, seriam incompatíveis 

(CHARTIER, 2007). 

 Albuquerque (2006), em seu estudo sobre as práticas de ensino de Língua 

Portuguesa nas séries inicias do Ensino Fundamental, pôde confirmar as descobertas da 

referida pesquisadora francesa ao observar que as professoras investigadas por ela 

apropriavam-se do que estava/está sendo discutido no meio acadêmico e normatizado nos 

documentos oficias guiando-se por uma “coerência pragmática”. A autora brasileira 

verificou que as docentes reorganizavam suas práticas, a partir da conciliação entre 

procedimentos “novos” e antigos, considerando o que era possível e pertinente de ser feito 

em sala de aula, de acordo com suas condições de trabalho. 

  Além de guiarem-se por lógicas distintas, teóricos e professores também divergem 

quanto aos objetivos. Tanto Weisser (1998) quanto Chartier (2007) afirmam que os 

primeiros, os teóricos, buscam comprender o “por quê”, já os segundos, os professores, 

estão geralmente em busca do “como”. Ambos os autores afirmam ainda que, perseguindo 

o “como fazer”, os docentes preocupam-se, primeiramente, com as informações 

“utilizáveis”, “convinháveis”. Sobre essa questão, Chartier (2007) declara: 

 

Os saberes forjados pelos pesquisadores – qualquer que seja a disciplina – 

raramente incluem as expectativas dos que atuam no cotidiano escolar, como 

apontam muitas pesquisas. Ao se defrontar com textos acadêmicos, os 

professores privilegiam as informações diretamente utilizáveis, o “como fazer” 

mais do que o “por quê” fazer, os protocolos de ação mais do que as 

explicações ou os modelos (CHARTIER, 2007, p. 185).  

 

 

 Em busca do “utilizável”, do “como fazer”, e orientado por uma “coerência 

pragmática”, o trabalho dos professores alimenta-se frequentemente da troca de “receitas”. 

As atividades realizadas e validadas pelos colegas, as quais são flexíveis a ponto de 

permitir variações pessoais, são adotadas mais facilmente pelos docentes do que aquelas 

que são expostas nas publicações didáticas (CHARTIER, 2007). 

 A troca de “receitas”, como uma das fontes que nutre a prática pedagógica, foi algo 

também observado por Albuquerque (2006). Segundo a autora, na tentativa de desenvolver 

um trabalho inovador, de incluir em sua prática o que está sendo enfatizado/normatizado 

para ser ensinado hoje, ou seja, o “novo”, os docentes vão em busca, como já dissemos 
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anteriormente, do exequível/praticável. Para alcançar seus objetivos, uma das alternativas 

encontradas pelos professores é a incorporação de algumas sugestões/dicas oriundas de 

diferentes situações, como, por exemplo, dos cursos de formação de professores, da leitura 

de textos, das conversas com seus pares, entre outras.  

 Diante do que foi discutido até aqui, com base no enfoque da “Construção dos 

Saberes da Ação”, vemos que os professores não adotam em suas práticas o “novo” tal e 

qual está sendo proposto/prescrito. Esses profissionais, na realidade, realizam uma série de 

adaptações das inovações, transformando, conforme Chartier (2007), o discurso de origem 

em discurso para sua prática. 

 Ao “construírem”/“fabricarem” suas práticas, os professores fazem uso de diversos 

meios e mecanismos. Eles se utilizam, segundo Certeau (1994), de procedimentos “táticos”. 

Assim, “fabricam” suas singulares “maneiras de fazer”, bem como lidam com as 

solicitações e exigências produzidas pelos “novos” discursos pedagógicos. Sob o segundo 

ponto de vista, o da “Construção dos Saberes da Ação”, percebemos que esse movimento 

de construção e renovação das práticas se dá, como afirma Chartier (2007), por meio das 

trocas entre os profissionais e não apenas pela aquisição de saberes teóricos. Apoiando-se 

nessa abordagem, a autora afirma que a formação dos professores faz-se por “ver fazer e 

ouvir dizer”. Para os teóricos dos “saberes da ação”, uma melhor qualificação acadêmica 

não é capaz de produzir melhorias nas práticas. Eles acreditam que esse processo depende 

do lugar assumido pela reflexão sobre as práticas na formação (CHARTIER, 2007). 

 Tanto de um ponto de vista como do outro, percebemos que as práticas dos 

professores estão longe de atender às expectativas/objetivos dos responsáveis pelas “novas” 

teorias e orientações oficiais, uma vez que tais práticas, como vimos, não são realizadas por 

meros executores, mas por inventores, produtores, “fabricantes” de modos de fazer 

próprios. Dessa maneira, elas configuram-se não como reproduções dos saberes produzidos 

e normatizados, mas como adaptações, apropriações, (re)construções/”fabricações” destes. 

 

2.3.3.2 As práticas cotidianas de ensino: o que dificulta o abandono de antigos modos 

de proceder? 
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 Com base em Ferreira (2008), podemos afirmar que na realidade prática dos 

professores, ou seja, no contexto escolar, há um conflito entre o “novo” e o tradicional, 

promovido pelo fato de o “novo” ser apresentado como o certo/sucesso, enquanto o 

“tradicional” é considerado como o errado/fracasso. No que se refere à prática dos 

professores que ensinam a língua materna nas séries iniciais, vimos com Albuquerque 

(2006) que, frente às inovações recentes e às “cobranças” suscitadas por elas, a reação 

desses profissionais não é a de apagamento total e instantâneo dos procedimentos 

antigos/”velhos”/tradicionais, isto é, não há a negação de toda uma prática de ensino já 

construída e consolidada em nome da incorporação do “novo”, mas sim tentativas de 

mudança, em níveis variados, que se efetivam, geralmente, a partir da conciliação de 

práticas antigas com as novas práticas. 

Quando situamos essa discussão no âmbito da alfabetização, percebemos que o 

“novo”, ou seja, o que predomina no discurso acadêmico e no oficial, atualmente, é a 

necessidade de o professor ensinar a escrita alfabética a partir de uma perspectiva reflexiva, 

conciliando tal trabalho ao letramento, o que significa em outras palavras ensinar o aluno a 

ler e escrever a partir da reflexão sobre as propriedades/princípios do Sistema de Escrita 

Alfabética, inserindo esse aluno nas práticas sociais de leitura e escrita.  

Como apontam várias pesquisas realizadas tanto sobre a alfabetização de crianças 

(OLIVEIRA, S., 2004; CABRAL, 2008; ALBUQUERQUE; MORAIS e FERREIRA, 

2008) como acerca da alfabetização de jovens e adultos (ALBUQUERQUE, 2005; 

CORREIA; ALBUQUERQUE, 2008; ALBUQUERQUE; MORAIS e FERREIRA, 2010), 

a maioria dos professores vêm tentando incorporar essas inovações às suas práticas. Nessas 

tentativas, no entanto, não é raro encontrarmos, como bem observou Albuquerque (2005, 

2006), a realização de novos procedimentos, como é o caso do trabalho com os diversos 

gêneros textuais que circulam na sociedade, ao lado da realização de atividades 

consideradas tradicionais, como, por exemplo, aquelas que enfatizam a memorização de 

letras ou sílabas soltas, as quais vêm sendo bastante criticadas nas últimas décadas por não 

possibilitar uma aprendizagem reflexiva do referido sistema.  

 Sobre essa conciliação entre “novos” e antigos modos de proceder, já sabemos, 

conforme a discussão realizada na seção anterior, que ela é algo comum no processo de 

construção/ “fabricação” do fazer cotidiano dos professores. Interessa-nos saber agora quais 
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são os motivos que levam os docentes a “apegarem-se” às antigas práticas mesmo tendo 

resultados negativos com os alunos. Com esse intuito, tomaremos como referência as ideias 

de Philippe Perrenoud (2002), que discorre sobre as dificuldades enfrentadas pelos 

professores para abandonar seus antigos modos de fazer, explicando/explicitando o que está 

subjacente às ações desses profissionais.  

De acordo com o referido autor, o “apego” às práticas antigas se deve ao fato de as 

ações docentes, que constituem o “saber-fazer” do professor, organizarem-se em habitus. 

Nessa perspectiva, nossos pensamentos e atos, e, portanto, nossas práticas, são geradas por 

ele, pelo habitus. Sendo assim, o autor afirma que não são os saberes que guiam a 

mobilização de outros saberes, mas aquilo que forma o habitus do sujeito, os esquemas de 

ação e pensamento (PERRENOUD, 2002). 

 Apoiando-se na noção de habitus elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, 

bem como nos conceitos de “esquemas” construídos por Piaget e Vergnaud, Perrenoud 

(2002, p 147-148) afirma que o habitus é “um conjunto de disposições interiorizadas”, ou 

seja, um conjunto dos esquemas que dispomos em um determinado momento de nossas 

vidas, cuja existência “só pode ser inferida por um observador a partir da relativa 

estabilidade das condutas de um sujeito em situações semelhantes”.  O esquema é, então, 

como o próprio autor afirma, a parte oculta e invariável da ação; é uma espécie de 

“memória do corpo”, que funciona, em sua maior parte, de modo inconsciente. Sobre os 

elementos formadores do habitus, o autor salienta ainda que: 

 

(...) alguns de nossos esquemas constituíram-se de forma implícita em função 

da experiência e apesar do sujeito. Outros, que se originaram em ações 

inicialmente refletidas e até mesmo na interiorização de procedimentos, 

tornaram-se rotinas das quais não somos mais conscientes (PERRENOUD, 

2002, p. 39). 

 

 Segundo as ideias desse autor, ao realizar sua prática o profissional aciona esquemas 

de ação construídos em função da experiência daquilo que ele já vivenciou/vivencia. Nessa 

perspectiva, cada professor desenvolve no decorrer de sua trajetória esquemas 

supostamente eficazes, que são mecanismos interiorizados cuja trama exata, muitas vezes, o 

próprio protagonista da ação ignora, pois os aplica, como já mencionamos, de forma 

inconsciente.  
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 O fato de ser conduzido pelo habitus é a explicação encontrada por Perrenoud 

(2002) para aquelas situações em que, muitas vezes, o professor sabe exatamente o que 

seria mais apropriado/conveniente fazer, mas faz justamente o contrário. Partindo desse 

ponto de vista, passamos a entender por que, mesmo que deseje a mudança de modo 

racional e não resista de modo consciente a ela, um professor não modifica repentinamente 

antigas formas de proceder. Como o próprio autor afirma: 

 

Um programa pode ser substituído com facilidade por outro na memória de um 

computador; porém, isso não acontece na mente humana; é preciso tempo para 

apagar rotinas antigas; os esquemas não desaparecem de nossa “memória 

inconsciente”, mas são condenados, censurados, inibidos. Por isso, podem 

ressurgir em situações de emergência ou entrar em conflito com aprendizagens 

mais recentes. [...] É muito doloroso e ascético transformar esquemas de 

pensamento e de ação devidamente instaurados, derrubar representações 

ingênuas, mas confortáveis, questionar saberes considerados estáveis [...] 

(PERRENOUD, 2002, p. 157; 160). 

 

 O apego às antigas práticas, como podemos ver, resulta, sobretudo, do fato de a 

mudança exigir do professor o enfrentamento de obstáculos internos, ou seja, a 

transformação dos seus esquemas de ação e pensamento. Por isso as inovações, geralmente, 

causam insegurança, angústia, incerteza e, em alguns casos, a resistência inconsciente por 

parte de alguns professores, principalmente quando se trata daqueles mais experientes, pois 

não é fácil questionar e censurar práticas consolidadas.  Diante desse desconforto 

promovido pela mudança, alguns professores permanecem com modos de proceder já 

ultrapassados, mas dominados por ele, cujos limites e caprichos o profissional já conhece 

(PERRENOUD, 2002).  

 Com base nas ideias desse autor, percebemos que a prática de todo professor é 

constituída por maneiras estáveis de agir. Porém, como acontece com cada um de nós, o 

docente não é consciente de todos os seus atos e, acima de tudo, não tem consciência de 

que estes seguem estruturas estáveis. Isso explica por que em muitas situações o professor 

não compreende as razões por que faz o que faz.  

 Para o professor tomar consciência da parte inconsciente de suas ações, tendo assim 

maiores condições para promover mudanças em sua prática, o caminho apontado por 

Perrenoud (2002) é a prática reflexiva. De acordo com o autor “um profissional reflexivo 

não se limita ao que aprendeu no período de formação inicial, nem ao que descobriu em 
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seus primeiros anos de prática. Ele reexamina constantemente seus objetivos, seus 

procedimentos, suas evidências e seus saberes” (p. 44). Dessa forma poderá tomar 

consciência de seus esquemas e fazer com que eles evoluam quando são inadequados 

(PERRENOUD, 2002).  

 Diante das considerações aqui apresentadas, entendemos porque Freud, de acordo 

com Perrenoud (2002), já afirmava que ao lado da política e da terapia, o ensino era um dos 

três ofícios impossíveis. Nesses ofícios, completa este último autor, “o fracasso é uma 

possibilidade que nunca pode ser excluída de antemão. Talvez até seja a mais provável. 

Entretanto, ela nunca é certa. A competência e a consciência profissionais consistem em 

tentar tudo o que for possível para conjurar o fracasso” (PERRENOUD, 2002, p. 57-58). 

 Ser professor, como podemos perceber, não é nem nunca foi uma tarefa simples. 

Nas últimas décadas, no entanto, tal profissão parece enfrentar uma crescente 

complexidade, devido, entre outros aspectos, aos incessantes avanços teóricos e 

tecnológicos, bem como às constantes renovações dos currículos e dos programas 

(PERRENOUD, 2002). Se tudo isso é algo presente na vida dos professores de um modo 

geral, é ainda mais marcante quando se trata do professor que ensina a língua materna. Isso 

porque, como já sabemos, o ensino da leitura e da escrita sofreu nos últimos tempos 

mudanças diversas, as quais vêm se convertendo em novas orientações/prescrições, como 

também em novas “cobranças” para as práticas docentes. 

 Sobre a prática do professor, as considerações apresentadas até então revelaram, por 

um lado, que o fazer cotidiano desse profissional não resulta pura e simplesmente da 

aplicação direta das teorias nem das prescrições ou “novas” propostas pedagógicas. Na 

realidade, a prática docente é fruto das interpretações, adaptações, (re)construções, ou, 

como diria Certeau (1994), das “fabricações” do que é “estrategicamente” pensado para ser 

realizado pelos mestres.  

 Por outro lado, percebemos que a incorporação do “novo”, o desenvolvimento de 

novas práticas, de acordo com as ideias de Perrenoud (2002), dependerá em grande medida 

da transformação dos “esquemas” do sujeito, o que, como foi possível perceber, exigirá 

tempo e muito esforço por parte do professor. Por isso, o “desapego” às antigas práticas não 

pode se dar de forma imediata, instantânea nem total, como gostariam os teóricos e os 

“donos” do discurso oficial.   
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 Após toda essa discussão acerca das práticas pedagógicas, fazemos nossas as 

palavras de Perrenoud (2002, p. 13), quando afirma que o professor é “um inventor, um 

pesquisador, um improvisador, um aventureiro que percorre caminhos nunca antes trilhados 

e que pode se perder caso não reflita de modo intenso sobre o que faz e caso não aprenda 

rapidamente com a experiência”.  

 E quanto às práticas das professoras investigadas neste trabalho, o que será que 

nossas análises revelaram? É o que veremos, logo após discorrermos sobre nosso percurso 

metodológico. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, tendo em vista seus objetivos, buscamos realizar uma pesquisa 

qualitativa de tipo etnográfico (ANDRÉ, 2008), acompanhando, durante alguns meses, o 

cotidiano da sala de aula de duas professoras de escolas públicas municipais da cidade de 

Camaragibe/PE. A escolha por esse município, a seleção e caracterização dos sujeitos, o 

contexto no qual se desenvolveu nossa pesquisa, nossas bases e escolhas metodológicas 

serão as questões discutidas neste capítulo do trabalho. Nosso intuito aqui é discorrer sobre 

a trajetória percorrida por nós para a concretização deste estudo. Para tanto, pretendemos 

detalhar todas essas questões, começando pelas opções metodológicas que guiaram a coleta 

e a análise dos dados. 

 

3.1 AS OPÇÕES METODOLÓGICAS: CONFIGURANDO NOSSO ESTUDO 

 

Iniciaremos esta seção do trabalho esclarecendo a seguinte questão: Afinal, por que 

estamos definindo nossa pesquisa como um estudo de tipo etnográfico e não como uma 

pesquisa etnográfica? Tal definição, de acordo com André (2008), apresenta-se como mais 

apropriada quando se trata de um estudo sobre questões educacionais. Isso porque há uma 

diferença de enfoque entre os estudos dos etnógrafos e aqueles realizados pelos estudiosos 

da educação. Enquanto os primeiros buscam descrever a cultura de determinado grupo 

social, a principal preocupação dos pesquisadores da educação seria com o processo 

educativo, o que faz com que algumas exigências da etnografia não precisem ser cumpridas 

no desenvolvimento de uma pesquisa dessa natureza em educação. Sendo assim, o que se 

tem feito realmente é uma adequação da etnografia à educação. Isso leva a autora a concluir 

que, nesta área, o que se faz são estudos do tipo etnográfico e não a própria etnografia.  

Sobre esse tipo de pesquisa, a referida autora afirma ainda que o mesmo se 

caracteriza, sobretudo, por promover um contato direto entre o pesquisador e a situação 

pesquisada. André (2008) enfatiza que a realização de um estudo de tipo etnográfico 

permite ao pesquisador: 

 

(...) documentar o não-documentado, isto é, desvelar os encontros e 

desencontros que permeiam  o dia-a-dia da prática escolar, descrever as ações e 
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representações dos seus atores sociais, reconstruir sua linguagem, suas formas 

de comunicação e os significados que são criados e recriados no cotidiano do 

seu fazer pedagógico. [...] Essa visão de escola como espaço social em que 

ocorrem movimentos de aproximação e de afastamento, onde se criam e 

recriam conhecimentos, valores e significados, vai exigir o rompimento com 

uma visão de cotidiano estática, repetitiva, disforme, para considerá-lo como 

diria Giroux (1986), um terreno cultural caracterizado por vários graus de 

acomodação, contestação e resistência, uma pluralidade de linguagens e 

objetivos conflitantes. (ANDRÉ, 2008, p. 41).   

 

Dentro dessa perspectiva, nossa pesquisa foi desenvolvida na sala de aula de duas 

professoras de turmas de alfabetização da EJA de escolas públicas municipais da cidade de 

Camaragibe/PE. A escolha por este município foi motivada por alguns fatores. Entre eles, 

destacamos o fator localização. Como nosso estudo seria realizado por um período longo, 

no horário da noite e exigia muitas visitas às escolas, para favorecer a coleta de dados, 

decidimos por desenvolvê-lo na cidade onde residíamos.   

Outro aspecto que também pesou no momento de nossa escolha por Camaragibe foi 

o apoio da maioria dos profissionais das escolas desse município, com o qual sempre 

contamos ao realizarmos nossos estudos anteriores. Ao contrário das demais redes de 

ensino por onde passamos, percebemos que em Camaragibe a maioria dos professores 

consentia a realização de pesquisas que necessitassem da presença do pesquisador no 

interior das salas de aula.  

Mas, como nosso estudo está centrado nas práticas pedagógicas de alfabetizadores 

da EJA, nenhum outro fator foi tão decisivo, quando optamos por esse município, quanto o 

fato de estarmos cientes de que os docentes que atuam em suas escolas têm a oportunidade 

de participar de cursos de formação continuada. Isso porque a formação continuada, 

dependendo da forma como é realizada, pode proporcionar aos profissionais que dela 

participam a reflexão sobre suas práticas, bem como a reconstrução delas (PERRENOUD, 

2002). Sendo assim, acreditávamos que poderíamos presenciar momentos bastante ricos 

para nossa pesquisa nas práticas pedagógicas daqueles professores.  

Com o intuito de atingirmos nossos objetivos, utilizamos os seguintes 

procedimentos metodológicos:  

 

 Seleção das professoras, que foram acompanhadas ao longo do estudo, através do 

levantamento de informações junto à Secretaria de Educação do Município, bem 
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como pela realização de entrevistas com as docentes (APÊNDICE A), as quais 

serviram também para traçarmos o perfil das profissionais escolhidas; 

 Acompanhamento da prática pedagógica de duas professoras, entre os meses de 

fevereiro a setembro de 2011, por meio de observações. Estas foram realizadas 

durante 15 (quinze) aulas de cada docente, totalizando 30 (trinta) observações. Cada 

dia de aula observado foi registrado por escrito, gravado em áudio e transcrito. Com 

base no material coletado, elaboramos 30 (trinta) relatórios, contendo a descrição e 

transcrição de todas as aulas, sobretudo das atividades desenvolvidas pelas 

professoras;  

 Realização de entrevistas para traçar o perfil dos alunos (APÊNDICE B); 

 Realização de minientrevistas com as professoras e seus alunos, ao final de algumas 

observações, para percebermos as concepções dos sujeitos sobre as atividades que 

foram desenvolvidas, voltadas para o ensino da leitura e da escrita, como também 

sobre a aprendizagem dos alfabetizandos; 

 Realização de entrevista com uma representante da Secretaria de Educação de 

Camaragibe (a coordenadora da EJA), para traçarmos o perfil da EJA oferecida por 

essa rede municipal;  

 Acompanhamento da aprendizagem dos alunos por meio da realização de 

atividades/diagnoses no início (APÊNDICE C) e no final da pesquisa (APÊNDICE 

D).   

 

Assim como procedemos com o material proveniente das observações, todo o 

material coletado ao longo das entrevistas e minientrevistas foi gravado em áudio, 

transcrito, impresso e encadernado. Ainda sobre a realização das entrevistas e observações, 

vale ressaltar que a escolha por tais instrumentos de coleta de dados se deveu ao fato destes 

serem considerados importantes componentes no desenvolvimento de uma pesquisa de 

natureza qualitativa (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Acreditamos que essas técnicas têm 

características complementares, visto vez que por meio das entrevistas podemos 

aprofundar/esclarecer algumas questões observadas (ANDRÉ, 2008), enquanto as 

observações, por outro lado, podem possibilitar ao pesquisador a captação de situações ou 

fenômenos variados que não poderiam ser obtidos por meio de perguntas, “uma vez que, 
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observados diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais imponderável e 

evasivo na vida real.” (NETO, 1994, p. 59 – 60). 

Conforme mencionamos, realizamos entrevistas em quatro momentos do estudo: 

para selecionar as professoras e traçar o perfil daquelas acompanhadas ao longo do estudo, 

para traçar o perfil dos alunos, para perceber as concepções dos sujeitos sobre as práticas 

das professoras e as aprendizagens dos alunos e para coletar informações sobre a EJA em 

Camaragibe junto à coordenadora dessa modalidade de ensino. Nesses quatro momentos as 

entrevistas foram semiestruturadas, uma vez que este tipo de entrevista permite ao 

pesquisador captar as informações pretendidas de maneira mais imediata e corrente, 

desenvolvendo-se a partir de questões básicas que não são aplicadas de maneira rígida. 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

Quanto às observações, estas foram do tipo participante. Para André (2008), a 

observação participante caracteriza os trabalhos de tipo etnográfico em educação, visto que 

esta é uma das técnicas tradicionalmente associadas à etnografia. A observação recebe a 

denominação de participante quando parte do princípio de que haverá certo grau de 

interação entre o pesquisador e a situação investigada, em que ambos se afetam, ou seja, o 

pesquisador afeta a situação estudada por ele ao mesmo tempo em que é por ela afetado.     

Para analisar os dados coletados durante as entrevistas e observações, tomamos 

como referencial a análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin (2004). Segundo a 

autora, utilizando-se desse “conjunto de instrumentos metodológicos”, que oscila entre a 

objetividade e a subjetividade, o pesquisador realiza a análise de mensagens por meio de 

um processo de “desocultação” do não-dito, no qual “uma segunda leitura se substitui à 

leitura ‘normal’ do leigo” (BARDIN, 2004, p. 07).  

Dentro dessa perspectiva, optamos pela análise de conteúdo categorial que, de 

acordo com a autora, é não só a mais antiga, como também a mais utilizada, no conjunto 

das técnicas da análise de conteúdo. Essa técnica exige a realização de uma investigação a 

respeito do que há em comum entre os elementos. É esse processo que permite o 

agrupamento dos mesmos. “A categorização é um processo de tipo estruturalista e 

comporta duas etapas: o inventário: isolar os elementos; a classificação: repartir os 

elementos, e, portanto, procurar ou impor uma certa organização às mensagens.” 

(BARDIN, 2004, p. 112). Ainda de acordo com a autora, a leitura de estudos já realizados 
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pode inspirar o pesquisador no momento de criação das categorias. Sabendo disso, 

inspiramo-nos em algumas das pesquisas lidas por nós (por exemplo, ALBUQUERQUE; 

MORAIS e FERREIRA, 2008; CABRAL, 2008), mas buscamos ir ao campo sem 

categorias pré-estabelecidas. Assim, deixamos que estas emergissem do contexto, ou 

melhor, dos conteúdos coletados – ditos ou escritos – no decorrer de cada entrevista ou 

observação. 

No próximo tópico, antes de apresentarmos os sujeitos da pesquisa, acreditamos ser 

fundamental discorrer sobre a situação da EJA no município pesquisado. Isso porque tal 

modalidade de ensino além de ser marcada por suas especificidades, conforme já 

discutimos, ela também adquire características próprias no âmbito de cada rede pública de 

ensino. Sendo assim, não poderíamos discorrer sobre a seleção dos sujeitos sem 

mencionarmos como vem ocorrendo, por exemplo, a organização das turmas nas salas de 

aula das escolas da rede municipal aqui focalizada.  

 

3.2 A EJA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CAMARAGIBE: ALGUMAS 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

 Com o intuito de caracterizar a Educação de Jovens e Adultos oferecida pelas 

escolas municipais de Camaragibe, realizamos uma entrevista com a coordenadora da EJA 

na Secretaria de Educação do referido município. Ao longo da entrevista, a fala da 

entrevistada nos revelou que, apesar de ser considerado um município relativamente jovem, 

uma vez que sua emancipação foi efetivada somente em 14 de maio de 1982
21

, a história da 

EJA em Camaragibe parece ter acompanhado os movimentos nacionais que marcaram essa 

área da educação brasileira.  

Como ocorreu nos demais municípios, conforme Haddad e Di Pierro (2000), 

também em Camaragibe a Educação de Jovens e Adultos passou, nas últimas décadas, por 

um processo de municipalização. Sua oferta pelo município focalizado aqui, segundo a 

coordenadora, teve início em junho de 1983, quando a Prefeitura passou a oferecer os 

cursos do MOBRAL. Poucos anos depois, assim como ocorreu em âmbito nacional, o 

MOBRAL foi extinto e substituído pela Fundação EDUCAR, a qual começou a atuar em 

                                                 
21

 Disponível em: http://www.camaragibe.pe.gov.br  (Acesso em 14/01/2012) 

http://www.camaragibe.pe.gov.br/
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Camaragibe em abril de 1987, sendo extinta pelo governo Collor, conforme Galvão e 

Soares (2004). Quanto à EJA regular
22

, esta passou a ser oferecida pelo município a partir 

de 1999.  

Durante a entrevista, a profissional nos informou que, naquele momento, a rede de 

ensino mencionada era formada por 26 (vinte e seis) escolas, entre as quais, apenas 18 

(dezoito) instituições ofereciam a modalidade aqui investigada. Ela nos disse ainda que a 

EJA regular atendia a quase 930 (novecentos e trinta) alunos e que a Prefeitura oferecia 

também, ao público jovem e adulto, o Programa Brasil Alfabetizado, que abria a 

possibilidade para a formação de 30 (trinta) turmas por ano, porém, de acordo com a 

coordenadora, na última etapa, concluída em maio de 2011, conseguiram formar apenas 24 

(vinte e quatro) turmas. Assim como vem ocorrendo no âmbito desse Programa, o número 

de alunos matriculados na EJA regular no município vem diminuído, tanto que há escolas 

que não oferecem mais essa modalidade de ensino e outras que vêm enfrentando 

dificuldades para formar as turmas
23

. Por isso, há em algumas escolas turmas mistas, que 

são compostas por alunos de anos variados. É importante esclarecer que no âmbito dessa 

rede a EJA é composta por três anos. O primeiro ano equivale ao 1º e ao 2º ano do Ensino 

Fundamental I, o segundo corresponde ao 3º ano do referido nível de ensino e o terceiro 

ano da EJA equivale aos últimos anos do Ensino Fundamental, ou seja, ao 4º e 5º anos.  

Outro ponto que a entrevistada nos esclareceu foi a respeito do tratamento 

direcionado à EJA pela Secretaria de Educação do Município. Ela nos informou que os 

alunos jovens e adultos recebiam um tratamento específico no que se referia ao material 

didático, à Proposta Curricular, como também à formação continuada dos docentes, que 

ocorria em dois momentos, um mensal e outro quinzenal, cujas temáticas eram escolhidas 

pelos próprios mestres. O encontro mensal, quando destinado ao ensino de Língua 

Portuguesa, era ministrado pelos formadores do Centro de Estudos em Educação e 

Linguagem (CEEL/UFPE), já o quinzenal ficava a cargo da própria coordenadora, que 

demonstrou sua preocupação em chamar a atenção dos docentes, nesses encontros, para a 

                                                 
22

 Ou seja, a Educação de Jovens e Adultos ofertada pelas escolas públicas. 
23

 Essa questão da diminuição do número de matrículas na EJA parece ser um fenômeno nacional. Uma 

matéria publicada no site da Revista Nova Escola trata sobre esse assunto, evidenciando uma contradição 

preocupante: “Enquanto as matrículas na EJA caem, os analfabetos são 14,1 milhões”, Disponível em: 

http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/modalidades/erradicar-analfabetismo-velha-promessa-eja-

629512.shtml?page=1 (Acesso em 18/10/2011) 

 

http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/modalidades/erradicar-analfabetismo-velha-promessa-eja-629512.shtml?page=1
http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/modalidades/erradicar-analfabetismo-velha-promessa-eja-629512.shtml?page=1
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necessidade de adequarem suas práticas alfabetizadoras ao público da EJA, diferenciando-a 

daquela voltada para o público infantil no que se refere às atividades, aos textos e ao 

tratamento dado ao jovem e ao adulto.  

Ao elencar as temáticas abordadas nos encontros de formação, a coordenadora nos 

levou a perceber que o discurso oficial e, portanto, a Proposta Curricular que orienta as 

escolas do município
24

, está pautada nas ideias mais recentes sobre a alfabetização, 

fundamentadas na Psicogênese (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999; FERREIRO, 2001) e na 

perspectiva do “alfabetizar letrando” (SOARES, 1998a; MORAIS; ALBUQUERQUE, 

2004), tendo em vista que as discussões giravam em torno de temas como, por exemplo, as 

fases psicogenéticas de apropriação da escrita dos aprendizes, o trabalho com diferentes 

gêneros textuais para ensinar a leitura e a escrita, a importância de considerarmos os 

conhecimentos dos alfabetizandos jovens e adultos acerca da escrita. Resta-nos perceber, 

no decorrer do trabalho, como as professoras acompanhadas por nós lidavam em seu 

cotidiano prático com essas orientações/“exigências”.  

 Após esses breves esclarecimentos, que nos ajudam a entender como se encontra a 

EJA oferecida pelas escolas da Prefeitura de Camaragibe, discorreremos, nas seções 

seguintes, sobre a seleção e a caracterização dos sujeitos. 

 

3.3 PRIMEIROS CONTATOS COM O CAMPO: SELEÇÃO DAS PROFESSORAS 

 

 Nossos primeiros contatos com o campo iniciaram-se no final do ano letivo de 

2010, entre os meses de novembro e dezembro, logo após a realização de um levantamento 

de informações, junto a uma representante da Secretaria de Educação do Município de 

Camaragibe, quando buscamos os endereços das escolas e os nomes de professores da EJA 

considerados “bons” alfabetizadores. Isso porque, inicialmente, nossa intenção era 

selecionar professores alfabetizadores cujas práticas fossem “eficazes”, ou seja, que 

efetivamente ensinassem os alunos a ler e escrever, independente da perspectiva teórico-

metodológica adotada por eles (CHARTIER, 2007). 

                                                 
24

 Disponível em: http://www.camaragibe.pe.gov.br/educacao/index.php/propostas-curriculares (Acesso em 

20/09/2011). 

http://www.camaragibe.pe.gov.br/educacao/index.php/propostas-curriculares
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Durante esses meses realizamos visitas às instituições de ensino em busca de 

professores alfabetizadores que atendessem àquele critério e que aceitassem participar do 

estudo. Para tanto, pretendíamos, após as entrevistas, realizar observações nas salas de aula 

de alguns deles.  

Esse momento de seleção dos sujeitos foi dificultado por vários fatores. Entre eles 

destacamos o pouco tempo que tivessem para realizar tal processo devido à proximidade do 

final do ano letivo, o que causou a ausência de algumas professoras nas instituições, em 

muitas de nossas visitas. Ou elas estavam em passeio com os alunos, ou em encontros de 

formação continuada, ou ainda em reunião com a Secretaria de Educação. Além disso, o 

outro requisito utilizado para a seleção dos sujeitos que seriam entrevistados também 

dificultou um pouco esse momento de escolha. Nós precisávamos entrevistar professores 

que permaneceriam em turmas de alfabetização da EJA no ano seguinte, ou seja, em 2011. 

Encontrar esses profissionais não foi tarefa fácil, uma vez que havia uma grande 

rotatividade de professores na Educação de Jovens e Adultos nessa rede de ensino, pelo 

fato de muitos deles não serem efetivos no turno da noite, portanto, boa parte dos 

profissionais não tinha certeza se permaneceria ou não na escola, muito menos nas turmas 

de alfabetização, já que esta era uma decisão da própria Secretaria.  

 Diante dessa realidade, desistimos do primeiro critério de seleção, uma vez que não 

tínhamos tempo suficiente para recolher dados que evidenciassem a eficácia das práticas 

docentes. Passamos, então, a seguir apenas o último critério mencionado. Assim, 

conseguimos entrevistar apenas seis professoras, entre as quais selecionamos três. No início 

do ano letivo de 2011 fomos atrás de mais uma professora para completar um total de 

quatro sujeitos, pois até os primeiros momentos da coleta de dados pretendíamos 

acompanhar as aulas de quatro professoras. Porém, logo que iniciamos nossas observações 

de aula, nas turmas das quatro docentes selecionadas (Amanda, Débora, Júlia e Selma
25

), 

percebemos o quanto nossa tarefa seria difícil. Foram muitas visitas às escolas sem êxito 

por não haver aula naquele dia, ou por falta das professoras ou por qualquer outro motivo, 

como a falta de energia elétrica, a falta de água, as chuvas, que foram intensas no primeiro 

semestre do referido ano, as quais prejudicavam o acesso às escolas. Apesar de todas essas 

                                                 
25

 Para preservamos a identidade dos sujeitos, utilizaremos nomes fictícios quando citarmos as professoras e 

seus alunos. 
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dificuldades, até o final do mês de março havíamos feito três observações na turma da 

professora Amanda, duas na turma da professora Selma, uma observação na sala de aula da 

professora Júlia e duas observações na turma da professora Débora. 

 Mas foram as frequentes faltas dos alunos e a desistência de muitos deles, já no 

início do ano, momento da aplicação da primeira diagnose, que nos fizeram perceber que 

acompanhar quatro turmas da EJA, investigando prática pedagógica, aprendizagem dos 

alunos e concepções de professores e alunos sobre o ensino e a aprendizagem da leitura e 

da escrita, seria uma tarefa praticamente impossível. Assim, resolvemos reduzir o número 

de professoras para duas: Amanda e Selma. Segundo André (2008), essas mudanças de 

rumo, durante o estudo, são comuns nas pesquisas de tipo etnográfico, visto que o principal 

instrumento na coleta e análise dos dados, nesse tipo de pesquisa, é o próprio pesquisador.  

A opção pelas professoras acima citadas foi motivada pelo fato de ter havido grande 

evasão, já no início do semestre letivo, nas turmas das duas outras docentes. Nossa opção se 

deve também ao fato de as professoras Amanda e Selma terem sido indicadas pela 

representante da Secretaria de Educação como sendo boas alfabetizadoras. Outro motivo foi 

a disponibilidade das docentes em participar da pesquisa. Desde os primeiros contatos com 

as referidas professoras, percebemos que teríamos parceiras prontas a contribuírem com 

nosso estudo, o que realmente ocorreu durante todo o processo de coleta de dados. 

Nas próximas seções buscaremos apresentar a caracterização das professoras e dos 

alunos acompanhados durante a pesquisa. 

 

3.4 OS SUJEITOS DA PESQUISA: CARACTERIZANDO AS PROFESSORAS E OS 

ALUNOS 

 

 Como este trabalho trata-se de uma pesquisa de tipo etnográfico, é imprescindível 

apresentarmos os perfis dos sujeitos nela envolvidos, visto que uma das características dos 

estudos desse tipo “é a preocupação com o significado, com a maneira própria com que as 

pessoas veem a si mesmas, as suas experiências e o mundo que as cerca. O pesquisador 

deve tentar apreender e retratar essa visão pessoal dos participantes” (ANDRÉ, 2008, p. 

29). Para tanto, precisamos dispor de algumas informações a respeito deles. Partindo desse 
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ponto de vista, apresentaremos, inicialmente, a caracterização das professoras e, na 

sequência, o perfil dos alunos.  

 

3.4.1 As professoras: quem são essas alfabetizadoras? 

 

 Com o intuito de apresentar um breve perfil das docentes, elencamos algumas 

características das mesmas, as quais serão exibidas no quadro abaixo.  

 

Quadro 1 – Perfil das professoras 

 

 No quadro 1, trazemos as idades e alguns dados relacionados à formação e à vida 

profissional das docentes. Tais informações foram coletadas durante as entrevistas de 

seleção das professoras e atualizadas no final da pesquisa. Ao analisá-las, percebemos que a 

professora Amanda era 13 (treze) anos mais nova do que a professora Selma. Enquanto esta 

atuava em dois turnos, tarde e noite, em uma mesma escola do município de Camaragibe, 

aquela trabalhava em uma escola particular pela manhã, onde ensinava a disciplina de 

Ciências/Biologia a alunos do Ensino Fundamental II, ensinava também, à tarde, em uma 

turma de 1º ano do Ensino Fundamental I, no Município de Jaboatão dos Guararapes e, à 

noite, na turma da EJA em Camaragibe.  

Ambas as docentes haviam cursado o Normal Médio, antigo Magistério, e possuíam 

graduação. A professora Amanda era formada desde o ano de 2000, em Ciências 

Biológicas, pela Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE), já a professora Selma formou-

 PROFESSORAS 

CATEGORIAS AMANDA SELMA 

Idade 32 anos 45 anos 

Normal médio Sim Sim 

Graduação/ 

Instituição 

Ciências Biológicas/ 

FAFIRE 

Pedagogia/UVA 

Pós-Graduação/ 

Instituição 

Não Educação Especial/UVA 

(Em andamento) 

Tempo de magistério 16 anos 24 anos 

Tempo de magistério 

na EJA 

8 anos 24 anos 

Turnos de trabalho 3 2 

Turma na EJA Mista (1º e 2º anos) 1º ano 



107 

 

 

 

se em Pedagogia, no ano de 2007, pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Esta 

docente havia iniciado e interrompido, por motivos de saúde, sua Pós-Graduação em 

Psicopedagogia. No ano da pesquisa, em 2011, a mesma resolveu iniciar outra Pós-

Graduação, dessa vez optou por fazer Educação Especial, na mesma instituição onde cursou 

sua graduação. Sobre esse assunto, Pós-Graduação, a professora Amanda afirmou que ainda 

não havia feito a sua por falta de tempo, uma vez que sempre trabalhou nos três turnos e 

havia engravidado duas vezes há pouco tempo.   

Sobre o tempo no magistério, verificamos no quadro 1 que as duas docentes 

possuíam bastante experiência na sala de aula. A professora Amanda nos relatou que 

começou a ensinar aos dezesseis anos, ainda durante o curso de Magistério (Normal Médio) 

e que, desde sua aprovação, em 2001, em um concurso para professores realizado pela 

Prefeitura de Camaragibe, ensinava nas escolas públicas desse município. 

 Ao observar o quadro 1, percebemos que a professora Amanda possuía menos 

tempo de magistério na EJA do que a professora Selma. Esta atuava como docente há vinte 

e quatro anos, todos eles vivenciados na rede pública municipal camaragibense, onde 

iniciou sua carreira profissional, segundo ela, como professora do MOBRAL. O fato de tal 

professora ter declarado que iniciou sua atuação no magistério quando se inscreveu para 

trabalhar pelo MOBRAL chamou nossa atenção em dois sentidos. Por um lado, isso 

significava que a docente havia iniciado sua atuação como professora do Município em 

1987, momento em que, segundo Galvão e Soares (2004), esse Movimento já havia sido 

extinto. Sendo assim, acreditamos que ou a professora Selma se atrapalhou ao fazer as 

contas de quanto tempo atuava como professora ou ela participou de uma seleção para atuar 

em algum programa de alfabetização financiado pela Fundação EDUCAR, tendo em vista 

que, no ano de 1987, conforme nos relatou a coordenadora da EJA, iniciavam-se no 

município de Camaragibe as atividades promovidas por essa Fundação. Por outro lado, o 

relato da professora Selma evidencia que, ao contrário de sua companheira de rede de 

ensino, ela não precisou prestar concurso público para atuar no cargo de professora, uma 

vez que o MOBRAL contava com mão de obra voluntária (ROCHA, 2005). 

 Com relação às turmas das docentes, o quadro 1 nos informa que a professora 

Amanda atuava, no ano da pesquisa, isto é, em 2011, em uma turma mista, composta por 

alunos do 1º e do 2º ano, já a professora Selma realizava seu trabalho em uma turma 
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formada apenas por aluno do 1º ano. Se atuar em uma turma de alfabetização da EJA já não 

é algo simples, imagine ter que lidar com alunos de duas turmas ao mesmo tempo? 

Certamente, a tarefa desempenhada pela professora Amanda, durante o ano letivo de 2011, 

como veremos adiante, não foi nada fácil.  

Feita a apresentação das docentes, discorreremos, a seguir, sobre o perfil dos alunos 

acompanhados ao longo do estudo. 

 

3.4.2 Os alunos: quem são esses alfabetizandos? 

  

Para apresentar o perfil dos sujeitos aprendizes, precisamos esclarecer que, embora 

durante as observações nossas atenções estivessem voltadas para toda a turma, nós optamos 

por analisar as aprendizagens e as concepções somente de uma amostra de alunos de cada 

sala de aula pesquisada. Esse procedimento foi necessário não só por conta dos objetivos do 

estudo, mas também devido à evasão e frequentes faltas da maioria dos alunos que, como 

sabemos, caracterizam grande parte das turmas da EJA.  

Com o intuito de selecionar os sujeitos que fariam parte das amostras, buscamos 

observar durante as primeiras aulas quais eram os alunos mais assíduos em ambas as turmas 

e aqueles que não possuíam algum tipo de deficiência intelectual, já que isso poderia 

interferir nos resultados da pesquisa. Além desses, utilizamos também como critério de 

escolha o nível de conhecimento dos alunos, o qual foi verificado através do resultado das 

primeiras atividades realizadas com eles.  

Através deste último procedimento, buscamos selecionar aqueles alunos que se 

encontravam em processo de alfabetização, uma vez que na turma da professora Selma, que 

era exclusivamente composta por alunos do 1º ano, nós encontramos alunos já 

alfabetizados. Por outro lado, na turma da professora Amanda, que era uma turma mista, 

havia alunos do 2º ano em processo inicial de alfabetização.  

Após esses procedimentos, selecionamos oito alunos na turma da professora 

Amanda, os quais formaram o Grupo A, e sete na turma da professora Selma, que 

constituíram o Grupo S. Os alunos pertencentes a esses grupos serão apresentados, de 

acordo com as turmas a que pertencem, iniciando-se pela turma da professora Amanda.  
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3.4.2.1 Os alunos da professora Amanda: o Grupo A 

 

Os alunos da professora Amanda, como mencionamos, organizavam-se em uma 

turma mista, na qual foram matriculados, no início do ano letivo, 27 (vinte e sete) alunos, 

entre os quais 12 (doze) eram do 1º ano e 15 (quinze) deles eram do 2º ano. Durante a 

realização de nosso estudo, percebemos que, entre os alunos matriculados, alguns nunca 

foram às aulas, segundo nos informou a professora. Outros frequentaram a escola por um 

curto período de tempo, mas desistiram logo no início das aulas. Houve aqueles ainda cujas 

trajetórias foram marcadas por idas e vindas e os que desistiram ao longo do ano letivo. 

Além desses episódios, presenciamos também a matrícula de alguns alunos no decorrer do 

período letivo. Vale salientar que entre os alunos dessa turma havia pelo menos cinco que 

apresentavam algum tipo de deficiência intelectual. A média da frequência dos alunos, 

durante as 15 (quinze) observações, foi de 12 (doze) alunos por aula. 

Selecionar os alunos da turma dessa professora que fariam parte do Grupo A não foi 

uma tarefa fácil, visto que precisávamos escolher aqueles que se adequavam aos nossos 

critérios de seleção, ou seja, alunos assíduos, que não fossem alfabetizados e que não 

possuíssem deficiências intelectuais. Seguindo esses critérios, tal grupo foi composto por 8 

(oito) alunos, 3 (três) do 1º ano e 5 (cinco) do 2º ano, como podemos verificar no quadro 2.   

 

Quadro 2 – Perfil dos alunos do Grupo A 

 
Aluno/ 

ano 
CARACTERIZAÇÃO 

Idade Profissão Experiência escolar Permaneceu 

na escola até 

o final da 

pesquisa 

Estudou na 

infância 

e/ou na 

adolescência 

Tempo de 

estudo na 

escola 

pesquisada 

Tempo de 

estudo com a 

professora 

pesquisada 

Catarina/ 

1º ano 

42 

anos 

Dona de 

casa 
Não 2 anos 1 ano Não 

Cleide/ 

1º ano 

42 

anos 

Diarista Sim 2 anos 2 anos Sim 

Francisca/

1º ano 

55 

anos 

Diarista Sim 1 ano 1 ano Não 

Inalda/ 

2º ano 

55 

anos 

Diarista Sim 5 anos 2 anos Sim 

Joana/ 

2º ano 

47 

anos 

Dona de 

casa 
Sim 3 anos 2 anos Não 

Lídia/ 54 Doméstica Sim 4 anos 3 anos Sim 
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2º ano anos 

Mariano/ 

2º ano 

50 

anos 

Pedreiro Não 3 anos 2 anos Sim 

Rebeca/ 

2º ano 

76 

anos 

Aposentada Não 3 anos 3 anos Não 

 

 No quadro 2, verificamos que a maioria dos alunos selecionados  na turma da 

professora Amanda (Grupo A) era do sexo feminino, que a faixa etária dos sujeitos variava 

entre 42 (quarenta e dois) e 76 (setenta e seis) anos e que 5 (cinco) dos 8 (oito) alunos 

selecionados já haviam estudado antes de frequentar a escola na qual foi realizada a 

pesquisa. Além disso, percebemos também que sete dos oito alunos estudavam nessa escola 

há pelo menos 2 (dois) anos e que todos, com exceção de Catarina e Francisca, já haviam 

estudado com a professora Amanda, em anos anteriores. 

 O quadro acima nos revela também que cinco dos sujeitos selecionados exerciam 

alguma atividade profissional, predominando as profissões relacionadas ao ambiente 

doméstico. Vemos ainda que quatro alunas, Francisca, Catarina, Joana e Rebeca, não 

permaneceram na escola até a conclusão do nosso estudo. Aqui vale destacar que, como 

essas alunas estiveram presentes até a 11ª observação de aula, nós consideraremos os dados 

coletados sobre as mesmas, porém não poderemos verificar se houve avanços em suas 

aprendizagens, porque, como saíram da escola, não foi possível realizar a atividade final 

com elas.  Após essa apresentação dos alunos da professora Amanda, exibiremos, a seguir, 

o perfil dos alunos selecionados na turma da professora Selma. 

 

3.4.2.2 Os alunos da professora Selma: o Grupo S 

 

 Logo no início do ano letivo, cerca de 27 (vinte e sete) alunos se matricularam na 

turma da professora Selma. Assim como ocorreu na turma da professora Amanda, naquela 

também houve desistências, idas e vindas de alguns alunos, houve também aqueles alunos 

que nunca compareceram e outros que se matricularam no decorrer do ano letivo. É preciso 

ressaltar que havia também 3 (três) alunos com deficiência, os quais eram os que menos 

faltavam às aulas. A média de frequência nessa turma foi de 13 (treze) alunos por aula.  

Quanto ao perfil dos alunos selecionados para compor o Grupo S, verificamos, no 

quadro abaixo, que a maioria absoluta era do sexo feminino e que as idades variavam dos 
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23 (vinte e três) aos 51 (cinquenta e um) anos. O quadro 3 demonstra ainda que apenas uma 

das alunas nunca havia estudado antes de frequentar aquela escola, que todos os sujeitos 

estudavam na referida instituição há pelo menos dois anos e que somente Judite nunca 

havia estudado anteriormente com a professora Selma.  

O quadro 3 revela ainda que 5 (cinco) dos 7 (sete) alunos selecionados 

desempenhavam uma função profissional. Tanto nessa turma como na da professora 

Amanda, as funções exercidas pelos alunos no mercado de trabalho eram de baixa 

qualificação e remuneração, o que evidencia o pertencimento desses sujeitos às camadas 

sociais menos favorecidas economicamente, sendo este um traço marcante do público da 

Educação de Jovens e Adultos (OLIVEIRA, 1999). 

 

Quadro 3 – Perfil dos alunos do Grupo S 

 

Aluno CARACTERIZAÇÃO 

Idade Profissão Experiência escolar Permaneceu 

na escola até 

o final da 

pesquisa 

Estudou na 

infância 

e/ou na 

adolescência 

Tempo de 

estudo na 

escola 

pesquisada 

Tempo de 

estudo com 

a professora 

pesquisada 

Augusto 26 

anos 

Pedreiro Sim 3 anos 2 anos Sim 

Helena 33 

anos 

Doméstica Não 2 anos 2 anos Não 

Josélia 23 

anos 

Doméstica Sim 2 anos 2 anos Sim 

Judite 32 

anos 

Dona de 

casa 

Sim 2 anos 1 ano Sim 

Marcos 38 

anos 

Zelador Sim 2 anos 2 anos Sim 

Marta 51 

anos 

Dona de 

casa 

Sim 2 anos 2 anos Sim 

Roberta 48 

anos 

Doméstica Sim 3 anos  2 anos Sim 

 

Feitas as apresentações dos sujeitos, interessa-nos saber agora como as escolas, 

onde as professoras atuavam, funcionavam. Na tentativa de apresentar algumas respostas 

para essa questão, discorreremos brevemente a seguir sobre cada uma das instituições que 

foram palco de nossas investigações. 
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3.5 AS ESCOLAS: COMO FUNCIONAVAM AQUELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO? 

 

 A escola na qual a professora Amanda trabalhava era uma instituição de pequeno 

porte que oferecia a Educação Infantil, o Ensino Fundamental I e a EJA (Ensino 

Fundamental I) a um total de 280 (duzentos e oitenta) alunos, distribuídos em três horários: 

manhã, tarde e noite. Pela manhã, funcionavam 4 (quatro) turmas, duas do 1º ano e duas do 

2º ano do Ensino Fundamental. À tarde, a escola funcionava com mais quatro turmas, 

sendo duas delas compostas por alunos do 4º ano, outra por alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental e uma turma do ano 6 (seis) da Educação Infantil. No horário da noite, havia 

aula em apenas duas salas, nas quais funcionavam duas turmas mistas da Educação de 

Jovens e Adultos, uma delas composta por alunos do 1º e do 2º ano, cujas aulas eram 

ministradas pela professora Amanda, e a outra formada por alunos dos demais anos da EJA, 

ou seja, 3º, 4º e 5º anos. 

 No horário da noite, as aulas deveriam começar às 18h30min, logo após a merenda. 

No entanto, isso nunca acontecia devido ao atraso dos alunos para chegarem à escola. As 

aulas não só começavam mais tarde do que o esperado, por volta das 19h, mas também 

terminavam mais cedo, o que reduzia bastante o tempo pedagógico. Durante as 15 (quinze) 

observações que fizemos nessa turma, a professora, na maioria das vezes, encerrou a aula 

antes das 21h15min, quando deveria ir pelo menos até às 21h30min. Essa atitude da 

docente não era uma iniciativa dela. Era sim uma consequência do comportamento dos 

alunos que pediam para a professora encerrar a aula, porque, na maioria das vezes, estavam 

cansados por conta dos afazeres profissionais e/ou domésticos. 

 Quanto à escola em que a professora Selma atuava, esta se tratava de uma 

instituição bem maior do que a primeira, uma vez que funcionava em 5 (cinco) turnos, dois 

deles intermediários. Tal escola oferecia o Ensino Fundamental I e a EJA (Ensino 

Fundamental I) a um total de 881 (oitocentos e oitenta e um) alunos. No primeiro horário, 

das 7h às 11h, funcionavam 10 (dez) turmas, sendo quatro do 1º ano, quatro do 2º ano, uma 

do 5º e outra do 6º ano. No horário seguinte, o intermediário, das 11h às 14h45min, a escola 

oferecia aulas a 8 (oito) turmas, uma do 1º ano, quatro do 3º ano, duas do 4º ano e uma do 

5º ano. Das 13h30min às 17h30min, funcionavam duas turmas, uma mista, formada por 

alunos do 5º e do 6º ano e outra composta por alunos apenas do 6º ano. No horário seguinte, 
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o outro intermediário, que ia das 15h às 18h30min, havia aula para mais 8 (oito) turmas, 

uma do 2º ano, uma do 3º ano, duas do 4º ano e outras quatro turmas do 5º ano. No último 

horário, das 18h50min às 21h50min, a instituição possuía quatro turmas da EJA, sendo 

duas delas do 1º ano, uma do 2º e outra do 3º ano.   

 Vale ressaltar que a professora Selma, além de ensinar na turma da EJA, trabalhava 

também no segundo horário intermediário da escola, ou seja, das 15h às 18h30min, numa 

turma de 4º ano. Suas aulas na EJA, assim como ocorria na turma da professora Amanda, 

na maioria das vezes nunca começavam no horário determinado, ou seja, às 18h50min. Isso 

porque minutos após a saída dos alunos do turno intermediário, os alunos jovens e adultos 

se dirigiam à cozinha, pegavam suas merendas e se deslocavam para suas salas de aula, 

para fazer as refeições. Isso acabava atrasando as aulas, que normalmente eram iniciadas às 

19h15min. Além do tempo gasto na merenda, os atrasos aconteciam também por causa dos 

próprios alunos que, como ocorria na turma da professora Amanda, chegavam, na maioria 

das vezes, depois do horário. Também nessa turma as aulas acabavam mais cedo do que o 

previsto, ou por pressão dos alunos que, quase sempre, estavam cansados, ou porque a 

professora precisava ir embora, para não perder sua condução que passava às 21h20min. 

Caso contrário, como a próxima condução demorava bastante para passar, ela corria o risco 

de ser assaltada, já que a comunidade onde a escola funcionava tinha um alto índice de 

criminalidade.   

Como vemos, o tempo dedicado ao processo de ensino e aprendizagem, em ambas 

as turmas, acabava sendo ainda menor do que o período estabelecido pela Secretaria de 

Educação do Município, o qual já é bem reduzido, para os professores darem conta de uma 

série de conteúdos propostos para essa modalidade de ensino. Resta-nos saber agora, o que 

as docentes acompanhadas por nós faziam para utilizar positivamente um horário tão 

pequeno de aula.  

É sobre as práticas das professoras que discorreremos logo no início do próximo 

capítulo, que traz a análise dos resultados. Para entendê-la melhor, precisamos 

primeiramente esclarecer algumas questões referentes às observações e às entrevistas 

realizadas nas turmas das professoras Amanda e Selma. 
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3.6 AS OBSERVAÇÕES E AS MINIENTREVISTAS REALIZADAS DURANTE A 

PESQUISA: O QUE PRECISAMOS SABER?  

 

Para que haja uma melhor/maior compreensão da análise dos resultados, 

apresentaremos algumas informações sobre as observações de aula, bem como sobre as 

minientrevistas que realizamos após algumas dessas observações. Conforme mencionamos 

anteriormente, foram realizadas 15 (quinze) observações na sala de aula de cada professora. 

O quadro 4 informa em que dias e meses tais observações ocorreram.  

 

Quadro 4 – Controle das observações de aula 

 

OBSERVAÇÃO/DATA  Prof.ª AMANDA Prof.ª SELMA 

1ª 09/02/2011 (QUARTA) 08/02/2011 (TERÇA) 

2ª 15/02/2011 (TERÇA) 17/02/2011 (QUINTA) 

3ª 01/03/2011 (TERÇA) 17/05/2011 (TERÇA) 

4ª 09/05/2011 (SEGUNDA) 18/05/2011 (QUARTA) 

5ª 10/05/2011 (TERÇA) 24/05/2011 (TERÇA) 

6ª 11/05/2011 (QUARTA) 26/05/2011 (QUINTA) 

7ª 16/05/2011 (SEGUNDA) 06/06/2011 (SEGUNDA) 

8ª 30/05/2011 (SEGUNDA) 07/06/2011 (TERÇA) 

9ª 31/05/2011 (TERÇA) 09/06/2011 (QUINTA) 

10ª 13/06/2011 (SEGUNDA) 17/06/2011 (SEXTA) 

11ª 15/06/2011 (QUARTA) 14/09/2011 (QUARTA) 

12ª 13/09/2011 (TERÇA) 15/09/2011 (QUINTA) 

13ª 27/09/2011 (TERÇA) 20/09/2011 (TERÇA) 

14ª 28/09/2011 (QUARTA) 22/09/2011 (QUINTA) 

15ª 29/09/2011 (QUINTA) 26/09/2011 (SEGUNDA) 

 

 Ao lermos o quadro, verificamos que nas duas turmas as observações se 

concentraram no primeiro semestre letivo, uma vez que, até o mês de junho havíamos 

realizado 10 (dez) observações na turma da professora Selma e 11 (onze) na turma da 

professora Amanda. Enquanto na primeira turma realizamos mais observações no mês de 

setembro, na segunda estas se concentraram no mês de maio.  

 O quadro nos ajuda a perceber também que buscamos, sempre que possível, realizar 

as observações em dias consecutivos. Nosso objetivo era tentar apreender a rotina 

pedagógica de cada sala de aula pesquisada. Com esse intuito, conseguimos realizar na 

turma da professora Amanda observações em dias consecutivos por duas vezes no mês de 
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maio (nos dias 09, 10 e 11 e 30 e 31) e uma vez no mês de setembro (nos dias 27, 28 e 29). 

Na turma da professora Selma tais observações ocorreram três vezes: uma vez no mês de 

maio (nos dias 17 e 18), outra no mês de junho (nos dias 6 e 7) e, por fim, no mês de 

setembro (nos dias 14 e 15). É importante ressaltar que o ideal, para nós, seria realizar essas 

observações pelo menos durante toda uma semana. Entretanto, por motivos diversos, isso 

não foi possível. 

 Para concluirmos a discussão sobre as questões que envolveram as observações, 

precisamos salientar que, na maioria das vezes, as professoras não sabiam quando 

receberiam nossa visita. Essa postura foi necessária para que as docentes não buscassem 

preparar/planejar suas aulas pensando em nós, mas sim nas necessidades de seus alunos, ou 

seja, para que as mesmas não artificializassem suas práticas. Nossa intenção era observar o 

que elas realmente faziam em suas práticas alfabetizadoras cotidianas.  

 Com relação às minientrevistas, precisamos destacar que estas foram realizadas com 

as professoras e seus alunos após algumas das aulas observadas. Mas, por que em algumas 

e não em todas as aulas? Logo no início das observações, não realizamos esse tipo de 

entrevista porque buscamos, primeiramente, selecionar aqueles alunos que fariam parte dos 

grupos que seriam acompanhados, o Grupo A e o Grupo S. Esse processo durou três 

observações de aula na turma da professora Amanda e duas na turma da professora Selma. 

Ao iniciarmos as minientrevistas, pretendíamos entrevistar cada aluno dos referidos grupos 

pelo menos duas vezes ao longo das observações. Pretendíamos também fazer uma espécie 

de rodízio com eles, entrevistando, em cada observação, aqueles que não haviam sido 

entrevistados em observações anteriores. No entanto, algumas dificuldades nos obrigaram a 

rever nossos procedimentos não só com os alunos, mas também com as professoras, uma 

vez que era nossa pretensão entrevistá-las ao final de cada observação.  

Uma das dificuldades foi a disponibilidade das professoras e dos alunos para 

cederem as entrevistas. Como o turno da noite é bem mais curto do que o da manhã e o da 

tarde, nem sempre sobrava tempo para as entrevistas, ou porque as professoras e os alunos 

estavam cansados e, portanto, com pressa para irem para casa ou porque a aula havia 

terminado mais tarde. Por isso, resolvemos realizar as entrevistas com os alunos no final 

das aulas, quando faltavam cerca de 15 (quinze) ou 20 (vinte) minutos para seu término, 

mas, mesmo assim, nem sempre isso era possível, por conta dos motivos acima citados.  
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Outro aspecto que também dificultou a realização das minientrevistas foi o conteúdo 

das aulas, uma vez que não fazia sentido questionar os alunos sobre uma aula de 

Matemática, por exemplo, já que nossa pesquisa estava voltada para o ensino de Língua 

Portuguesa. Assim, buscamos realizar as minientrevistas naquelas aulas em que as 

professoras desenvolveram atividades direcionadas para o ensino desse componente 

curricular.  

Ainda a respeito das minientrevistas, precisamos esclarecer que estas, seguindo os 

padrões da entrevista semiestruturada (LÜDKE; ANDRÉ, 1986), foram realizadas a partir 

de algumas questões básicas. No caso das professoras, as minientrevistas eram sempre 

norteadas por algumas das seguintes perguntas: O que você achou de sua aula de hoje? 

Quais foram seus objetivos para a aula de hoje? O que você acha que seus alunos 

aprenderam hoje? Com relação às atividades de alfabetização (ou de ensino da leitura e 

da escrita), que você realizou hoje, o que você achou? Já quando entrevistávamos os 

alunos, procurávamos perguntar: O que você achou da aula de hoje? O que você aprendeu 

na aula de hoje? O que você quer aprender? Teve alguma parte (ou atividade) da aula que 

você não gostou? Que parte da aula você mais gostou? O que você achou das atividades 

que a professora fez hoje?Você gosta mais quando a aula é assim ou de outra maneira? 

Como é que você gosta mais? Você acha que aprende mais como, de que forma, com qual 

atividade? 

Por fim, precisamos dizer que as minientrevistas com os alunos foram realizadas 

individualmente e fora de suas salas de aula. Para esclarecer algumas possíveis dúvidas 

sobre a realização das entrevistas, apresentaremos duas tabelas, a seguir, que demonstram 

em que observações de aula, na turma da professora Amanda (tabela 1) e na turma da 

professora Selma (tabela 2), elas foram realizadas e com quem foram realizadas. 

 

Tabela 1 – Frequência da realização das minientrevistas com a Professora Amanda e seus 

alunos 

 
 

 

ENTREVISTADOS 

 

Nº DE ENTREVISTAS POR OBSERVAÇÃO  
T 

O 

T 

A 

L 

 

1ª 

 

2ª 

 

3ª 

 

4ª 

 

5ª 

 

6ª 

 

7ª 

 

8ª 

 

9ª 

 

10ª 

 

11ª 

 

12ª 

 

13ª 

 

14ª 

 

15ª 

Prof.ª AMANDA    X  X X X X X X  X  X 9 
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A
L

U
N

O
S

 

Catarina       X  X       2 

Cleide      X          1 

Francisca    X       X     2 

Inalda         X    X   2 

Joana    X            1 

Lídia      X  X     X   3 

Mariano           X     1 

Rebeca       X         1 

 

 

 

Tabela 2 – Frequência da realização das minientrevistas com a Professora Selma e seus 

alunos 

 
 

 

ENTREVISTADOS 

 

Nº DE ENTREVISTAS POR OBSERVAÇÃO 
T 

O 

T 

A 

L 

 

1ª 

 

2ª 

 

3ª 

 

4ª 

 

5ª 

 

6ª 

 

7ª 

 

8ª 

 

9ª 

 

10ª 

 

11ª 

 

12ª 

 

13ª 

 

14ª 

 

15ª 

Prof.ª SELMA   X X  X X  X   X X   7 

A
L

U
N

O
S

 

Augusto   X    X    X     3 

Helena      X   X       2 

Josélia       X      X   2 

Judite      X       X   2 

Marcos    X    X    X    3 

Marta   X        X     2 

Roberta    X       X     2 

 

 

Como podemos verificar, ao compararmos as duas tabelas acima, a professora 

Amanda foi entrevistada mais vezes do que a professora Selma. Isso se deve a dois outros 

fatores, além daqueles já expostos. O primeiro deles foi o fato de esta última professora não 

se sentir tão à vontade quanto à professora Amanda durante esses momentos. O outro fator 

está relacionado aos problemas de transporte enfrentados pela professora Selma na 

comunidade onde ensinava. Conforme comentamos, o medo de perder as poucas conduções 

que passavam no horário após as aulas praticamente a obrigava a sair da escola correndo, o 
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que diminuía ou inibia os momentos destinados às minientrevistas, visto que estas eram 

realizadas, preferencialmente, logo após o encerramento das aulas.    

Ao contrário do que aconteceu com as professoras, as tabelas revelam que foram 

realizadas mais entrevistas com os alunos da professora Selma (16 entrevistas) do que com 

os da professora Amanda (13 entrevistas). Isso se deve ao fato de um número maior de 

alunos selecionados nessa turma (quatro alunas) terem desistido de frequentar a escola, 

após algumas observações. Assim, a alternativa encontrada por nós foi entrevistar os alunos 

do Grupo A que restaram, os quais, nem sempre, estavam presentes nas aulas. 

Concluídas as discussões sobre nosso percurso metodológico, buscaremos, no 

capítulo seguinte, apresentar e discutir os resultados de nossa pesquisa.    
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo, traremos as análises e discussões dos resultados que foram 

produzidos durante meses de estudo, coleta de dados, transcrições, leituras e releituras de 

um material cuidadosamente registrado, transcrito, analisado, e, por fim, apresentado aqui, 

com o intuito de contribuir com as discussões direcionadas para a alfabetização, realizada 

numa modalidade de ensino ainda vista, no contexto brasileiro, sob uma lógica 

compensatória e utilitarista: a Educação de Jovens e Adultos (PAIVA, 2006; SOARES, 

2007). 

Essa parte do trabalho tratará das práticas das professoras e das aprendizagens de 

seus alunos, bem como a respeito das concepções desses sujeitos, tanto sobre as atividades 

que foram desenvolvidas ao longo das aulas observadas quanto sobre as aprendizagens 

construídas pelos alunos, no decorrer dessa trajetória. Considerando que nosso olhar 

esteve/está focado, sobretudo, no ensino inicial da leitura e da escrita em turmas da EJA, 

começaremos a análise dos resultados pelas práticas das professoras pesquisadas.  

   

4.1 AS PRÁTICAS ALFABETIZADORAS DAS PROFESSORAS: O QUE ELAS 

INVENTAVAM E FABRICAVAM? 

 

Nesta primeira seção, buscaremos responder algumas questões importantes com o 

intuito de evidenciar os modos de fazer das alfabetizadoras, a saber: como as professoras 

organizavam suas rotinas pedagógicas, principalmente no que se refere ao ensino da leitura 

e da escrita? Que tipo de atividades elas propunham para a apropriação da escrita alfabética 

e, também, para a leitura e produção de textos? Como essas atividades eram desenvolvidas? 

Como as práticas das docentes eram vistas e/ou concebidas pelos sujeitos investigados, 

alunos e professoras?  

Para analisar a (re)construção/“fabricação” do fazer cotidiano das docentes, 

apoiamo-nos em nosso referencial teórico, sobretudo nas ideias de Certeau (1994, p. 95) e 

de alguns teóricos que tratam da “Construção dos Saberes da Ação” (WEISSER, 1998; 

CHARTIER, 2007), como também nas concepções de Perrenoud (2002), as quais nos 

ajudaram a perceber as dificuldades enfrentadas pelas alfabetizadoras para abandonar 
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antigas práticas e construir novas. É preciso salientar que não pretendemos aqui fazer 

denúncias ou julgamentos a respeito das formas de agir das alfabetizadoras, mas sim tentar 

compreender os motivos pelos quais elas agiam de determinada maneira, tendo sempre em 

mente que promover inovações na própria prática exige tempo e um grande esforço do 

profissional (PERRENOUD, 2002). 

 Partindo dessas ideias, nossa discussão focalizará, inicialmente, a prática da 

professora Amanda. Em seguida, direcionaremos o olhar para a prática da Professora Selma 

e, para finalizar essa seção, faremos algumas comparações entre as duas práticas. 

 

4.1.1 O que inventava e fabricava a professora Amanda? 

  

 Com o intuito de compreender como as professoras realizavam o ensino da leitura e 

da escrita, baseamos nossas análises não apenas nos dados das observações, mas também 

nas declarações feitas pelos sujeitos durante as entrevista e minientrevistas. Partindo da 

análise desse material, desenvolveremos uma discussão, tomando como cerne, sobretudo, 

as atividades realizadas pelas mestras. Antes de discutirmos sobre a prática da professora 

Amanda, consideramos importante apresentar algumas falas dessa docente, nas quais ela 

nos explica o que entendia por alfabetização como fazia para ensinar a leitura e a escrita.  

Em nossos primeiros contatos com essa professora, percebemos que estávamos 

diante de uma profissional ciente das discussões atuais sobre sua área de atuação, a 

alfabetização, como revela esse extrato da entrevista de seleção
26

, no qual a docente nos 

explicou o que, na opinião dela, significava alfabetizar: 

 

Alfabetizar é letrar. Não tem como você alfabetizar e não letrar. Então, alfabetizar 

tem que tá junto de letrar. Alfabetização e letramento juntos. A gente precisa 

alfabetizar pra que essa alfabetização possa ser usada no dia a dia daquele adulto. 

Não adianta apenas ele codificar, ler palavras, né? “A vovó... viu a uva”, né? 

Como a gente via nas cartilhas. Ler por ler. Mas, ler por prazer. Ler por que..., né? 

Pra quem? Por que quê eu vou ler um jornal? Por que quê eu vou ler um versículo 

                                                 
26

 É importante destacar que, todas as vezes que citarmos as falas dos sujeitos, buscaremos reproduzir, na 

escrita, o modo próprio de se expressar dos mesmos. Assim, poderão aparecer em suas falas expressões não 

aceitas pela norma culta, como por exemplo, a troca do “L” pelo “R”, feita pela professora Selma, em 

palavras que possuíam encontros consonantais (complete - “comprete”), (planejamento - “pranejamento”). 
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da Bíblia? Que a maioria da minha sala..., né? Tem muitos evangélicos (Prof.ª 

AMANDA – Entrevista de seleção). 

 

 O extrato acima revela que a docente entendia que alfabetização e letramento eram 

processos distintos e que deveriam ser realizados simultaneamente, como defendem os 

autores partidários de uma perspectiva de ensino da leitura e da escrita pautada na inserção 

dos alunos na cultura escrita (SOARES, 2003a; MORAIS; ALBUQUERQUE, 2004), a 

qual era adotada pelo discurso oficial dos responsáveis pela educação em Camaragibe, 

como pudemos verificar na entrevista realizada com a responsável pela EJA, no âmbito 

deste município. 

 Na entrevista realizada com a professora Amanda, buscamos saber como a docente 

fazia para ensinar o componente curricular focalizado nesse estudo: Língua Portuguesa. 

Sobre essa questão, perguntamos quantas aulas, por semana, eram direcionadas para o 

ensino da leitura e da escrita e como ela as realizava. A professora nos respondeu: 

 

[...] setenta por cento das minhas aulas semanais são dedicadas à Língua 

Portuguesa, porque a maioria, né, noventa por cento que está aqui na sala de aula, 

está porque quer aprender a ler e a escrever. Então, o meu trabalho é muito voltado 

na... pra Língua Portuguesa. O que eu faço é um trabalho interdisciplinar, tentando 

trabalhar Português, Ciências, Geografia, História e Matemática de forma 

contextualizada, dentro de um texto, com uma leitura, né, pra que eles tenham um 

maior... um maior tempo possível com a escrita e com a leitura. (Prof.ª AMANDA 

– Entrevista de seleção). 

 

 Na sequência, perguntamos à alfabetizadora como ela havia ensinado a leitura e a 

escrita naquele ano (2010). Ela declarou: 

 

Esse ano, o estudo da língua escrita... é... eu trabalhei muito... um dos eixos da 

língua escri... da língua portuguesa que foi a questão da apropriação do sistema 

alfabético, a questão do alfabeto, a questão é... da apropriação das letras do 

alfabeto, dos sons que essas letras podem emitir... então... basicamente em cima 

dessa apropriação, né? E dos gêneros textuais mostrando pra eles aí a função 

desses gêneros textuais dentro da sociedade. Por que que eu faço uma carta? Pra 

quê? Qual é a função dessa carta ou de um bilhete? Por que que eu escrevo um 

bilhete? Pra quê? Pra quem? (Prof.ª AMANDA – Entrevista de seleção). 

  



122 

 

 

 

Como pudemos perceber nos extratos acima, a docente declarou que em 2010 buscou, 

entre outros procedimentos, realizar aulas interdisciplinares e alfabetizar na perspectiva do 

letramento, desenvolvendo atividades com gêneros textuais diversificados. E em 2011, ano que 

acompanhamos sua prática, como será que a alfabetizadora realizou suas aulas? A fim de 

compreendermos melhor a prática da professora Amanda, apresentaremos a rotina pedagógica 

existente em sua sala de aula, focalizando as atividades destinadas ao ensino da língua 

materna. 

 

4.1.1.1 A Rotina pedagógica na turma da professora Amanda: quais eram as 

atividades cotidianas?  

 

Entendendo o termo rotina a partir da ideia de planejamento e organização de 

procedimentos a serem acordados e executados por professores e alunos no cotidiano 

escolar (LEAL, 2010), buscaremos discorrer aqui sobre as atividades que caracterizaram a 

rotina na turma da professora Amanda, no decorrer das aulas observadas, centrando o olhar, 

no momento das análises, para aquelas em que a docente buscou ensinar a leitura e a 

escrita. Para iniciar a discussão, exibiremos no quadro 5 todas as atividades realizadas pela 

docente, durante as 15 (quinze) observações que fizemos em sua sala de aula.  
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Quadro 5 – Atividades desenvolvidas pela Professora Amanda durante as aulas observadas 

 
 OBSERVAÇÕES 

 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

 

A
T

IV
ID

A
D

E
S

 

Leitura de texto 

(Poema:“Identida

de”/Pedro 

Bandeira) 

Apresentação e 

discussão sobre 

o tema da aula  

Ditado de 

palavras 

Apresentação do 

tema da aula 

Leitura de texto 

(Conto: “Uma 

morte no 

saco”/Hernani 

Donato) 

Leitura do 

alfabeto e dos 

algarismos 

Leitura de texto 

(LD*
27

 – 2º ano: 

Cartão-postal) 

Leitura de texto 

(Parlenda: “Cadê o 

toucinho que estava 

aqui?”/ Origem 

popular/LD – 1º ano),  

Discussão sobre o 

texto  

Leitura de 

palavras 

Contagem de 

sílabas 

Discussão sobre a 

temática 

Discussão sobre 

o texto 

Escrita de 

palavras 

Discussão sobre as 

características do 

cartão-postal 

Atividades sobre o texto 

(LD – 2º ano) 

Escrita de 

palavras 

Contagem de 

letras 

Identificação de 

sílabas em 

palavras 

Leitura de texto 

(Biografia: “Maria 

Amazonas” /autor 

não identificado) 

Leitura de outro 

texto (Texto 

didático: “O 

tempo não 

para/autor não 

identificado)  

Identificação 

de letras soltas 

Identificação/ 

exploração de 

diferentes tipos de 

letras (LD – 1º ano), 

Identificação de 

determinadas palavras no 

texto (1º ano) 

Discussão sobre o 

texto (o mesmo) 

Contagem de 

sílabas 

Análise coletiva 

da escrita dos 

alunos 

Cópia de texto (o 

mesmo) 

Discussão sobre 

o texto 

Escrita de uma 

frase 

Atividades sobre o 

texto (Cartão-

postal/LD – 2º ano), 

Leitura de texto (Texto 

didático sobre Tarsila do 

Amaral/LD – 2º ano), 

Produção de texto Identificação de 

letras em 

palavras 

Leitura de 

palavras 

Discussão sobre o 

texto (o mesmo) 

Atividades de 

Matemática 

(LD) 

Contagem das 

palavras da 

frase 

Discussão sobre as 

características do 

cartão-postal 

Discussão sobre os textos 

(2º ano) 

Atividades com 

jogos: caça-

palavras (1º ano), 

cruzadinha (2º 

ano). 

Escrita de 

palavras 

Contagem de 

letras 

Apresentação do 

mapa de 

Camaragibe 

Produção 

textual coletiva 

(LD) 

Identificação 

de letras numa 

palavra 

Ditado de letras (LD 

– 1º ano), 

Complementação de 

palavras com sílabas (LD 

– 1º ano), 

 Leitura de 

sílabas 

Identificação de 

letras 

Discussão sobre o 

mapa 

 Contagem de 

letras 

Atividade de desenho 

com produção de 

texto 

Cópia de palavras (LD – 

1º ano) 

 Leitura de texto 

(Crônica:“Vida 

de Mulher”/ 

Marlene 

Leitura de texto 

(Cartaz: 

Concurso Feiura 

/Prof.ª Amanda) 

Leitura de palavras  Contagem de 

sílabas 

 Atividade com jogo 

(dominó de letras) para 

os alunos que não sabiam 

ler  

                                                 
27

 *Livro didático 
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Oliveira e Joana 

Dark Aguiar)  

 Discussão sobre 

o texto  

Desenho com 

escrita de 

palavra 

Identificação de 

determinadas 

palavras no texto (o 

mesmo) 

 Produção de 

texto 

 Colagem de figura com 

escrita de palavras 

(adjetivos) (2º ano) 

 Citação de 

palavras com 

determinada 

letra/sílaba 

 Escrita de palavras  Exploração do 

alfabeto (LD) 

  

 Discussão sobre 

o tema da aula 

 Citação de palavras 

com determinada 

sílaba 

    

 Escrita de 

sílabas 

 Discussão sobre a 

temática da aula 

    

 Leitura de 

palavras 

 Ditado de palavras     

 Discussão sobre 

o tema da aula 

 Escrita de palavras     

 Contagem de 

sílabas 

 Contagem de letras     

 Contagem de 

letras 

 Identificação de 

letras em palavras 

    

 Identificação de 

letras em 

palavras 

 Ordenação das 

palavras de uma 

frase 

    

 Desenho com 

escrita de 

palavras 

 Contagem de 

palavras numa frase 
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9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 

Leitura de texto (Livro de 

literatura infantil: “A 

formiga e a neve”/João 

de Barro) 

Leitura de texto (Livro de 

literatura infantil: “A casa 

feita de sonho”/Alberty e 

Brandão) 

Cópia de texto  Apresentação do tema da aula Confecção de 

um tangran 

Interação dos alunos 

com livros de 

literatura infantil 

Apresentação do tema 

da aula 

Discussão sobre o texto Discussão sobre o texto Leitura de texto (Lista de 

produtos para o balaio 

junino/Prof.ª Amanda) 

 Leitura de texto (Livro de 

literatura infanto-juvenil: 

“Saúde”/Beatriz Cunha) 

Confecção de 

personagens 

(tangran)  

Leitura de texto 

(Fábula: “O gato e o 

coelho”/ Dois 
alunos do 2º ano). 

Cópia de texto (trecho 

da música: “No 

tabuleiro da baiana”/Ary 
Barroso) 

Cópia de palavras Apresentação do tema da aula Produção de texto Discussão sobre o texto Produção 
textual 

Ditado de palavras Música 

Comparação entre 
palavras  

Cópia de texto Leitura de palavras Produção textual coletiva  Contagem de letras Discussão sobre a 
música 

Leitura de palavras Identificação de determinada 
palavra no texto 

Leitura de texto (Receita 
culinária: “Bolo de 

mandioca/LD – 1º ano) 

Discussão sobre o tema da 
aula 

 Contagem de 
sílabas 

Leitura de texto (letra da 
música) 

Contagem de sílabas Leitura do texto (Música: 

Disparada/Montenegro e 

Solimões) 

Atividades de geografia 

(LD – 2º ano) 

Desenho de uma pirâmide 

alimentar 

 Identificação de 

letras em palavras 

Discussão sobre o texto 

Pesquisa de letras/ 

palavras/frases/ 

textos 

Discussão sobre o texto Complementação de 

palavras com sílabas (LD – 

1º ano) 

Discussão sobre o tema da 

aula 

 Identificação de 

sílabas 

Leitura de palavras 

Escrita de frases com 

palavras dadas (2º ano) 

Música Leitura de palavras (LD – 1º 

ano). 

  Leitura de palavras Formação de palavras a 

partir de sílabas dadas 

Atividades com jogo 

(bingo de palavras - 1º 
ano) 

Leitura da letra da música    Identificação de 

sílabas 

Atividade com jogo 

(Bingo dos sons iniciais) 

 Discussão sobre o texto 
(Música) 

   Identificação de 
letras 

 

 Desenho com escrita de 
palavras 

   Citação de palavras 
com determinada 

letra/sílaba 

 

     Leitura de palavras  

     Contagem de 

sílabas 
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O quadro 5 cumpre a função de informar-nos quais foram as atividades realizadas 

pela professora Amanda, bem como a sequência em que elas foram sendo desenvolvidas ao 

longo de cada aula observada em sua sala. Ao analisá-lo, temos uma ideia de como aquela 

docente organizava e desenvolvia a rotina de ensino num contexto escolar composto por 

alunos do 1º e do 2º ano da EJA. Nessa mesma seção, bem como nas próximas, que tratam 

da prática dessa docente, buscaremos discorrer detalhadamente acerca das atividades de 

apropriação do SEA, de leitura e de produção textual apresentadas no quadro acima. 

 Inicialmente, destacamos que a leitura do quadro 5 revela que, em 10 (dez) das 15 

(quinze) observações, a professora mencionada iniciou sua aula ou com a leitura de texto 

ou com a apresentação do tema que seria trabalhado naquele dia. Tais atividades, na 

maioria das vezes, eram acompanhadas de longas discussões que abordavam ora o 

conteúdo dos textos, ora as temáticas ou ainda os conteúdos de ambos, já que, como 

veremos mais adiante, alguns dos textos lidos serviram de suporte para os temas debatidos.  

 Ao observar as discussões promovidas pela professora, percebemos, por um lado, 

que a alfabetizadora buscava inserir criticamente seus alunos na realidade deles, sendo esta 

uma prática característica dos alfabetizadores de jovens e adultos que se orientam pelas 

ideias defendidas por Freire (1987). Por outro lado, vimos que tais discussões se 

prolongavam bastante e que normalmente apareciam, segundo o quadro 5, não apenas no 

início, mas também em outros momentos das aulas, o que acabava diminuindo o tempo que 

poderia ser utilizado também em outras atividades, talvez mais importantes, para alunos 

interessados em aprender a ler e a escrever, como poderemos observar melhor nas próximas 

seções. 

Outro dado revelado pelo quadro acima diz respeito à utilização do livro didático 

pela docente. Conforme o quadro 5, o uso desse material parecia não ser algo frequente na 

prática da alfabetizadora, já que ele somente aparece em 5 (cinco) do total de aulas 

observadas
28

. Acreditamos que isso se deve ao fato de a alfabetizadora ter recebido a difícil 

                                                 
28

 Os alunos dessa turma receberam seus livros didáticos no dia 06 de maio de 2011. Os livros adotados neste 

ano foram: SOUZA, C. L. G; PASSOS, M. M.; PASSOS, A. M. É bom aprender: letramento e alfabetização 

linguística e matemática, volume 1: Educação de Jovens e Adultos – EJA. 1ª ed. São Paulo: FTD 2009. (Para 

os alunos do 1º ano); SOUZA, C. L. G. et al. É bom aprender: língua portuguesa, matemática, ciências, 

história, geografia e artes, volume 1: Educação de Jovens e Adultos – EJA. 1ª ed. São Paulo: FTD, 2009. 

(Para os alunos do 2º ano). 
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tarefa de trabalhar, ao mesmo tempo, com dois livros diferentes, já que sua turma era mista. 

Sobre essa questão, a mesma declarou: 

 

[...] trabalhar com dois livros, com dois anos, né, primeiro ano e segundo ano, 

numa turma só, isso deixa eles (os alunos) muito confusos, porque a partir do 

momento que eu estou explicando a atividade do segundo ano, o primeiro ano está 

fazendo a sua atividade, que é diferente, mas eles se complicam, porque a gente 

sabe que eles já têm muita dificuldade. E aí, se concentrar na atividade deles e 

ouvir a explicação da atividade do colega, é complicado pra eles. (Prof.ª 

AMANDA – minientrevista – 6ª observação). 

 

 A declaração acima nos foi dada logo após a 6ª aula observada, a qual foi bastante 

tumultuada, por conta, como bem explicou a professora, da confusão causada pela 

realização de atividades pertencentes a livros didáticos de anos distintos. Principalmente 

para os alunos do 1º ano, aqueles momentos pareciam ser mais angustiantes, visto que não 

sabiam ler e, portanto, precisavam de uma maior explicação da docente para entender o que 

deveriam fazer em cada atividade. 

A análise do quadro supracitado nos permite perceber que as atividades propostas 

pela professora Amanda, naqueles 15 (quinze) dias em que observamos sua prática, não 

apresentavam uma regularidade quanto a sua realização. Apesar de alguns tipos de 

atividades terem se repetido durante as aulas, vemos que a rotina estabelecida numa aula 

era bem diferente daquela desenvolvida na aula seguinte. Isso ocorreu mesmo nas aulas 

observadas em dias consecutivos, como foi o caso, por exemplo, da 13ª, 14ª e 15ª 

observações. Essa característica marcante da prática da professora Amanda também será 

mais bem discutida a seguir, logo após a apresentação do próximo quadro.  

Visando trazer para nossa discussão mais elementos característicos da rotina 

pedagógica dessa professora, selecionamos uma das aulas observadas em sua turma, 

utilizando como critério de escolha aquela que fosse mais representativa do seu modo de 

fazer cotidiano. É importante ressaltar que, como nossa intenção é fazer com que o leitor do 

nosso trabalho se imagine no ambiente pesquisado, achamos importante incluir algumas 

interações (ou falas) entre a professora e seus alunos, registradas por nós, além da descrição 

das atividades realizadas na observação da aula selecionada. Tudo isso poderá ser conferido 

no quadro 6, que traz um resumo descritivo da 10ª observação realizada na sala de aula da 

professora aqui focalizada.       
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Quadro 6 – Resumo descritivo da 10ª aula observada na turma da Professora Amanda 

 

10ª AULA DA PROFESSORA AMANDA 

Atividades DESCRIÇÃO 

Leitura de texto 

e discussão sobre 

seu conteúdo 

Às 19h18min, após conversar um pouco com os alunos, a professora leu o livro “A 

casa feita de sonho”
29

, buscando, antes, durante e após a leitura, questionar os 

alunos a respeito do conteúdo lido, bem como relacionar a temática do texto com a 

realidade da turma. 

Cópia de texto  Concluído o primeiro momento, ela disse que, naquela semana, estava iniciando 

algumas atividades dentro de Português, Geografia, de Ciências, falando sobre o 

Sertão. [...] Após falar um pouco sobre essa temática, às 19h35min, disse que iria 

colocar a música “Disparada”, para os alunos ouvirem, mas, antes, eles deveriam 

copiar o trecho abaixo da referida música que ela havia escrito no quadro: 

1) Leia o trecho da música disparada (Zé Ramalho) 

Prepara o seu coração pras coisas 

que eu vou contar 

eu venho lá do Sertão, eu venho lá do 

Sertão. 

E posso não lhe agradar. 

Aprendi a dizer não, ver a morte sem 

Chorar... 

Leitura de texto  Às 19h50min, a professora disse: 

Professora: Quem já terminou, conseguiu ler? Conseguiu ler o que você copiou? 

Diz assim, ó... (Fez a leitura). 

Identificação de 

palavras num 

texto 

Na sequência, ela perguntou: A palavra SERTÃO, ela aparece quantas vezes aqui no 

texto? Quantas vezes ela se repete? Eu circulei uma vez aqui, num é, SERTÃO? Tem 

mais alguma vez aqui que ela aparece, dentro do texto, desse trecho da música 

“Disparada”? (Ninguém respondeu). 

                                                 
29

 ALBERTY, Ricardo; BRANDÃO, Eliana B. A casa feita de sonho. São Paulo: Melhoramentos. Literatura 

Infantil (sem data). 
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Releitura do 

texto e discussão 

sobre o tema 

A professora disse aos alunos o nome dos cantores e compositores da música. 

Depois, perguntou se os alunos gostavam de música sertaneja e de que tipo de 

música eles gostavam. Em seguida, pediu que todos lessem com ela o trecho da 

música escrito no quadro. Eles acompanharam a leitura feita por ela. Na sequência, 

houve uma discussão sobre o tema abordado na música: o sertanejo. 

Escuta de 

Música 

Às 20h15min, a docente disse: Enquanto a gente vai ouvir a música, eu vou 

entregar pra vocês essa folha em branco [...] e vocês vão colocar o nome completo 

de vocês. Certo? [...] Ouvindo a música, e terminando de ouvir a música, vocês vão 

desenhar como é esse Sertão Nordestino. O que vocês acham que tem nele. A 

vegetação, as pessoas que moram nele. Tá? E escrever também. [...] Quem não 

conseguir escrever, desenha. Após isso, a professora colocou a música para os 

alunos ouvirem. 

Leitura de texto Assim que a música terminou, a professora falou: A música é bem rápida, né? Pra 

gente entender é um pouco difícil, mas ela diz assim, ó... (A professora leu a letra da 

música). 

Discussão sobre 

o texto 

Após isso, ela promoveu mais uma discussão sobre o conteúdo lido:  

Professora: Então, como diz a música, o boi num pode ser comparado com gente, 

né? O boi pode ser marcado, ferrado, engordado e até morto, mas e gente? Será 

que gente pode se fazer isso também? 

Aluno: Não. [...] 

Desenho 

acompanhado de 

escrita de 

palavras 

Às 20h35min, a professora pediu que os alunos dividissem uma folha de ofício em 

três partes, para, em cada uma delas, desenhar uma imagem que representasse o 

Sertão, acompanhada do nome da figura desenhada. Em seguida, disse: Quem 

desenhou faz um esforçozinho pra tentar escrever o que você colocou aí. Enquanto 

os alunos faziam essa atividade, a professora os ajudava a escrever as palavras. 

Assim que todos haviam concluído-a, a aula foi encerrada, às 21h. 

 

 

O quadro acima confirma algo já apontado por nós, durante a análise do quadro 5, a 

saber: que, no decorrer da maioria das aulas em que estivemos presentes, a referida docente 

buscou realizar atividades de leitura de textos. Os textos lidos, no início ou no decorrer das
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aulas, cumpriam a função de apoio para as temáticas discutidas em cada aula, de leitura 

deleite ou ainda serviam como incentivo para a realização das atividades, inclusive 

daquelas direcionadas à apropriação da escrita alfabética ou à ampliação do nível de 

letramento dos alunos. Os extratos de algumas observações, exibidos abaixo, são bem 

ilustrativos dos procedimentos aos quais estamos nos referindo. 

 

EXTRATO DA 1ª OBSERVAÇÃO: O texto como apoio para a discussão de temáticas 

 

          A professora entrou na sala de aula às 19h05min. Conversou um pouco com os 

alunos e depois leu um texto intitulado “Identidade”. 

 

Professora: Eu queria que vocês ouvissem atentamente esse texto, tá? O autor do texto é 

Pedro Bandeira. Vocês já ouviram falar em Pedro Bandeira? 

Alunos: Não. 

Professora: É um grande autor, viu? Muito conhecido. Os seus livros são maravilhosos. 

Ele, geralmente, escreve pra crianças e também pra jovens. Ele é um autor infanto-juvenil. 

Vamos dizer assim, infanto e juvenil, infância e jovens. Pra crianças e para jovens. Esse 

texto faz parte de um livro. Eu não tenho o livro. Só tenho o texto, que faz parte do livro. 

Então, vamos ver. Acompanha aí a leitura. Vê só: O nome do texto é identidade. Alguém já 

ouviu falar dessa palavra, identidade? Quem é que tem uma identidade aqui? Todos nós 

temos uma identidade, não é? Existe alguma coisa para comprovar nossa identidade? [...] 

 

EXTRATO DA 10ª OBSERVAÇÃO: O texto como leitura deleite 

 

            A aula começou às 19h18min, com a professora conversando um pouco com os 

alunos. Na sequência, a docente fez a leitura do livro “A casa feita de sonho”. 

Professora: Então, hoje, pra gente começar a aula com uma história, assim, bem 

relaxante, aquelas histórias bem legais de se ouvir, eu trouxe pra vocês esse livro novinho. 

Novinho em folha. Tá vendo como ele tá novo? Brilhante, brilhante? Sabe qual é a história 

desse livro? 

Professora e aluna: A casa feita de sonho. 
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EXTRATO DA 15ª OBSERVAÇÃO: O texto como incentivo para a realização das 

atividades 

 

Professora: Eu vou colocar uma música. A letra da música, que vocês vão ouvir, se vocês 

quiserem anotar no caderno, eu vou escrever só o primeiro trechozinho, tá? Como ela é um 

pouco longa, não precisa escrever tudo. Tá bom? Hoje, a gente vai falar um pouquinho 

sobre a Bahia.  Quem já ouviu falar da Bahia? Quem sabe alguma coisa da Bahia?  

[...]  

Professora: Além das baianas, o que mais a gente pode encontrar na Bahia? 

Aluno: Acarajé. 

Professora: Acarajé. 

Aluno: Vatapá. 

[...] 

Professora: Isso é comida típica de onde? 

Alunos: Da Bahia. 

[...] 

         Minutos depois, a professora escreveu no quadro, utilizando letra cursiva, um trecho 

da música “No tabuleiro da baiana”: 

NO TABULEIRO DA BAIANA 

No tabuleiro da baiana tem 

vatapá, caruru, mungunzá, 

tem umbu, pra ioiô. 

Se eu pedir você me dá. 

O seu coração, seu amor, 

De Iaiá. 

[...] 

          Na sequência, às 19h40min, a professora colocou a música para os alunos ouvirem e 

disse que era de Ary Barroso e que quem estava cantando era Dorival Caymmi. Dez 

minutos depois ela leu o trecho escrito no quadro e, depois, iniciou outra atividade. Dessa 

vez entregou uma folha de papel ofício a cada aluno, na qual estavam escritas 
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separadamente as sílabas dos nomes das comidas baianas citadas na música. Os alunos 

deveriam pintar as sílabas de uma mesma palavra de uma só cor, depois recortá-las e colá-

las no caderno na ordem correta. Como explicou a professora: 

 

Professora: Bom! Aqui a gente tem uma parte da música, da letra da música, que na 

verdade como ela está organizada, como toda música é organizado em formato de poema, 

então, a gente tem aqui um verso, esse verso da música. Esse verso da música, ele tem 

algumas comidas que faz parte da culinária baiana. Essas comidas, que estão nesse trecho 

da música “No tabuleiro da baiana”, vocês vão agora, no caderninho de vocês, desenhar 

um tabuleiro. Não precisa desenhar o tabuleiro agora não. Vocês vão receber aqui essa 

fichinha, que tem um monte de sílabas. Vocês vão recortar essas sílabas e vão formar as 

palavras que são os nomes dessas comidas baianas que estão aqui no trecho da música, 

ta? É fácil, né? Aqui a gente tem quantas sílabas? Quantas sílabas tem nessa folha aqui? 

Vamo ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... 

Aluna: Tem onze. 

Professora: Tem onze! Onze sílabas. E essas onze sílabas a gente vai recortar. Só que, 

antes de recortar, eu vou dar uma dica pra vocês, pra facilitar o trabalho. Sabe o que a 

gente vai fazer? Vai pegar o lápis de cor... Aliás, um, dois, três, quatro, a gente vai pegar 

quatro cores diferentes e cada cor a gente vai pintar cada sílaba que vai formar o nome de 

uma comida, certo? 

 

Além da realização das atividades de leitura de texto, o quadro 6 ilustra como as 

discussões do conteúdo lido ou das temáticas das aulas promovidas pela docente, 

geralmente, tomavam bastante tempo de suas aulas. Esse modo de fazer parece ter suas 

raízes em um dos processos discutidos anteriormente neste trabalho, a inadequada 

interpretação das ideias de Paulo Freire (1987), a qual, como foi dito, pode, em nossa 

opinião, estar levando muitos professores da EJA, mesmo que inconscientemente, a 

diminuírem o tempo dedicado ao ensino da escrita alfabética em nome da conscientização 

crítica de seus alunos acerca da realidade social deles. 

 Outro procedimento muito utilizado na rotina dessa alfabetizadora, o qual podemos 

perceber nos quadros 5 e 6, foi a realização de atividades diversificadas/diferenciadas. Nas 
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15 (quinze) aulas observadas, verificamos que a docente buscou não só diversificar as 

atividades dirigidas para o ensino da leitura e da escrita, mas também para o ensino de 

outros conteúdos das demais disciplinas. Com base nas declarações da alfabetizadora na 

entrevista de seleção, acreditamos que a busca pela realização de atividades variadas 

parecia ser uma alternativa encontrada por ela para dinamizar suas aulas e, assim, diminuir 

a evasão dos alunos, que nas turmas da EJA, como vimos, é algo bastante comum. Isso 

pôde ser inferido no momento em que ela nos respondeu o seguinte questionamento: O que 

é essencial em uma turma da EJA, sobretudo para ensinar os alunos a ler e a escrever?  

 

O essencial é uma aula dinamizada, criativa, motivadora, como capítulo de novela, 

porque, se não for assim, vai ser mais uma causa, pra levar à evasão do aluno 

(Prof.ª AMANDA – Entrevista de seleção). 

 

Apesar de a professora ter realizado atividades diversificadas/diferenciadas, como 

veremos, por exemplo, na parte que tratará das atividades de apropriação da escrita 

alfabética, parece que isso não foi suficiente para manter alguns dos alunos na escola, 

como foi o caso das alunas Francisca, Catarina, Joana e Rebeca, as quais pararam de 

frequentar as aulas antes do término do nosso estudo. Não queremos com isso dizer que a 

prática da docente foi o fator responsável pela desistência das alunas, mas sim tentar 

entender se as atividades propostas podem ter contribuído para essa atitude das mesmas, 

visto que o(a) professor(a) de EJA desempenha um papel “determinante para evitar 

situações de novo fracasso escolar” (BRASIL, 2006, p. 18). 

 Com o intuito de dinamizar suas aulas, a professora Amanda desenvolvia atividades 

que nem sempre pareciam ser “adequadas” para seus alunos. Um exemplo disso foram 

aquelas que exigiam desenhos ou recortes. Ao analisarmos as observações, verificamos 

que a referida alfabetizadora realizou atividades de desenho em 6 (seis) das 15 (quinze) 

aulas observadas, uma delas foi aquela apresentada no quadro 6, na qual, enquanto o 

desenho apresentou-se como atividade principal, a escrita de palavras -  uma atividade de 

apropriação do SEA – tornou-se optativa e secundária, como demonstra essa fala da 

docente, presente no quadro mencionado: 

 

Ouvindo a música, e terminando de ouvir a música, vocês vão desenhar como é 

esse Sertão Nordestino. O que vocês acham que tem nele. A vegetação, as pessoas
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 que moram nele. Tá? E escrever também. [...] Quem não conseguir escrever, 

desenha (Prof.ª AMANDA – 10ª observação). 

 

Quanto às atividades com recortes, estas foram desenvolvidas em 4 (quatro) das 15 

(quinze) observações, entre elas, destacamos abaixo aquela realizada na 13ª aula 

observada. 

 

EXTRATO DA 13ª OBSERVAÇÃO: Atividades com recortes 

 

       Após distribuir as réguas, a professora propôs aos alunos a confecção de um 

TANGRAM. Ela disse: Esse quadrado a gente vai transformar em sete peças. (A 

professora ensinou os alunos a desenhar um tangram em papel ofício). Dando continuidade 

à aula, a docente pediu que os alunos criassem um personagem com as peças do tangram e 

escrevessem uma história sobre ele. 

 

Professora: [...] vocês vão criar um personagem, vão colar numa folha de ofício, e vão 

criar uma história com esse personagem, tá? Pode ser um conto, pode ser uma fábula, tá? 

Uma fábula, que a gente já aprendeu aqui o que é fábula. [...] Agora, a gente vai fazer o 

seguinte: cada um vai fazer o seu personagem. Aí eu vou dá uma cartolina e você vai 

recortar e colar na cartolina. Pode desenhar árvore, montanhas, o que você quiser. Aí 

depois que você colar as peças na cartolina, você vai criar um cenário pra seu 

personagem, que é onde tá acontecendo a história. Vocês podem usar as cores que 

quiserem. Depois, na própria cartolina, vocês vão criar a história. Essa história pode ser 

um conto, que a gente também já aprendeu aqui como se faz um conto. Era uma vez... e aí 

a gente pode usar rei, rainha. A gente pode usar, lobo, bruxa, monstros na variedade que 

vocês quiserem, tá certo? 

 

Sobre essa atividade, a aluna Inalda deu a seguinte declaração: 

 

Eu acho, assim, que esse negócio de desenho, a gente é adulto, né, aí esse negócio 

de desenho fica mais pra criança, mas se a gente tá aqui pra aprender, o que 

mandar fazer a gente faz (ALUNA INALDA – minientrevista – 13ª observação). 
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Após essa fala, perguntamos à aluna o que ela achava que os adultos deveriam fazer 

na escola. Ela nos respondeu:  

 

Saber mais ler, escrever e aprender conta (ALUNA INALDA – minientrevista – 

13ª observação).  

 

Diante dessa resposta, perguntamos ainda se a aluna achava que não deveria ter 

atividades de desenho em uma turma da EJA. Ela falou, sem muita certeza, que deveria ter 

sim e reafirmou que as achava muito infantis. 

Após lermos os extratos da 10ª e da 13ª observações, percebemos que, na intenção 

de realizar uma aula dinâmica para os alunos, a docente propunha atividades que não só 

eram diversificadas, mas bastante criativas. No entanto, elas pareciam mais apropriadas e 

interessantes para uma turma de alfabetização de crianças e não de adultos. O que se 

evidencia na opinião da aluna Inalda e no próprio desinteresse da turma pela atividade, 

como podemos perceber nesse trecho da 13ª observação:  

 

Gente, eu estou explicando e a maioria não está prestando atenção. Mas tudo bem! 

Eu estou fazendo o meu papel. Se vocês não querem ouvir, não posso fazer nada. 

(Prof.ª AMANDA – 13ª observação). 

  

 A realização daquele tipo de atividade parece ser o resultado da soma de dois 

fatores, anteriormente discutidos por nós: a infantilização dos alunos da EJA pelos 

professores e a ausência de um planejamento para nortear a prática docente. O primeiro, a 

infantilização, é facilmente percebida nos tipos de atividades propostas. Já a falta de 

planejamento tornava-se mais evidente durante as observações. Na 11ª aula observada, por 

exemplo, vimos que, enquanto os alunos copiavam a atividade escrita no quadro, a 

professora folheava os livros didáticos adotados para o primeiro e para o segundo anos, 

como quem procurava alguma atividade interessante para realizar com a turma. Logo em 

seguida, confidenciou-nos:  

 

Acho que vou deixar de ir pras formações, assumir minhas faltas, pra planejar. É 

disso que preciso pra melhorar minhas aulas: planejar. (Prof.ª AMANDA – 11ª 

observação). 
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Após a 11ª observação, realizamos uma minientrevista com a professora Amanda. 

Nesse momento, questionamos qual era a opinião dela sobre aquela aula. A mesma deixou 

bem claro que não estava satisfeita com seu desempenho em sala e que, para melhorá-lo, 

precisava planejar melhor suas aulas, o que não estava conseguindo fazer, por falta de 

tempo, já que trabalhava em três horários, como pode ser verificado em sua fala:  

 

Como eu sou professora de três turnos, eu não tenho tempo suficiente pra planejar 

uma aula de qualidade. O que eu considero, realmente, qualidade. Então, eu 

sempre percebo que nos finais das minhas aulas eu sempre deixo muito a desejar, 

né? (Prof.ª AMANDA – minientrevista – 11ª observação). 

  

O depoimento da docente nos faz lembrar o que afirma Leal (2010) que, quando 

ministramos aulas improvisadas, ou seja, sem a realização de um planejamento prévio e 

sem nos prepararmos, desperdiçamos tempo e os resultados são indesejados.  

 Além da leitura de textos variados, da discussão de temáticas, da realização de 

atividades diversificadas, podemos dizer que a rotina nessa turma era marcada também 

pela realização de atividades interdisciplinares, conforme vemos no quadro 6 e na próxima 

fala da docente, a partir da entrevista de seleção, na qual questionamos a alfabetizadora a 

respeito da organização de suas aulas.  

 

O que eu faço é um trabalho interdisciplinar, tentando trabalhar Português, 

Ciências, Geografia, História e Matemática de forma contextualizada, dentro de 

um texto, com uma leitura, né,... (Prof.ª AMANDA – Entrevista de seleção). 

 

A realização de atividades interdisciplinares parecia ser mais uma tentativa da 

alfabetizadora para dinamizar suas aulas. Na busca pela inovação, pela dinamização, pela 

melhoria de sua prática, a professora Amanda acabava priorizando outros tipos de 

atividades e, consequentemente, dando pouco espaço em suas aulas para as atividades de 

apropriação da escrita alfabética. Estas, como veremos no tópico seguinte, na maioria das 

aulas observadas, poucas vezes apareceram como atividades principais. 

Ao analisarmos os dados coletados durante as observações, tomando como 

referência as ideias de Leal (2010), podemos dizer que, de certa forma, parecia não haver 

uma rotina na prática da professora Amanda, tendo em vista que, cada aula, aparentava ser 

uma surpresa não só para os alunos, mas também para a própria professora. A impressão 
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que tínhamos, observando suas aulas, era a de que seu planejamento era imediato, ou seja, 

as atividades iam sendo pensadas e realizadas ali, no momento da aula. Diante disso, 

fazemos nossas as palavras de Leal (2010, p. 96, 97), ao ressaltar que “o planejamento de 

rotinas pode ajudar o professor a melhor organizar” o ensino, uma vez que o ato de 

planejar “é um momento privilegiado de reflexão” sobre sua prática. Sendo assim, “para 

desenvolvermos uma prática mais consistente”, é fundamental planejarmos (p. 96). 

 Como foi dito, na próxima seção centraremos nossa discussão em uma das partes 

mais importantes do estudo: as atividades de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética 

realizadas pela professora Amanda.  

 

4.1.1.2 As atividades de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética propostas pela 

Professora Amanda 

  

Para abrir a discussão deste tópico, exibiremos na tabela 3 os tipos de atividades 

alfabetizadoras realizadas pela professora Amanda, no decorrer das 15 (quinze) 

observações. Antes da apresentação dessa tabela, precisamos ressaltar que todas as 

atividades, tanto desta como da outra docente, foram agrupadas de acordo com a análise de 

conteúdo categorial proposta por Bardin (2004), ou seja, nós buscamos isolá-las, classificá-

las e organizá-las em grupos, as categorias. 

 

Tabela 3 – Atividades de apropriação do SEA realizadas pela Professora Amanda 

 

ATIVIDADES 

OBSERVAÇÕES 

T
o
ta

l 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 

1.Complementação 

de palavras com 

letras/sílabas 

       X   X     2 

2.Comparação entre 

palavras escritas 

        X       1 

3.Identificação de 

letras/sílabas em 

palavras 

 X X X  X        X  5 

4.Identificação de 

sílabas/letras soltas 
     X          1 

5.Escrita de 

palavras 

X X X X  X    X      6 

6.Escrita de sílabas  X              1 

7.Escrita de frases      X   X       2 
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Ao analisarmos a tabela 3, a impressão que nós temos é a de que a professora 

Amanda investia razoavelmente nas atividades direcionadas ao ensino da escrita alfabética. 

Isso porque os dados exibidos acima apontam que a alfabetizadora buscou desenvolver esse 

tipo de atividade durante quase todos os dias em que estivemos em sua sala de aula, exceto 

na 5ª, 12ª e 13ª observações, quando ela concentrou as atividades nas disciplinas de 

Matemática ou de Ciências e, também, na leitura, produção e discussão de textos.  

8.Identificação de 

determinada palavra 

entre outras/num 

texto 

   X    X  X      3 

9.Leitura de sílabas  X              1 

10.Leitura de 

palavras 
 X X X     X  X   X X 7 

11.Formação de 

palavras a partir de 

sílabas dadas 

              X 1 

12.Contagem de 

letras  

 X X X  X        X  5 

13.Contagem de 

sílabas 
 X X   X   X     X  5 

14.Contagem de 

palavras numa frase 

   X  X          2 

15.Identificação/ 

exploração de 

diferentes tipos  

de letras 

      X         1 

16.Ditado de letras       X         1 

17.Ditado de 

palavras 

  X X          X  3 

18.Pesquisa de 

letras/palavras/ 

frases/textos 

        X       1 

19.Exploração do 

alfabeto 
     X          1 

20.Ordenação das 

palavras de uma 

frase 

   X            1 

21.Atividades com 

jogos  

X       X X      X 4 

22.Citação de 

palavras com 

determinada 

letra/sílaba 

 X  X          X  3 

23.Cópia de 

palavras 

       X X       2 

24.Cópia de texto    X       X    X 3 

Total 2 8 6 10 _ 8 2 4 7 2 3 _ _ 6 4 _ 
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No entanto, quando analisamos o modo como as atividades de alfabetização, 

geralmente, apareciam nas aulas da docente e como, na maioria das vezes, foram 

desenvolvidas pela mesma, passamos a ter outra opinião sobre sua prática alfabetizadora. 

As observações revelaram que tais atividades, quase sempre, foram incluídas nas aulas de 

modo incidental, muito rápido e superficial, o que nos levou a “classificar” sua prática 

como sendo uma prática assistemática, segundo propõem Albuquerque, Morais e Ferreira 

(2008), visto que a professora, daquela maneira, acabava investindo pouco nas atividades 

de apropriação do SEA.  

Acreditamos que seu pouco investimento nessas atividades pode estar relacionado a 

três aspectos. O primeiro deles seria a ênfase dada pela docente às atividades direcionadas 

ao letramento, sobretudo àquelas em que eram realizadas leitura de textos. Já o segundo 

aspecto seria o grande período de tempo da aula empregado na discussão dos textos lidos 

ou das temáticas abordadas, como vimos anteriormente.  

Esses dois primeiros aspectos nos remetem a uma questão já discutida em um dos 

tópicos deste trabalho: o apagamento do ensino da escrita alfabética em muitas das turmas 

da EJA, ocasionado, na maioria das vezes, tanto pela inadequada interpretação das ideias 

freireanas sobre a alfabetização de adultos como pela supervalorização do texto, surgida 

após as discussões sobre o letramento. O tempo gasto com a leitura de textos acompanhada 

de longas discussões “conscientizadoras” sobre os mesmos ou sobre temáticas do mundo 

adulto acabavam levando a professora a investir menos no ensino do Sistema de Escrita 

Alfabética. 

Vale ressaltar, mais uma vez, que nossa pretensão não é abolir a leitura de textos das 

turmas de alfabetização da EJA. Pelo contrário, acreditamos que a realização de leituras 

diárias de textos variados é algo imprescindível, para qualquer aluno, seja ele adulto, jovem 

ou criança, apropriar-se das funções sociais da escrita, como aponta Soares (2003a). O que 

queremos salientar, na verdade, é a importância da realização também cotidiana de 

atividades especificamente direcionadas para o ensino da escrita alfabética. É, sobretudo, 

conciliando atividades com textos com o ensino da escrita alfabética que os professores têm 

maiores condições não apenas de evitar que o letramento se sobreponha à alfabetização ou 

vice-versa, mas também de possibilitar que ambos caminhem juntos (SOARES, 2003b). 
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O terceiro e último aspecto apontado por nós como uma possível causa da falta de 

sistematização na prática alfabetizadora da professora Amanda seria o fato de a mesma 

precisar contemplar, também em sua aula, os conteúdos curriculares do 2º ano, uma vez 

que, como sabemos, sua turma não era exclusivamente formada por alunos do 1º ano. Ter 

que suprir as demandas de uma turma de alfabetização, ao mesmo tempo em que lecionava 

para uma turma de 2º ano, em um período de tempo curto, como é o turno da noite, 

certamente resultaria em alguma dificuldade/deficiência na prática de qualquer docente. Os 

dados nos levam a crer que isto pode ter ocorrido com essa professora. O fato de ter que 

lidar com as exigências de turmas de anos distintos pode ter contribuído, a nosso ver, para a 

falta de sistematização no que tange ao ensino da escrita alfabética.  

Retomando a análise dos dados da tabela 3, podemos perceber que as atividades 

mais realizadas pela referida professora foram a leitura de palavras, a escrita de palavras, 

a identificação de letras/sílabas em palavras, a contagem de letras e a contagem de 

sílabas. Todas elas, de acordo com a tabela, estiveram presentes em pelo menos 5 (cinco) 

das 15 (quinze) observações.  

Sobre a leitura de palavras, atividade presente em 7 (sete) das 15 (quinze) aulas 

observadas, foi possível perceber que a professora Amanda buscou não repetir os modos de 

fazer nas atividades que tinham esse fim. Nessas atividades os alunos foram solicitados a 

ler palavras soltas, a ler palavras que faziam parte de um texto, a ler palavras a partir de 

pistas, entre outras, como demonstram os extratos da 2ª, 4ª e da 14ª aulas observada. 

Na 2ª observação, por exemplo, vimos que a docente promoveu uma discussão 

sobre o tema “mulher” e, no decorrer da aula, realizou atividades que abordavam tal 

temática. A primeira delas foi a atividade abaixo, na qual os alunos deveriam ler a palavra 

MULHER, contar suas letras e sílabas e identificar a 1ª e a 5ª letras, conforme podemos ler 

no extrato apresentado abaixo: 

 

EXTRATO DA 2ª OBSERVAÇÃO: Leitura de palavras soltas 

   

        Às 19h10min, assim que acabou de conversar com os alunos, a docente escreveu duas 

questões no quadro. A primeira delas foi a seguinte: 
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1) LEIA A PALAVRA. 

 

         MULHER 

 

QUANTAS LETRAS? ________ 

QUANTAS SÍLABAS? _______ 

QUEM É 1ª LETRA? ________ 

E A 5ª LETRA? _________ 

 

     Logo depois, apresentou a temática da aula (MULHER), discutiu-a com a turma e 

explicou o que os alunos deveriam fazer na primeira questão. 

 

Professora: Todos vocês conseguem ler essa palavra que tá aqui dentro do retângulo? M... 

digam comigo as letras dessa palavra: M... 

Alunos: M. 

Professora: M-U? 

Alunos: MU. 

Professora e alunos: L-H-E-R. 

Professora: LHER. M-U-L-H-E-R. MU... 

Professora e alunos: LHER. 

Professora: Aí, a pergunta é: Quantas letras tem essa palavra? O número que indica a 

quantidade de letras.  Quantas sílabas? Quantas vezes eu abro a boca pra falar a palavra 

MU... LHER? [Bateu palmas].  [...] 

 

Já na 4ª observação, cujo tema foi a cidade de Camaragibe, a alfabetizadora 

solicitou, entre as atividades realizadas naquele dia, a leitura de palavras que compunham 

um texto curto (Uma pequena biografia), escrito por ela no quadro, o qual falava a respeito 

de uma das primeiras moradoras do referido Município. O texto foi primeiramente lido pela 

professora e por alguns alunos do segundo ano, discutido por ela e os alunos e, após isso, 

foi realizada a leitura mencionada, o que é demonstrado pelo extrato abaixo: 
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EXTRATO DA 4ª OBSERVAÇÃO: Leitura de palavras presentes em textos 

 

       Às 19h10min, após conversar um pouco com os alunos, a professora escreveu no 

quadro: 

 

1) LEIA 

MARIA AMAZONAS 

NASCEU EM CAMARAGIBE,  

PERNAMBUCO. DONA DE 

ENGENHO E DE QUASE TODAS 

AS TERRAS QUE ACABOU 

DOANDO PARA MUITAS PESSOAS POBRES. 

E PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL. 

[...] 

         Às 19h40min, após a discussão sobre o texto que estava no quadro, dando 

continuidade à aula, a professora pediu para alguns alunos lerem palavras do mesmo. 

 

Professora: Então, Lídia! Deixa eu ver se Lídia vai conseguir ler essa palavra que está 

aqui. Vamos, Lídia! Que palavra é essa aqui, Lídia? 

Aluna: (Em silêncio). 

Professora: Diga as letras, pra mim. 

Aluna: Um M-A... 

Professora: M-A... 

Aluna: R-I... 

Professora: R-I... 

Aluna: E um A. 

Professora: A. 

Professora: Que palavra é essa, Lídia? M-A? MA... 

Aluna: R-I... 

Professora: R-I? 

Aluna: RI. 

Professora: Então... MA... É uma palavra que começa com MA. MA... RI... A. 
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Aluna: MARIA. 

Professora: MARIA! Isso, Lídia, a palavra é MARIA! 

[...] 

Professora: Cleide, né? Só tá faltando Cleide, né? Vamo lá, Cleide! Que palavra eu tenho 

aqui? 

Aluna: Eu num sei não. 

Professora: Quem são essas letras? 

Aluna: Um D e um O. 

Professora: Fica como, um D e um O? D-O? 

Aluna: DO? 

Professora: DO! Isso mesmo, “para a construção do Parque Municipal”. Muito bem! E pra 

encerrar e fechar com chave de ouro, Catarina. Catarina, que palavra tem aqui, Catarina? 

Deixa ver... deixa ver... é... aqui, Catarina [Apontou para a preposição DE]. Quem são as 

letras? Quem é a letra de DADO? 

Aluna: D-E. 

Professora: Fica como um D e um E? Um som de quê? D-E? 

Alunos: DE! 

Professora: Fica como? 

Aluna: DE! 

Professora: Isso, Catarina! Maria Amazonas nasceu em Camaragibe, Pernambuco. Dona 

de engenho e de quase todas as terras que acabou doando para muitas pessoas pobres. [...] 

 

Sobre o extrato que foi apresentado, vale destacar que o critério utilizado pela 

docente para escolher as palavras que seriam lidas pelos alunos parece ter sido a seleção 

daquelas que, para ela, seriam mais adequadas (ou mais fáceis) para o nível de 

conhecimento deles. Com esse procedimento, a alfabetizadora demonstrou acreditar que a 

leitura de palavras composta apenas por duas letras seria mais fácil para aqueles alunos com 

um nível de conhecimento “menor” sobre a escrita alfabética, como Cleide e Catarina, 

ambas alunas do 1º ano. No entanto, Ferreiro (2001) e Ferreiro et al. (1983) destacam que 

os monossílabos não são nem um pouco fáceis de serem lido por alunos em início da 

apropriação do SEA. Isso porque, de acordo com os autores, neste momento geralmente os 
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alfabetizandos enfrentam os conflitos causados pelo confronto existente entre o critério 

adotado por eles para um escrito poder ser lido, a “quantidade mínima de letras”, e a 

hipótese silábica sobre a escrita. 

Com relação ao 14º dia observado, vimos que o tema da aula foram as estórias 

infantis. Nesse dia, a docente distribuiu livros de literatura infantil (Meu reino por um 

cavalo, João e Maria, Pinóquio, A bela adormecida, A princesa que perdeu o azul dos 

olhos, Alguns contos e fábulas, João Sujão, A feiticeira e os anões, Branca de Neve e os 

sete anões) e pediu que os alunos os folheassem e tentassem ler, ou pelo menos descobrir 

alguma pista sobre seu conteúdo a partir das figuras. Após isso, ela falou um pouco sobre as 

características dos contos e das fábulas, utilizando como exemplo uma fábula escrita por 

dois alunos do 2º ano, na aula do dia anterior. A docente leu esse texto, fez alguns 

comentários sobre seu conteúdo e, em seguida, pediu que os alunos dissessem qual era a 

moral trazida por ele. Logo depois, fez um ditado com palavras que, segundo ela, 

geralmente aparecem nos livros infantis (COROA, RAINHA, CASTELO, REI e SOL). Na 

sequência, após corrigir as palavras ditadas, pediu que os alunos circulassem a primeira 

sílaba de cada uma delas e, por fim, realizou a atividade que nos interessa aqui, a leitura de 

palavras a partir de pistas, como podemos observar no extrato abaixo.  

 

EXTRATO DA 14ª OBSERVAÇÃO: Leitura de palavras a partir de pistas  

 

        Dando continuidade à aula, a professora iniciou outra atividade. Dessa vez, ela 

escreveu oito palavras em oito cartelas (CORAÇÃO, RATOEIRA, RETRATO, RUA, 

CAMALEÃO, CAMISA, FELIZ). Depois, colocou uma cartela de cada vez atrás de um 

livro e ia mostrando aos poucos as partes da palavra que estava escrita naquele pedaço de 

papel. À medida que aparecia uma letra ou uma sílaba, a professora pedia para os alunos 

dizerem que palavra poderia estar escrita naquela ali. 

 

Professora: Bom! Eu tenho aqui, escondidinho atrás desse livro, uma, duas, três, quatro, 

cinco, seis, sete, oito... oito palavras. Dessas oito palavras, algumas delas começam com 

essas sílabas que a gente viu aqui: CO, RA, SOL, REI, CAS. Vocês vão ter que ler pra 

descobrir qual é a palavra. Vamos lá? Olha a primeira. (A professora mostrou a sílaba 
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CO). 

Aluno (2º ano): COROA! COROA. 

Professora: É porque apareceu o CO, né? Aí vocês tão achando logo que é COROA, né? 

Aluno (2º ano): É COROA! 

Professora: Não, não é COROA não. É outra palavra que também começa com CO.  

Aluno (2º ano): Pode ser COCO também. 

Professora: Pode, pode ser COCO. 

Aluna (2º ano): COCADA. 

Professora: COCADA. Que mais?Digam outras. 

Aluno (Mariano): CORAGEM. 

Professora: CORAGEM! 

Aluna (2º ano): CORUJA. 

Professora: CORUJA! Pode ser também. 

Aluno (Mariano): COMIDA! 

Professora: COMIDA. 

Aluno (2º ano): COLÍRIO. 

Professora: COLÍRIO! Muito bem! COLÍRIO também começa com a sílaba CO. 

Aluno (Mariano): CORAÇÃO. 

Professora: CORAÇÃO. 

Aluna (1º ano): COLA. 

Professora: Muito bem! Olha, vocês já disseram a palavra, viu? No meio de todas essas, 

que vocês já disseram, uma delas é a palavra que tá aqui. Vamos ver! 

Aluno (Mariano): É CORAÇÃO! 

Professora: Vamo ver, né? Teu CORAÇÃO tá te dizendo que é CORAÇÃO? [Ela mostrou 

mais uma letra, a letra R]. 

Aluno (2º ano): Opa! Olha o R! CO... LÍRIO. 

[A professora mostrou a letra A]. 

Aluno (2º ano): Eita! 

Aluno (Mariano): CO-RA... 

Professora: Pode ser CORAGEM, mas também pode ser CO-RA-ÇÃO! E agora? É... CO-

RA-ÇÃO. [Mostrou toda a palavra].  
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Professora: É CORAÇÃO! Quantas sílabas tem na palavra CORAÇÃO? 

Aluno (2º ano): Três. 

Professora: Três sílabas? CO-RA-ÇÃO. Muito bem! Três sílabas: CORAÇÃO. Você 

acertou, fique com ela. [Entregou a cartela com a palavra CORAÇÃO para Mariano]. 

Quem acertar a palavra, ganha a palavra, certo? Vamos ver a próxima? [...] 

 

Apesar de a infantilização estar presente na maioria das atividades desenvolvidas 

nesta 14ª aula, podemos afirmar que, dentre as atividades de leitura de palavras realizadas 

pela professora, esta última pareceu ser aquela que mais despertou o interesse dos alunos. 

Ter que pensar sobre as possíveis palavras que poderiam ser escritas com determinadas 

sílabas pareceu ser uma atividade bem mais empolgante para os alfabetizandos do que 

aquelas nas quais eles foram solicitados a ler palavras sem terem a menor ideia de qual 

seria o resultado, por exemplo, de M+U+L+H+E+R ou de M+A+R+I+A.  

Essas evidências nos remetem aos estudos anteriormente apresentados (FERREIRO 

et al. 1983; AZEVEDO; LEITE e MORAIS, 2008; GLÉRIA, 2010), os quais evidenciaram 

que muitos alfabetizandos da EJA sabem os nomes das letras, o que eles ainda não sabem é 

como elas funcionam juntas. Segundo os resultados desses estudos, saber as letras não 

garante que o aluno irá utilizá-las com seus valores sonoros convencionais. Embora a 

memorização dos nomes das letras seja algo importante, ela não é suficiente para o aluno se 

apropriar do SEA (AZEVEDO; LEITE e MORAIS, 2008). 

Nos dois primeiros extratos apresentados acima, a alfabetizadora, seguindo o 

primeiro passo da soletração, a memorização do nome das letras, buscou isolar as letras das 

palavras para que os alunos dissessem (e memorizassem) os fonemas a elas 

correspondentes, para, ao final desse processo, realizarem a leitura das mesmas. Morais e 

Albuquerque (2004), Albuquerque (2005) e Leal e Morais (2010b), partindo de outra 

perspectiva acerca da alfabetização, a perspectiva construtivista, ressaltam que um trabalho 

no nível da palavra, no qual os alunos sejam estimulados a pensar sobre suas partes, 

montando-as e desmontando-as, tem maiores condições de levá-los a avançar no 

aprendizado da escrita alfabética.  

Leal e Morais (2010b) elencam alguns interessantes tipos de atividades que, 

segundo eles, contribuem para os alunos compreenderem a lógica do SEA. Entre elas 
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destacamos aquelas que promovem: a construção de palavras estáveis (ex.: bingos com os 

nomes dos alunos, escrita do próprio nome com alfabeto móvel); a análise fonológica (ex.: 

partição de palavras em sílabas, comparação de palavras quanto ao tamanho); a composição 

e decomposição de palavras (ex.: formação de palavras com silabário, dominós com partes 

de palavras, composição de palavras com as letras ou sílabas de outras); escrita de palavras 

através do preenchimento de lacunas (ex.: preenchimento de lacunas em palavras com 

inserção de vogais e consoantes).    

Diferentemente do que sugerem os referidos autores, muitas das atividades 

apresentadas na tabela 3, como a comparação entre palavras escritas, a escrita de 

palavras, a formação de palavras a partir de sílabas dadas, o ditado de palavras, a 

contagem de letras, a contagem de sílabas, a citação de palavras com determinada 

letra/sílaba, as quais, segundo eles, exercem um importante papel na apropriação do nosso 

sistema de escrita, foram realizadas poucas vezes pela alfabetizadora. A comparação entre 

palavras escritas e a formação de palavras a partir de sílabas dadas, por exemplo, foram 

atividades desenvolvidas somente na segunda metade do nosso estudo e apenas em uma 

aula cada uma, na 9ª e na 15ª observações respectivamente.  

Com relação à escrita de palavras, nossos dados revelaram que, além de terem sido 

poucas as vezes em que os alunos foram solicitados a escrever, poucas também foram as 

vezes em que eles realmente escreveram, o que também será evidenciado em nossas 

análises das atividades de produção textual. A atividade que tinha aquele fim acabava se 

resumindo à cópia e não à escrita de palavras, uma vez que a professora escrevia as 

palavras no quadro ou no próprio caderno do aluno, cabendo a eles apenas copiá-las. Além 

disso, pudemos ver que em alguns momentos a escrita de palavras parecia não ser a 

atividade principal, mas sim uma atividade complementar, sobretudo das atividades de 

desenho. 

Já sobre o ditado de palavras, outra atividade da tabela 3 que também merece 

destaque, nós verificamos que apesar de ter sido realizado apenas três vezes pela 

alfabetizadora, a forma como ela realizou essa atividade oportunizou aos alunos um dos 

poucos momentos de reflexão da turma sobre a relação entre a escrita e a pauta sonora das 

palavras. Isto ocorreu, sobretudo, nas duas primeiras vezes em que tal atividade foi 
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desenvolvida, quando a docente buscou levar os alunos a pensarem sobre os componentes 

das palavras. Para ilustrar nossas análises, apresentaremos o seguinte extrato: 

 

EXTRATO DA 3ª OBSERVAÇÃO: Ditado de palavras  

 

Professora: Vamo lá! Coloquem aí: SAPATILHA.  

Aluna: SAPATILHA? 

Professora: É. SAPATILHA. SA, SA. Vão pensando. Pensem no som: SA, SA. Quantas 

vezes a gente abre a boca pra falar: SA-PA-TI-LHA?  Ó, tem quatro sílabas: SA-PA-TI-

LHA. Vamos lá, SA-PA-TI-LHA. SAPATILHA. SAPATILHA.  

Aluna (1º ano): Tem um I, né? 

Professora: Tem um I, né? SAPATILHA.  

[...] 

Professora: Vamo lá? Próxima palavra. FANTASIA. FAN-TA-SIA. FAN. FAN. FANTASIA.  

Aluna (1º ano): Tem L? 

Professora: Psiu! Não é pra dizer. É pra cada um fazer do seu jeito.  

Aluna (1º ano): Tem L não, né? 

Professora: Presta atenção! É hora de pensar, é hora de botar a cabeça pra pensar! 

Quantas vezes você abre a boca pra falar: FAN-TA-SI-A? Quem é a última letra?  

Aluna (1º ano): O A.  

Professora: O A, né? FAN-TA-SI-A. Quem é a primeira letra? FAN, FAN, FANTASIA.  

Aluna (2º ano): F-A-N. 

Professora: Psiu! Não pode dizer, senão o colega não vai pensar. 

 

Também naqueles mesmos dias (3ª e 4ª observações), percebemos que a professora 

Amanda realizou, no momento da correção das palavras ditadas, análises coletivas da 

escrita dos alunos, nas quais buscou estabelecer comparações entre os registros deles e a 

escrita convencional das palavras, conforme o extrato abaixo: 

 

EXTRATO DA 3ª OBSERVAÇÃO: Correção do ditado 
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 Professora: Terminaram aí? Agora a gente vai fazer um combinado. Presta atenção. 

Dessa forma, é mais fácil pra vocês aprenderem. Você não vai apagar o jeito que você fez. 

Você vai observar como é a escrita correta e vai escrevê-la ao lado da escrita que você fez, 

sem apagar, ou seja, ela vai ficar do mesmo jeitinho aí, e depois você vai escrever, ao lado 

dela, a forma correta. Entendido? Ó, a primeira palavra que eu pedi pra vocês escreverem 

foi a palavra SA-PA-TI-LHA. Joana, como foi que você escreveu SAPATILHA?  

Aluna (Joana): Botei S-A... 

Professora: SA.Pode dizer o resto. 

Aluna (Joana): S-A-P-T-I... 

Professora: T-I. 

Aluna (Joana): L-A. 

Professora: Foi assim, num foi? [A professora apontou para a palavra escrita no quadro]. 

Aluna (1º ano): Vou apagar tudinho de novo! 

Professora: Não. Num é pra apagar nada não. Você não vai apagar o que você fez. Não 

vai apagar. Calma. Olha, esse tá do jeito que Joana fez. Rodrigo, me diga aí, como você 

fez SAPATILHA.  

Aluno (Rodrigo/2º ano): S-A. 

Professora: S-A. 

Aluno (Rodrigo): P-I. 

Professora: P-I. 

Aluno (Rodrigo): N-H-A.  

Professora: N-H-A. Certo, bem diferente do de Joana, né? [...]  

Professora: Mariano, como foi que você fez? 

Aluno (Mariano): S-A.  

Professora: S-A. 

Aluno (Mariano): P-A, T-I, L-A. 

Professora: L-A. Certo. Edilene (2º ano), como foi que você fez? 

Aluna (Ediline/2º ano): Eu botei S-A, P-A, T-I, L-H-A. 

Professora: E aí, gente, quem será que acertou? Vamos ver como Joana fez. Vamos ver 

aqui ó, Joana escreveu: SA-P-TI-LA. Rodrigo escreveu: SA-PA-TI-NHA. SA-PA-TI-NHA. 

Essa aqui quem escreveu foi Mariano: SA-PA-TI-LA. SA-PA-TI-LA. Edilene escreveu: SA-
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PA-TI-LHA. Então, qual é a forma correta? SAPTILA, SAPATINHA, SAPATILA OU 

SAPATILHA?  

Alunos: SAPATILHA. 

Professora: SAPATILHA. Então, é essa aqui que você deve escrever do lado da palavra 

que você fez. Não pode apagar a sua. Vai deixar a sua e do lado dela escreve essa.  

 

Momentos como estes, em que o professor alfabetizador assume o papel de 

mediador do processo de aprendizagem, são essenciais para ajudar os aprendizes do sistema 

a construírem gradativamente seus conhecimentos sobre a escrita (LEAL; MORAIS, 

2010a).   

Antes de concluirmos a análise que nos propusemos realizar neste tópico do 

trabalho, ressaltamos que, se por um lado, os dados da tabela 3 demonstram certa ausência 

de uma sistematização na prática da professora com relação às atividades aqui analisadas, 

por outro eles revelam a preocupação da docente em diversificar essas mesmas atividades, 

uma vez que a alfabetizadora realizou inclusive atividades com jogos. Essa preocupação 

pode ser percebida nas informações contidas na referida tabela, as quais indicam que, em 6 

(seis) das 15 (quinze) observações (2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 9ª e 14ª), a alfabetizadora realizou, em uma 

mesma aula, mais de 6 (seis) tipos diferentes de atividades de apropriação do SEA.  

Sobre essa questão, precisamos salientar que, embora a professora tenha buscado 

diversificar tais atividades, podemos observar na tabela 3 que 18 (dezoito) delas estiverem 

presentes em no máximo 3 (três) das 15 (quinze) observações. Vale ressaltar outra vez que, 

no decorrer de nossas observações, pudemos perceber que alguns daqueles tipos de 

atividades como a contagem de letras, a contagem de sílabas e a identificação de 

letras/sílabas em palavras, por exemplo, foram geralmente desenvolvidas de maneira 

rápida e superficial pela docente, durante a realização de outras atividades, entre elas a 

leitura de palavras e a escrita de palavras. O que demonstra mais uma vez o pouco 

investimento por parte da professora em um ensino sistemático da escrita alfabética.  

Para entendermos melhor as práticas alfabetizadoras das professoras, não 

poderíamos deixar de incluir em nossa discussão uma breve análise daquelas atividades em 

que elas realizaram com seus alunos leituras e produções de texto. Isso porque, de acordo 

com a perspectiva de alfabetização defendida por muitos hoje, a qual é adotada pela 
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Secretaria de Educação de Camaragibe, além de ser importantíssimo que o ensino da escrita 

alfabética ocorra simultaneamente às atividades reais de leitura e produção textual 

(SOARES, 1998a), o trabalho com textos pode auxiliar no processo de alfabetização 

(LEAL; ALBUQUERQUE e AMORIM, 2010). Sendo assim, buscaremos na seção 

seguinte discutir a respeito das atividades de leitura e produção de textos propostas pela 

professora Amanda. 

 

4.1.1.3 As atividades de leitura e produção de texto realizadas pela Professora 

Amanda 

 

 Cientes da importância atribuída ao trabalho com textos em turmas de alfabetização, 

apresentaremos a seguir o quadro 7 e, posteriormente, o quadro 8, que nos ajudarão a 

compreender melhor como foram realizadas, respectivamente, as atividades de leitura e de 

produção de texto na turma da professora Amanda. 

 

Quadro 7 – Informações sobre as atividades de leitura de texto realizadas pela Professora 

Amanda 
 

Observações O que foi lido? Os alunos tiveram acesso ao texto? 

1ª Poema Não 

2ª Crônica Não 

3ª Cartaz Sim 

4ª Biografia Sim 

5ª Conto Não 

Texto didático Sim 

6ª --- --- 

7ª Cartão-postal Só os alunos do 2º ano  

(Livro didático do 2º ano) 

8ª Parlenda Só os alunos do 1º ano  

(Livro didático do 1º ano) 

Texto didático Só os alunos do 2º ano  

(livro didático do 2º ano) Conto 

9ª Livro de Literatura infantil Não 

10ª Livro de Literatura infantil Não 

Música Sim 

11ª Lista de produtos Sim 

Receita culinária Só os alunos do 1º ano  

(Livro didático do 1º ano) 
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12ª Livro de Literatura infantil Não 

13ª --- --- 

14ª Fábula Sim 

15ª Música Sim 

  

O quadro acima não apenas traz os materiais escritos que foram lidos durante as 

quinze observações de aula realizadas na turma da professora Amanda, mas também nos 

informa se os alunos tiveram ou não acesso a cada um deles.  Ao analisá-lo, percebemos 

que a docente realizou a leitura de texto em 13 (treze) do total de aulas observadas, 

buscando diversificar os materiais lidos. 

 Sobre a leitura de texto Leal, Albuquerque e Amorim (2010) ressaltam que esta 

deve ser uma atividade praticada diariamente na rotina da sala de aula. De acordo com as 

autoras, em se tratando de turmas de jovens e adultos, o trabalho com leitura de texto tem 

como um de seus objetivos ampliar o “repertório textual” dos alfabetizandos e aumentar 

seus conhecimentos a respeito de várias temáticas. Para tanto, elas sugerem a leitura 

cotidiana de textos, “seguida de conversas informais sobre seus conteúdos” (LEAL; 

ALBUQUERQUE e AMORIM, 2010, p. 75). Era isto que a professora Amanda parecia 

buscar fazer, como apontamos na discussão anterior e como veremos no extrato a seguir: 

 

EXTRATO DA 2ª OBSERVAÇÃO: O texto como suporte para a discussão de temas 

 

Professora: A gente, hoje, vai refletir um pouquinho sobre um tema muito importante que 

é mulher, né? [...] 

Professora: Eu trouxe um texto muito bonito. Eu recebi esse texto nesse papelzinho que já 

tá amarelinho, rasgadinho. Foi no meu tempo de faculdade. Quando eu fazia faculdade, eu 

consegui esse texto de uma amiga e guardei por muito tempo. Faz mais de dez anos que eu 

tenho esse texto. 

[...] 

  Na sequência, a professora iniciou a leitura do texto “VIDA DE MULHER”, de 

Marlene Oliveira e Joana Dark Aguiar, após escrever o título no quadro.   

 

Professora: Escutem só: VIDA DE MULHER. Tá todo mundo ouvindo? Tá? Vou escrever 
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no quadro o título, né? VIDA DE MULHER. Olha o nome do texto: VIDA DE MULHER. 

Iniciou a leitura: “Às vezes, fico pensando: será mesmo que Eva teve culpa? Dizem, tudo 

começou com ela. Eva comeu a maçã e obrigou Adão a comer também”. Num é? É o que 

diz a Bíblia? Que tudo começou com Eva? Que Eva pegou a maçã e que a maçã não era 

pra ser comida, né? Ela já tinha sido avisada, mesmo assim ela pegou a maçã, pecou e 

ainda fez Adão pecar também. 

[...] 

Professora: Ó, mulher brasileira, japonesa, mulher indígena, é a mesma cultura? Não são 

culturas diferentes. Existem direitos e desafios diferentes. Tem países em que a mulher, ela 

não pode andar a frente do homem. Ela sempre tem que andar atrás do homem. Ela nunca 

pode mostrar... o rosto, na Arábia mesmo, né? Elas só andam de véu, cobrindo o rosto. 

Elas não podem casar se não forem virgens. Se elas casarem e não forem virgens o marido 

tem todo direito de, em praça pública mesmo, assim, começar a apredejá-la até a morte. 

[...] 

Aluno: Mas aqui é diferente. Aqui é Brasil. A mulher se casa de todo jeito. 

Professora: Graças a Deus, que a aqui é diferente. Ainda bem que aqui não tem essa 

cultura, [...] 

  

Além de discutir temáticas a partir de textos, a professora Amanda buscava 

diversificar os materiais lidos com o intuito de ampliar o nível de letramento de seus 

alunos, o que pode ser observado no quadro 7, no qual verificamos que foram lidos, entre 

outros gêneros textuais, o conto, a música, o poema, receitas culinárias, o cartão-postal, a 

biografia, a crônica, sobressaindo-se, no entanto, como o material escrito mais utilizado 

naquela turma, o livro de literatura infantil. Os referidos livros lidos pela docente foram: A 

formiga e a neve (BARRO, João de. A formiga e a neve / recontado por João de Barro 

(Braguinha). 17ª ed. Clássicos Infantis. São Paulo: Moderna, 1995.), A casa feita de sonho 

(ALBERTY, Ricardo; BRANDÃO, Eliana B. A casa feita de sonho. São Paulo: 

Melhoramentos. Literatura Infantil (não tinha a data no livro)), Saúde (CUNHA, Beatriz 

Monteiro da. Dr. Esporte/Beatriz Monteiro da Cunha; Ilustrador Theo Siqueira. – São 

Paulo: Evoluir, 2003. 2008 – 4ª edição.). Os dois primeiros foram utilizados como leitura 
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deleite, já o último cumpriu o papel de suporte para uma aula interdisciplinar cujo tema era 

“A boa alimentação”.  

 Outro ponto a ser destacado no quadro 7 diz respeito ao acesso dos alunos aos 

textos. Como podemos constatar, houve momentos (6 das 15 observações) em que nenhum 

aluno da turma teve acesso ao material lido. Vimos também que, em algumas aulas (7ª, 8ª e 

11ª observações), somente os alunos de um dos anos puderam ler o texto. Isso ocorreu 

porque tais materiais escritos pertenciam aos livros didáticos adotados, que, obviamente, 

variavam de acordo com o ano escolar dos alunos.  

 Ainda sobre essa questão, vale salientar algo que chamou a nossa atenção, que foi o 

fato de, na 7ª observação, a docente ter solicitado a produção de um cartão-postal para toda 

a turma, apesar de somente os alunos do 2º ano terem tido a possibilidade de ler e verificar, 

em seus livros didáticos, as características desse gênero escrito, o que pode ser observado 

no seguinte extrato: 

 

EXTRATO DA 7ª OBSERVAÇÃO: A produção de um cartão-postal 

 

Professora: [...] abram na página vinte e um, no livrinho verde, que é o livro dos alunos do 

segundo ano. E o primeiro ano, de capa vermelhinha, é a página... é a página catorze. [...] 

Olha só, na vinte e um, no da capinha verde, você tem aqui a leitura de um texto. Esse texto 

a gente chama de cartão-postal. Alguém já recebeu um cartão postal na vida? Quem já 

recebeu cartão-postal? [...] Olha só, é... esse cartão-postal aqui, ele... tem de onde foi 

enviado. Agora se você observar aí, tentar ler, você vai ver de onde ele foi enviado. Ou 

seja, quem enviou, onde estava. E pra quem enviou. O cartão-postal ele serve pra mostrar 

a beleza do lugar. Fazer uma propaganda daquele lugar. [...] Aí vê só, aqui nesse cartão-

postal, a gente tem mostrando a frente dele e o verso dele. Aqui na frente é a foto. É um 

retrato daquele lugar, mostrando onde foi que você ficou.  Agora atrás desse cartão-postal 

a gente tem o quê? A gente tem um espaço que é pra pessoa escrever e a gente tem aqui... o 

local que é pra o endereço pra quem eu quero mandar esse cartão-postal. Certo? Então, eu 

queria que vocês do segundo ano, que estão com o livrinho verde, tentassem ler esse cartão 

postal. Tá bom? Tentem fazer a leitura aí, tá? Enquanto isso, o pessoal do primeiro ano, 

que tá com o livro vermelho, vocês têm uma mistura de símbolos. Que aparecem no quadro 
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abaixo. Só que vocês vão circular apenas as letras. 

[...] 

 Às 20h10min, a alfabetizadora propôs uma mesma atividade para os alunos dos dois 

anos. 

 

Professora: [...] E agora a gente vai fazer uma atividade. E nessa atividade, a aula vai ser 

igual pra todo mundo. Olha só, agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou entregar pra 

vocês uma folha em branco. Nessa folha em branco, a gente vai confeccionar um cartão 

postal. Tá? Todo mundo vai confeccionar o cartão postal. Tá? [...] Nessa folha em branco, 

a gente vai confeccionar um cartão-postal. Tá? Todo mundo vai confeccionar o cartão-

postal. Tá? O quê que vocês vão ter que fazer? A frente e o verso do cartão-postal. Na 

frente a gente vai criar uma imagem que seja aqui da cidade de Camaragibe. Tá? Com 

desenho, pintura. Vocês vão tentar mostrar uma parte de Camaragibe através de um 

desenho, uma pintura. Certo? Essa vai ser a frente do cartão-postal. Atrás a gente vai ver 

como se escreve um cartão-postal. Quê que a gente coloca num cartão-postal. A data... que 

mais? Cartão-postal tem remetente? [...]. 

 

 

Minutos depois dessa fala, a professora desenhou um modelo de cartão-postal no 

quadro e disse que os alunos deveriam escrever do lado esquerdo dele o nome do 

remetente, do lado direito, as informações do destinatário, no final do cartão, as despedidas 

e, por último, a assinatura.  Embora os alunos do 1º ano tenham ouvido a leitura do 

conteúdo do cartão-postal, já que esta foi realizada em voz alta pela professora, o extrato 

acima evidencia que os mesmos estavam ocupados com a atividade solicitada para eles, no 

momento em que a docente fazia as explicações acerca da finalidade e das características 

desse gênero textual. Apesar disso, na atividade seguinte a alfabetizadora propôs a 

produção escrita de um cartão desse tipo para toda a turma. O resultado alcançado pela 

professora nessa atividade foi a realização de desenhos acompanhados dos nomes dos 

lugares que eles representavam, os quais foram escritos (ou copiados) com a ajuda da 

professora, como observamos abaixo: 
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EXTRATO DA 7ª OBSERVAÇÃO: A produção de um cartão-postal (continuação) 

 

Professora: Isso, Inalda, tá lindo. Agora você tem que colocar onde é essa igreja.  

Aluna (Inalda): É a Capelinha de Maria Amazonas. 

Professora: Então, escreva aí: Capela de Maria Amazonas.  

Aluna (Catarina): Terminei, professora, agora é só escrever.  

Professora: Vamo colorir isso daí, né? Imagina a gente olhar pra essa imagem que você 

desenhou, um local aqui de Camaragibe, quando você olha pra esse local, ele é assim sem 

cor?  

Aluna (Catarina): Não. Ele tem cor, mas é feio. 

Professora: E por que você escolheu um local que você acha feio?  

Aluna (Catarina): Não. Eu acho bonito dentro. 

Professora: Dentro? Qual é a parte que você acha bonita? É o que? A gruta é?  

Aluna: A parte de dentro da FOPE. 

Professora: Ah, o que você acha bonito é a parte de dentro da Faculdade. Ah! Realmente, 

a parte de dentro é bonita. Já a parte de fora é muito mal cuidada. Aí você tentou 

representar a parte de dentro? 

Aluna (Conceição): Não, eu botei a parte de fora. 

Professora: Por quê? Dentro é difícil é?   

Aluna: É. É difícil desenhar. 

Professora: Certo. Então você vai colocar o nome aqui, FOPE, parte de dentro.  

Professora: Olhe, tá saindo, viu! Inalda, ela desenhou a capela, aí você vai escrever 

Capela de Maria Amazonas (Escreveu no quadro). Já Catarina, ela conseguiu desenhar 

uma parte de Camaragibe, que ela acha muito bonita que é a FOPE, Faculdade de 

Odontologia de Pernambuco. Quem mais? Digam aí que eu ajudo vocês a escreverem. Aí 

do lado do desenho, a gente escreve, é... o título, né? Daquela imagem, que você Fez. 

 

Diante desse fato, concordamos com Leal, Albuquerque e Amorim (2010) quando 

destacam a importância de o professor, antes de propor uma produção textual, propiciar aos 

alunos oportunidades de reflexão acerca daquela situação de escrita, sobre as temáticas 

discutidas, bem como a respeito das características do gênero trabalhado. Tais 
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procedimentos podem favorecer a produção de textos em turmas de alfabetizandos jovens e 

adultos (LEAL; ALBUQUERQUE e AMORIM, 2010).  

Além de não atender às características do gênero, a atividade de produção de texto 

acima parece também não ter contribuído para os alunos refletirem sobre a escrita 

alfabética, visto que eles não foram levados a pensar sobre a escrita dos nomes dos lugares 

que desenharam.  O próximo quadro, como antecipamos, traz algumas informações sobre 

tais atividades, realizadas na turma da professora Amanda.    

 

 

Quadro 8 – Informações sobre as atividades de produção textual realizadas pela 

Professora Amanda 

 

Observações O que produziram? Produção coletiva ou 

individual? 

1ª Ficha cadastral Individual 

2ª --- --- 

3ª --- --- 

4ª --- --- 

5ª Lista de dicas  Coletiva 

6ª Cartão de aniversário  Individual 

7ª Cartão-postal Individual 

8ª --- --- 

9ª --- --- 

10ª --- --- 

11ª Lista de produtos  Individual 

12ª Listas de alimentos  Coletiva  

Listas de alimentos Individual 

13ª Fábula ou conto Individual 

14ª --- --- 

15ª --- --- 

 

 A leitura do quadro acima demonstra que a professora supracitada parece não ter 

dado às atividades de produção textual a mesma importância que deu às atividades de 

leitura de texto, uma vez que enquanto aquelas foram realizadas em apenas 7 (sete) das 15 

(quinze) aulas observadas, estas, como foi dito, ocorreram em 13 (treze) do total das 

observações feitas por nós na turma dessa alfabetizadora.  

Ao questionarmos a professora Amanda, na entrevista de seleção, sobre a frequência 

com que realizava atividades de produção textual com seus alunos, ela nos respondeu que 
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atividades desse tipo eram realizadas por ela, na maioria das vezes, em 100% das aulas. A 

observação de sua prática, no entanto, revelou que a docente realizava produção de texto 

com menos frequência do que havia dito. Acreditamos que isso se deve ao fato de a 

alfabetizadora enfrentar dificuldades para desenvolver atividades de produção textual com 

seus alunos, sobretudo com aqueles do 1º ano. O que é algo comum para os professores 

alfabetizadores que seguem as abordagens mais recentes acerca do processo de 

alfabetização (ANDRADE; SILVA, 2004).  

Sobre essas atividades, a alfabetizadora nos declarou, na minientrevista que 

realizamos com ela ao final da 7ª observação de suas aulas, que havia uma resistência dos 

alunos para produzir textos, a qual ela atribuía à insegurança e ao medo que eles tinham de 

escrever e, também, ao fato de, segundo ela, os alunos não perceberem que o mundo em 

que vivemos era um mundo rodeado pela escrita, no qual estamos o tempo todo usando o 

texto. Aqui, cabem alguns questionamentos: Será que os alunos não percebiam mesmo isto? 

Por que será, então, que eles estavam numa sala de aula? De acordo com suas falas nas 

entrevistas e minientrevistas, aprender a ler e a escrever, para utilizar tais aprendizagens em 

suas vidas cotidianas, era um dos maiores motivos para muitos deles terem voltado à sala 

de aula. 

Cientes disso, perguntamos à docente se tal resistência não poderia estar relacionada 

ao fato de os alfabetizandos não dominarem ainda o sistema de escrita. Segundo ela: 

 

[...] esse era o ponto mais forte. Como eles sabiam que não dominavam ainda essa 

escrita, então, eles ficavam com medo de errar. Por isso que, muitas vezes, eles se 

negavam a produzir (Prof.ª AMANDA – minientrevista – 7ª observação). 

 

  A respeito das atividades de produção de texto realizadas nessa turma, o quadro 8 

nos informa que na maioria delas foi proposta a construção individual de um texto e que 

somente por duas vezes houve a realização de produções textuais coletivas. Nestas, a 

docente atuou como escriba da turma, o que ocorreu, por exemplo, na 5ª aula observada, na 

qual os alunos juntamente com a alfabetizadora produziram uma lista de dicas, que indicava 

como utilizar o tempo de maneira saudável, de acordo com o extrato abaixo. 
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EXTRATO DA 5ª OBSERVAÇÃO: Produção textual coletiva 

 

Às 20h20min, a professora iniciou a próxima atividade do mesmo livro
30

. Agora, os 

alunos deveriam construir um texto, que foi escrito no quadro pela professora. 

 

Professora: Na questão de número sete, vamos construir um texto. Um texto informativo 

que a gente vai dá dicas de como administrar o nosso tempo. O que a gente deve priorizar 

durante o dia? Quais são as coisas que a gente deve fazer durante o dia que são 

importantes para a nossa saúde, para o nosso bem-estar de forma completa? [...] Então, 

vamos fazer um texto coletivo. Vocês vão me dizendo e eu vou escrevendo no quadro. 

Coloque aí, ó: DICAS PARA O TEMPO, pra usar O DIA, né? DE FORMA SAUDÁVEL. 

DICAS PARA USAR O DIA DE FORMA SAUDÁVEL. Então, vamo ver. Não escrevam 

nada agora não, tá? Prestem atenção na escrita, aí depois eu dou um tempinho e vocês 

escrevem no livro. Tá certo? Primeiro, vamo pensar no quê que a gente vai escrever. O quê 

que a gente vai priorizar? Tornar mais importante pra ser feito durante o dia. As três 

refeições básicas... MANTER ou REALIZAR, né? REALIZAR AS REFEIÇÕES. Essa será a 

primeira dica [..]. O que mais? 

Aluna (Cláudia): Fazer os hábitos de higiene.  

Professora: A número dois, que Cláudia falou, a questão dos hábitos de higiene, que 

devem ser realizados diariamente. REALIZAR também, FAZER, né? FAZER OS HÁBITOS 

HIGIÊNICOS. Que mais, além de realizar as refeições e os hábitos higiênicos diários? [...] 

  

Momentos como este, em que os alunos tiveram a oportunidade de pensar 

coletivamente sobre a produção de um texto, foram poucas vezes realizados pela docente. 

Além de poucas vezes realizadas, as atividades de produção textual também foram poucas 

vezes efetivadas pelos alunos. Na maioria delas, os alunos se limitaram a copiar algumas 

palavras escritas pela docente ora no quadro, ora no próprio caderno deles, como 

evidenciou o extrato anterior, retirado da 7ª observação. 

 Sobre os textos produzidos, destacamos que aquele que pareceu ter sido o mais 

interessante para os alunos foi a lista de produtos elaborada na 11ª aula observada. Nesse 

                                                 
30

 GONÇALVES, Jane Terezinha Santos. Alfabetiza Brasil. Curitiba: Módulo Editora, 2009. 
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dia a alfabetizadora solicitou à turma a escrita de alguns produtos que eles gostariam que 

fossem incluídos em um balaio junino que seria sorteado na escola. Os alunos, até mesmo 

os mais resistentes às atividades de produção escrita, pareceram bastante empolgados para 

escrever os nomes dos referidos produtos. Sobre isso, perguntamos à professora a que ela 

atribuía aquele interesse dos alunos pela atividade. Ela declarou:  

 

Eu acredito que quando a gente trabalha com a produção de texto que o aluno ele 

sabe quem e pra quê, ele produz de forma mais solta, né? Ele produz de forma mais 

confiante, mais satisfatória pra ele. Ele sabe que aquele registro, né? Que aquela 

atividade, que ele está fazendo, né? Que aquela atividade, aquela produção não é 

mais uma produção que vai ficar ali no caderno dele. É uma produção que vai ter 

um fim, pra quem, pra quê, porque tudo é destinado. Isso é muito importante, né? O 

destinatário. (Prof.ª AMANDA – minientrevista – 7ª observação). 

 

A fala da docente nos remeteu às ideias de Soares (2003a) quando a autora destaca a 

importância de, durante o processo de aprendizagem da escrita na escola, o professor 

buscar levar o aluno a aprender as funções da escrita de forma interativa. Em outras 

palavras, é importante que o aprendiz da língua escrita construa “o conhecimento e o uso da 

escrita como discurso, isto é, como atividade real de enunciação, necessária e adequada a 

certas situações de interação, e concretizada em uma unidade estruturada – o texto” 

(SOARES, 2003a, p. 105). O que significa dizer que não basta alfabetizar, é fundamental, 

também, letrar. 

 Apresentadas nossas análises e reflexões sobre a prática da professora Amanda, 

iniciaremos, na próxima seção, a discussão dos resultados acerca do modo de ensinar a 

leitura e a escrita da professora Selma.   

 

4.1.2 O que inventava e fabricava a professora Selma? 

 

 Ao entrevistarmos a professora Selma, no momento em que selecionávamos as 

professoras que participariam da pesquisa (no final do ano letivo de 2010), sentimos 

bastante curiosidade em acompanhar sua prática, principalmente após ouvirmos da docente 

que, em pleno final do ano letivo, sua turma permanecia com 42 (quarenta e dois) alunos. 

Encontrar uma turma da EJA, nesse período, com uma frequência daquelas era no mínimo 
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algo curioso, que suscitou o seguinte questionamento: O que será que essa professora faz 

em suas aulas?  

 É sobre isso que discutiremos nos tópicos seguintes. Primeiramente, no entanto, da 

mesma forma que fizemos com a outra professora, precisamos apresentar alguns trechos da 

referida entrevista e outros coletados durante as observações, a fim de demonstrarmos o que 

tal docente compreendia como alfabetização e letramento, tendo em vista que o 

entendimento sobre o que significavam estes termos parecia ser algo importante para as 

professoras alfabetizadoras daquela rede de ensino compreenderem as sugestões (ou 

exigências) do discurso oficial, pautado no “alfabetizar letrando” (MORAIS; 

ALBUQUERQUE, 2004; SOARES, 2003a).   

 Na entrevista de seleção, perguntamos à professora Selma o que ela entendia por 

alfabetizar. Ela nos declarou: 

 

É... alfabetizar... É tão difícil responder essa pergunta. Porque até hoje, nós somos 

analfabeto, porque sempre tem alguma coisa pra se aprender. Então, eu posso ser... 

não ser analfabeta numa coisa, mas ser analfabeta em outra, né? É... , mas, assim, 

voltando lá pro lado dos alunos da gente, né, esse rótulo que a gente... porque o aluno 

não escreve nem lê, né, aí, se a gente for olhar, dessa parte, é eu fazer com que o aluno 

compreenda o sistema... o letramento, né? Consiga escrever, consiga ler, mas 

alfabetizar é... específico (Prof.ª SELMA – Entrevista de seleção). 

 

 Logo no início da fala da docente, percebemos que a mesma demonstra certa 

dificuldade para explicitar o que ela realmente entendia por alfabetização. Nas últimas 

palavras, no entanto, vemos que a professora Selma acreditava que alfabetizar era letrar e 

letrar era alfabetizar, isto é, que tanto um quanto o outro termo significava ensinar a leitura 

e a escrita. Ao contrário da docente, Soares (2003b) defende que os termos alfabetização e 

letramento, embora designem processos indissociáveis, são termos distintos, que envolvem 

“conhecimentos, habilidades e competências específicos”, exigindo, assim, “formas de 

aprendizagem diferenciadas e, consequentemente, procedimentos diferenciados de ensino” 

(p.15). Enquanto o primeiro se refere à ação de ensinar/aprender a ler e a escrever o sistema 

alfabético, o segundo significa saber utilizar a leitura e a escrita nas mais diversas situações 

sociais em que estas são exigidas (Soares, 1998a). 
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Outros exemplos das concepções da professora supracitada a respeito dos termos 

acima podem ser vistos nos extratos seguintes, retirados da 5ª e da 11ª observações de aula 

feitas em sua turma:  

 

EXTRATO DA 5ª OBSERVAÇÃO: As concepções da professora sobre os termos 

alfabetização e letramento 

 

Professora: [...] Na outra folha (página 194)
31

, a gente vai ver o que é algarismo. Vamo 

pra aqui, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Ó, a gente num tem as letras do 

alfabeto, num tem? 

Alunos: Tem. 

Professora: Quando a gente tá em Português, a gente é... a gente trabalha letramento, a 

gente trabalha com as letra, tenta conhecer as letra, conhecer as sílaba, né isso? Conhecer 

palavras, né? E, pra mim formar palavras, a gente viu que a gente usa letras. E a gente 

tem o nosso alfabeto com vinte e seis letras, né isso? Que a gente utiliza pra formar 

palavras. 

 

 

EXTRATO DA 11ª OBSERVAÇÃO: As atividades de letramento  

 

A aula foi iniciada às 19h05min, com a professora pedindo para os alunos que 

faltaram no dia anterior recortarem as letras do alfabeto móvel, que estava atrás do livro 

didático deles, já que o restante da turma havia feito isso na aula passada. 

 

Professora: Pegue as letrinha, que a gente recortou ontem. Vocês que faltaram ontem, 

atrás do livro tem umas letras, arranque a folhinha, viu? Porque todos fizeram isso ontem, 

recorte as letrinha que tão aí. 

 

                                                 
31

 A professora estava dando aula de Matemática, utilizando o livro didático adotado pela rede (SOUZA, 

Cássia Leslie Garcia de; PASSOS, Marinez Meneghello; PASSOS, Angela Meneghello. É bom aprender: 

Educação de Jovens e Adultos – EJA. Volume único: alfabetização. 1ª ed. – São Paulo: FTD, 2009) 
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Minutos depois, às 19h20min, a professora falou: 

 

Professora: Pronto? Vamos começar? A gente só vai dá um reforço no letramento, nas 

letra, né? Porque vocês tão ainda com dificuldade, tão se atrapalhando muito. [...] 

 

Além de percebermos na fala da docente a compreensão que ela demonstrava a 

respeito dos termos letramento e alfabetização, verificamos também, durante as 

observações, que a mesma escrevia no quadro a expressão “Atividade de letramento”, para 

intitular as atividades que ela desenvolvia especificamente para o ensino da leitura e da 

escrita como poderemos verificar no quadro 10, que será apresentado na próxima seção.  

Diante disso, acreditamos que o entendimento (ou o não entendimento, se partirmos 

da perspectiva adotada pela Secretaria) da docente a respeito do termo letramento e, 

portanto, do ato de letrar, talvez seja um dos motivos que a tenham levado a realizar poucas 

vezes atividades de leitura e produção textual com seus alunos, ao longo das 15 (quinze) 

observações, conforme veremos nas próximas partes do trabalho, começando por aquela 

que busca caracterizar a rotina pedagógica nessa turma, sobretudo no que se refere ao 

ensino da leitura e da escrita.  

 

4.1.2.1 A Rotina pedagógica na turma da Professora Selma: quais eram as atividades 

cotidianas? 

  

Assim como fizemos quando discutimos sobre a prática da professora Amanda, 

também apresentaremos, inicialmente, um quadro com todas as atividades realizadas pela 

professora Selma, durante as 15 (quinze) aulas em que estivemos em sua sala, para, em 

seguida, apresentar outro quadro contendo um resumo descritivo de uma das aulas mais 

representativas de sua prática. Com o intuito de darmos continuidade à discussão sobre a 

prática da docente, nas seções seguintes discorreremos com mais detalhes sobre as 

atividades de apropriação do SEA, bem como sobre aquelas direcionadas à leitura e à 

produção de texto propostas por ela, ao longo do estudo.  
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Quadro 9 – Atividades desenvolvidas pela Professora Selma durante as aulas observadas 

 

 OBSERVAÇÕES 

 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 

 

A
T

IV
ID

A
D

E
S

 

Complementação 

de palavras com 

letras 

Identificação 

de sílabas 

soltas 

Discussão de 

temática partindo 

de imagens (LD) 

Escolha de um 

livro de literatura 

infanto-juvenil 

(para um projeto 

de leitura) 

Atividades de 

Matemática 

(LD) 

Leitura de 

palavras 

Identificação de letras 

soltas 

Atividades de 

Matemática (LD) 

Identificação de 

letras soltas 

Formação de 

palavras a 

partir de 

sílabas dadas 

Leitura de texto 

(Texto didático 

sobre pinturas 

rupestres/LD) 

Ditado de letras 

(LD-continuação) 

Leitura de 

texto (Texto 

didático sobre 

os nomes das 

pessoas/ LD) 

Complementação 

de palavras com 

letras 

Citação de palavras 

com determinada 

letra 

Escrita de palavra 

Leitura de 

palavras 

Leitura de 

palavras 

Discussão sobre o 

texto 

Identificação/ 

exploração de 

diferentes tipos de 

letras (LD) 

Discussão 

sobre o texto 

(proposta pelo 

LD). 

Ordenação das 

palavras de uma 

frase 

Citação de palavras 

com determinada 

sílaba 

Identificação das 

letras da palavra 

Identificação de 

letras em palavras 

Contagem de 

letras 

Leitura de palavras Leitura de palavra   Contagem de 

letras 

Leitura de palavras 

(LD) 

Contagem de letras 

Leitura de sílabas Contagem de 

sílabas 

Discussão sobre o 

texto (proposta pelo 

LD) 

Contagem de 

letras (LD) 
 Contagem de 

sílabas 

Citação de palavras 

com determinada 

sílaba 

Contagem de 

sílabas 

Leitura de 

palavras 

Identificação 

de sílabas em 

palavras 

Leitura de texto 

(Texto didático 

sobre “Ana 

Terra”/LD) 

Identificação de 

letras em palavra 
 Atividade com 

jogo (bingo de 

sílabas) 

Escrita de palavras Citação de palavras 

com determinada 

letra 

Identificação de 

sílabas em 

palavras 

Identificação 

de letras em 

palavras 

Reconhecimento de 

alguns símbolos 

(LD), 

Contagem de 

sílabas 
  Identificação de 

sílabas em palavras 

(LD) 

Escrita de palavras 

Cópia de palavras Escrita de 

palavras 

Desenho de um 

símbolo (LD) 

Identificação de 

sílabas em 

palavra, 

  Escrita de palavras 

(LD) 

Leitura de palavras 

Citação de 

palavras com 

determinada 

sílaba 

Formação de 

palavras a 

partir de 

sílabas dadas 

Identificação de 

símbolos (LD) 

Separação de 

palavra em letras 

(LD) 

  Identificação de 

figuras cujos nomes 

têm determinada 

sílaba (LD) 

Complementação 

de palavras com 

sílabas (LD) 
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Identificação de 

determinada 

palavra entre 

outras 

 Exploração do 

alfabeto (LD), 

Identificação de 

letras em palavras 

(LD) 

  Escrita de palavras Complementação 

de palavras com 

letras (LD) 

Leitura de sílabas  Identificação/ 

exploração de 

diferentes tipos de 

letras 

Identificação/ 

exploração de 

diferentes tipos de 

letras (LD) 

  Identificação de letras 

soltas 

Escrita de palavras 

(LD) 

Formação de 

palavras a partir 

de sílabas dadas 

 Escrita do nome 

próprio com letra 

de forma 

Exploração do 

alfabeto 
  Citação de palavras 

com determinada 

letra 

Leitura de textos 

(Anúncios/LD) 

Leitura de 

palavras 

 Análise coletiva da 

escrita dos alunos 

Complementação 

de palavras com 

letras (LD) 

  Leitura de palavras Discussão sobre os 

textos (proposta 

pelo LD) 
  Identificação de 

letras soltas (LD), 

Leitura de 

palavras 
  Escrita de palavra 

(LD) 

Tarefa de casa 

(produção de texto 

– LD) 

  Ditado de letras 

(LD). 
Comparação entre 

masculino e 

feminino nas 

palavras 

  identificação de 

sílaba em palavra 

(LD) 

 

   Leitura de texto 

(Bilhete/LD) 
  Identificação de 

figuras cujos nomes 

têm determinada letra 

(LD) 

 

   Diferenciação 

entre masculino e 

feminino nos 

nomes dos alunos  

  Escrita de palavras 

(LD) 
 

      Ditado de palavras  
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9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 

Atividade com jogo 

(forca)        

Separação de palavras 

em sílabas 

Identificação de letras 

soltas 

Leitura de palavras Leitura de palavras Leitura de texto 

(Poema: “O 

bicho”/Manoel 

Bandeira) 

 

Atividades de ortografia 

(R/RR) no LD 

Cópia de texto 

(Cantiga: “cai, cai, 

balão”) 

Cópia de texto (Receita 

culinária: “Amendoim 

Doce”/LD). 

Formação de palavras 

utilizando o alfabeto 

móvel 

Separação de 

palavras em sílabas 

Leitura de texto (Poema: 

“O bicho”/Manoel 

Bandeira) 

Discussão sobre o 

texto 

Citação de palavras com 

determinadas sílabas 

Leitura de texto 

(Texto didático sobre 

Festa Junina/LD) 

Leitura de texto (O 

mesmo) 

Formação de palavras 

com sílabas de 

palavra dada 

Leitura de sílabas Discussão sobre o texto 

(O mesmo) 

Leitura de 

palavras 

Identificação de figuras 

cujos nomes têm 

determinadas letras (LD) 

Pesquisa de palavras 

num texto 

Tarefa de casa  Citação de palavras 

com determinada 

letra 

Formação de palavras 

a partir de sílabas 

dadas 

Contagem de palavras 

numa frase 

Contagem de 

letras 

Leitura de sílabas 

Contagem de letras   Leitura de sílabas Identificação de 

determinada palavra 

entre outras/num texto 

Contagem de 

sílabas 

Complementação de 

palavras com 

determinadas letras (LD) 

Contagem de sílabas   Formação de palavras 

a partir de sílabas 

dadas 

Identificação de letras 

em palavras 

Leitura de 

palavras 

Cópia de palavras (LD) 

Escrita de palavras   Leitura de sílabas Interpretação escrita do 

texto lido 

Complementação 

de frases com 

palavras dadas 

Complementação de 

palavras com 

determinadas letras (LD) 

Separação de palavras 

em sílabas 

  Leitura de palavras Produção de texto Identificação de 

sílabas em 

palavras 

Leitura de palavras (LD) 

Leitura de texto 

(Cantiga: “Cai, cai, 

balão”/ LD). 

  Complementação de 

palavras com sílabas 

  Separação de palavras 

em sílabas (LD) 

Discussão sobre o 

texto (a cantiga) 

  Identificação de 

determinada palavra 

entre outras 

  Identificação de letras 

em palavras (LD) 

Escrita de palavras   Formação de palavras 

a partir de sílabas 

dadas 

  Formação de palavras 

com letras de palavra 

dada 

Leitura de palavras       
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A análise do quadro 9 nos permite verificar que a rotina pedagógica estabelecida na 

sala de aula da professora Selma era essencialmente caracterizada pela realização de 

atividades dirigidas ao ensino da escrita alfabética. Consequentemente, as atividades de 

leitura e, principalmente, as de produção de texto, poucas vezes foram desenvolvidas pela 

docente naquelas 15 (quinze) observações que fizemos do seu cotidiano prático.  

Os textos lidos pela professora, durante 4 (quatro) das 8 (oito) aulas em que ela 

realizou leitura de texto, faziam parte do livro didático recebido pelos alunos. A utilização 

desse recurso é outro aspecto da prática da alfabetizadora que merece ser comentado. Como 

podemos ver no quadro acima, ela utilizou o referido material em 6 (seis) dias do total de 

aulas observadas. Ao analisar nossos registros, verificamos que quando o livro didático era 

usado pela docente a mesma permanecia utilizando-o durante toda a aula, seguindo, na 

maioria das vezes, a sequência das atividades propostas pelo material, como podemos 

verificar no seguinte extrato: 

 

EXTRATO DA 7ª OBSERVAÇÃO: Utilização do livro didático 

 

Professora: Página setenta e cinco. E quem faltou esses dias todinhos tente botar em dia, 

até a página setenta e cinco. Viu?  

Aluno (Marcos): A página é qual, professora? 

Professora: Setenta e cinco. [...] 

Professora: Ó, a gente já respondeu até aqui, aí vai até a letra G. Essas coisas aqui quem 

faltou vai tentar fazer sozinho, aos pouquinhos. Quem mandou faltar! 

 

 Ainda a respeito do livro didático, percebemos, durante as observações, que a 

professora Selma parecia não se sentir muito segura na realização de algumas atividades 

propostas por aquele material, elaborado na perspectiva do letramento. Tal insegurança 

tornava-se mais evidente quando as atividades exigiam leitura, interpretação ou produção 

de texto. Tanto que, diante de algumas delas, a professora optou por não realizá-las, 

demonstrando que o desenvolvimento das atividades dependia do seu domínio sobre “o 

como fazê-las”, o que podemos constatar no extrato da mesma observação, na qual a 
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docente, atendendo ao pedido de alguns alunos, decidiu continuar a aula realizando 

atividades do livro. 

 

EXTRATO DA 7ª OBSERVAÇÃO: Utilização do livro didático (continuação) 

 

Professora: Ó, todos os exercícios com a letra G que tem no livro a gente terminou. Aí 

agora a gente ia passar pra outra coisa, aí eu ia continuar o exercício com a letra G no 

quadro, mas ele (um dos alunos) questionou que ele acha bom trabalhar no livro, né? Aí o 

quê que vocês quer, continuar no livro ou... 

Aluno: Continuar no livro é melhor.  

Professora: É porque no livro... é porque vocês demora mais pra copiar, né?  

Aluna (Josélia): É. Mai é melhor, no livro. 

Professora: Então, vamo mudar pra letra... pro quesito... da página oitenta e seis.  

Aluna (Helena): Qual? 

Professora: Oitenta e seis.   

Aluno (alfabetizado): Lá onde tem o FOGÃO? 

Professora: É... é porque as páginas, as outra atividades é longa, com texto grande, aí a 

gente vai pra oitenta e seis que é com outra letra, a letra F.  

 

 A insegurança em realizar tanto aquele tipo de atividade proposta pelo livro 

didático, que visava a ampliação do nível de letramento dos alunos, como outras que 

objetivavam a apropriação do SEA, talvez seja a razão que tenha levado a docente a utilizar 

esse recurso apenas em 6 (seis) daquelas 15 (quinze) aulas. A utilização de seus antigos 

materiais, como outros livros didáticos e cópias de atividades, parecia deixá-la bem mais 

segura e satisfeita. 

 Sobre essa questão, vale a pena salientar aqui dois aspectos importantes. O primeiro 

deles está relacionado à busca da docente pelo “utilizável” (WEISSER, 1998; CHARTIER, 

2007). Os dados dão indícios de que, estimulada pela busca do “como fazer” e orientando-

se por uma “coerência pragmática”, a docente preferia desenvolver em sua prática cotidiana 

as atividades que eram mais facilmente adotadas por ela e não todas aquelas propostas pelo 

livro didático (CHARTIER, 2007). 
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O segundo aspecto diz respeito a algo apontado por Perrenoud (2002): o apego dos 

profissionais às antigas práticas. As dificuldades enfrentadas pela alfabetizadora para 

incluir os “novos” modos de alfabetizar em sua prática causavam-lhe, de acordo com o 

referido autor, desconforto, insegurança, angústia, incertezas, e, em alguns casos, uma 

resistência inconsciente a qual a levava a permanecer com modos de proceder hoje vistos 

como ultrapassados, mas dominados por ela. Esse processo complexo enfrentado por 

muitos professores, durante a inovação da própria prática, foi presenciado por nós em 

vários momentos dentre aqueles em que estivemos na sala de aula dessa docente.  

Com relação aos dados do quadro 9, é importante destacar ainda que a professora 

Selma solicitou de seus alunos  a realização da tarefa de casa no final de 2 (duas) das aulas 

observadas. Na primeira delas (8ª observação), foi solicitada uma produção de texto, sobre 

a qual discutiremos mais adiante, quando tratarmos das atividades de produção textual 

desenvolvidas por esta docente. Nossa intenção aqui é destacar a outra tarefa de casa, 

solicitada na 10ª observação. Nesse dia, a professora realizou durante a aula atividades de 

apropriação do SEA e de leitura intituladas “Atividades Juninas”
 32

. Com essa mesma 

temática, a docente entregou a cada aluno uma cópia mimeografada de uma atividade 

(ANEXO – 1), contendo três questões, que deveriam ser feitas em casa. Na primeira delas, 

os alunos deveriam ligar pontinhos, para descobrir a figura de um balão junino; na segunda, 

deveriam completar a palavra BALÃO, com as letras que estavam faltando; e por fim, eles 

deveriam escrever dois nomes de comidas típicas do São João. 

A respeito dessa tarefa de casa, destacamos seu aspecto principal: a infantilização. 

Solicitar que alunos jovens e adultos liguem pontinhos, para descobrir o desenho de um 

balão junino, certamente não era uma atividade atraente nem adequada para eles. Tanto que 

o aluno Marcos, após ouvir a professora explicar a atividade, declarou o seguinte:  

 

Eu num tenho tempo pra isso não, professora. Eu num vou fazer isso não! Tenho 

tempo pra isso não! (ALUNO MARCOS – 10ª observação). 

  

A infantilização foi percebida em outros momentos na prática dessa professora, 

sobretudo nas atividades mimeografas, as quais, provavelmente, foram elaboradas por ela 

para ensinar outro público, o infantil, já que a docente trabalhava há muitos anos também 

                                                 
32

 Atividade realizada dias antes das Festas Juninas. 
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ensinando crianças, em outro horário, na mesma escola. Diante disso, concordamos com 

Inês Oliveira (2004) quando a mesma enfatiza que, seguindo, em sua maioria, uma lógica 

infantil, a organização da escola e as propostas de trabalho que nela se busca pôr em 

prática, ignoram a idade e a vivência social e cultural dos alunos da EJA. 

Essas e outras questões serão retomadas nas próximas seções do nosso trabalho. 

Agora, com o intuito de darmos prosseguimento à discussão sobre a rotina pedagógica 

observada na sala de aula da professora Selma, apresentaremos o quadro 10, que cumpre a 

função de ilustrar tal rotina, exibindo um resumo descritivo da 12ª observação, a qual foi 

escolhida por nós por trazer informações importantes sobre o modo de fazer cotidiano da 

docente.  

 

Quadro 10 – Resumo descritivo da 12ª aula observada na turma da Professora Selma 

 

12ª AULA DA PROFESSORA SELMA 

Atividades DESCRIÇÃO 

Separação de 

palavras em 

sílabas 

A aula teve início às 19h20min, com a correção das atividades do dia 

anterior. A professora escreveu todas elas novamente no quadro e 

iniciou a correção. A primeira delas foi: 

1º) Leia as palavras e separe as sílabas: 

As palavras foram: TELEFONE, RATO, CANETA, JENIPAPO, 

MALETA, PARAFUSO. Ao lado de cada uma delas havia quadrinhos 

correspondentes ao número de sílabas.                        

Leitura de sílabas Antes de iniciar a correção da 2ª questão (abaixo), a professora fez uma 

leitura de sílabas, apontando para algumas sílabas presentes na 

primeira questão e na segunda. 

Formação de 

palavras  

Na sequência, a docente iniciou a correção da 2ª questão. 

2º) Forme palavras de acordo com o indicado das setas. 

CA                             LE                             TO               

MA           PA                    TA              

SA                              VA                            LO             

JU                              MEN                          TO            

Nessa atividade, ela apontou para as sílabas na ordem indicada acima e 



171 

 

 

 

pediu para os alunos lerem as palavras formadas.  

Leitura de sílabas Dando continuidade, assim como fez com a questão anterior, a 

professora pediu que os alunos lessem as sílabas da 3ª questão 

(abaixo). 

Formação de 

palavras 

A 3ª questão foi a seguinte:  

3º) Forme 10 palavras com as sílabas 

 

 

Ao corrigir essa questão, a docente também apontou para as sílabas e 

pediu que os alunos as lessem e dissessem qual era a palavra que havia 

sido formada. Após ter formado as palavras BONECA, COLA, 

SACOLA, MACACO, BATATA e PANELA, a professora pediu que os 

alunos dissessem outras palavras com as sílabas acima.  

CA BO NE TA SA CO MA PA BA LA 

Leitura de 

palavras  

Na sequência, a docente realizou a leitura das palavras formadas na 3ª 

questão. Antes, porém, releu com os alunos as sílabas presentes no 

quadro silábico. Concluída essa leitura, a professora falou: 

Professora: [...] Vamo ler as palavra, agora. Já sabe das sílabas. 

Alunos: (em silêncio). 

Aluno: Um B com O, BO. 

Professora: Tá vendo, disseram todas as sílabas, quando é pra ler a 

palavra... 

[...] 

Complementação 

de palavras com 

sílabas 

Às 20h10min, a professora escreveu no quadro: 

Camaragibe - 15-09-2011 

Atividade de letramento 

1º) Complete com a sílaba que falta:  

CA _____ CO          ___ QUE            ___TO              ____ DO         

DA ___        SA  ____  _____          _____ MINÓ          _____ LE ____   

As palavras acima foram escritas no quadro ao lado dos desenhos dos 

objetos que elas nomeavam (CANECO, LEQUE, RATO, DEDO, DADO, 

SACOLA, DOMINÓ, MALETA). Segundo a professora, os alunos não 
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precisavam fazer os desenhos. Estes serviriam apenas para orientá-los 

na hora de completar as palavras. 

Identificação de 

palavras entre 

outras 

Minutos depois, a docente escreveu a segunda questão no quadro: 

2º) Onde está escrito  

PIJAMA BOLETIM PENTE         BANCO 

PAÇOCA BEZERRA PEIXE         BONECA 

PIMENTA BIGODE PESTE          BACIA 

PIPOCA BINGO PELE 

Ao lado de cada conjunto de palavras havia uma figura cujos nomes 

estão aqui destacados. Às 20h35min, a professora explicou a 1ª e a 2ª 

questões. Logo depois, corrigiu-as com a participação dos alunos, que 

foram convidados a respondê-las no quadro. 

Formação de 

palavras 

Após a correção das questões anteriores, a docente escreveu a última 

atividade da noite no quadro: 

3º) Forme palavras com as sílabas abaixo:     

CA      VA  __________              VA     TO ____________ 

PA      CA  __________               MA    LA ____________ 

CO      VA ___________              LU    TA  ____________ 

RA      SO  __________ 

Na correção dessa questão, os alunos também foram convidados a irem 

ao quadro. Assim que concluíram a formação de todas as palavras, a 

aula foi encerrada, às 21h10min.  

 

 

Ao lermos o quadro 10, verificamos que durante 1h50min de aula foram realizadas 

somente atividades direcionadas à alfabetização, que não envolviam nem a leitura nem a 

produção textual. Esta, como já apontamos, era uma das características mais marcantes da 

prática cotidiana da professora Selma. Foi dessa forma que ela procedeu em muitas das 

aulas que observamos em sua sala, o que será percebido nos quadros 11 e 12, os quais serão 

exibidos e mais bem analisados na seção que tratará da leitura e produção de texto. Nesses 

quadros, verificaremos que a docente deixou de realizar a leitura de qualquer texto em 7 
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(sete) das 15 (quinze) aulas observadas, como também não realizou atividades de produção 

textual em 13 (treze) aulas do total das observações.  

No entanto, Leal e Morais (2010b), defendendo uma concepção de alfabetização na 

perspectiva do letramento, afirmam que o trabalho com textos favorece não apenas a 

ampliação do nível de letramento dos alunos, mas também a aprendizagem da escrita 

alfabética. De acordo com os autores, ao se depararem com textos rimados ou 

memorizados, por exemplo, os aprendizes do sistema têm a oportunidade de desenvolver 

estratégias de leitura e ainda atentar para a relação entre o sonoro e o escrito. Assim, esses 

textos, além de permitirem a leitura e a discussão, permitem ainda a realização de 

atividades de reflexão fonológica sobre as palavras compostas por rimas ou aliterações. 

Dessa maneira, o aluno poderá interagir com a dimensão discursiva do texto e, ao mesmo 

tempo, refletir sobre a escrita das palavras que o constituem (LEAL; MORAIS, 2010b). 

Diante dessas afirmações, percebemos que a referida professora não apenas parece ter 

perdido várias oportunidades de ampliar o nível de letramento dos alunos, mas também de 

desenvolver atividades de reflexão sobre o Sistema de Escrita Alfabética, a partir de textos.  

Por um lado, pudemos perceber que essa maneira de agir da docente parecia estar 

pautada em uma perspectiva de alfabetização hoje considerada tradicional, a qual defendia 

que o aluno deveria, primeiramente, passar por uma sequência de etapas para aprender a 

“decifrar” o “código” e, só depois, começava a ler realmente. Nessa perspectiva, “a escola 

não permitia que o aluno convivesse com a língua escrita” (MORAIS, 2005, p. 40). Por 

outro lado, verificamos mais uma vez que a professora parecia estar passando por um 

momento de mudança em sua prática, um momento de “fabricação” do novo, uma vez que, 

mesmo realizando poucas vezes o trabalho com textos, ela tentou fazê-lo.  

Outro procedimento cotidiano e, portanto, característico da prática dessa 

alfabetizadora era a realização de atividades nas quais ela fazia um trabalho com sílabas, 

guiando-se, principalmente, pelos parâmetros dos métodos tradicionais, já que desenvolvia 

a silabação e a soletração, como veremos com maiores detalhes na parte que tratará das 

atividades de apropriação da escrita alfabética. A presença desse trabalho pôde ser 

verificada na 12ª observação, descrita no quadro 10, no qual são apresentadas, entre outras, 

as seguintes atividades: separação de palavras em sílabas, leitura de sílabas, formação de 
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palavras com sílabas dadas e complementação de palavras com sílabas. Os extratos abaixo 

cumprem aqui o papel de ilustrar nossa análise. 

 

EXTRATO DA 1ª OBSERVAÇÃO: O trabalho no nível da sílaba 

 

Concluída a primeira atividade, a docente sentou-se em seu birô e começou a 

folhear um livro didático
33

. Assim que decidiu que atividade iria passar para os alunos, a 

professora escreveu no quadro: Camaragibe, 08-02-2011. E logo abaixo, ela escreveu: 

Atividade diversificada. Tudo isso escrito em letra cursiva. Na primeira questão, a 

professora escreveu: Forme palavras usando as sílabas indicadas pelos números e leia. 

Logo abaixo, escreveu: 

 

                           1            9           

                      =   _____________________ 

 

                    5        3         12   

                                                   =  _____________________  [...] 

1 

JA 

2 

NA 

3 

JO 

4 

LA 

5 

TI 

6 

TA 

7 

JU 

8 

JI 

9 

CA 

10 

PE 

11 

NE 

12 

LO 

 

EXTRATO DA 2ª OBSERVAÇÃO: O trabalho no nível da sílaba (continuação) 

 

A aula começou às 19h15min, com a professora cumprimentando os alunos. Em 

seguida, ela distribuiu a cópia da atividade (ANEXO – 2), iniciada no dia anterior, para 

aqueles alunos que haviam faltado e propôs a conclusão da mesma. Assim que terminou de 

entregar a atividade aos referidos alunos, a docente explicou-a, dizendo que se tratava de 

um quadro com sílabas, no qual os alunos deveriam procurar as sílabas ditadas por ela, 

pintá-las de uma mesma cor e formar uma palavra, que deveria ser escrita em um traço logo 

abaixo do quadro de sílabas. Nas palavras da professora: 

 

                                                 
33

 CARPANEDA, I.; BRAGANÇA, A. Vida nova: alfabetização de jovens e adultos. – 1 ed. – São Paulo?: 

FTD, 2009. Este livro foi adotado em 2010, mas, segundo a professora, não foi distribuído, porque só 

chegaram 18 unidades e a turma era formada por 42 alunos. 
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Professora: Ontem, a gente trabalhou sílabas e depois, no final, a última tarefa foi essa. A 

gente fez a leitura das sílabas, tá? Depois, eu ditava as sílabas pra vocês pintar. A 

primeira palavra foi qual, gente, que a gente formou?  

Aluno: BOLA. 

Professora: BOLA, num foi? Então, qual foi a cor, gente, que a gente pintou? 

Aluno: Azul. 

Professora: Azul. Azul claro. Eu disse, pinte o BO e o LA de azul claro. Depois, junte as 

sílabas e descubra qual foi a palavra que formou e escreva aqui embaixo. E, aí, a gente foi 

seguindo. Cada palavra foi pintada de uma cor diferente. [...] 

 

EXTRATO DA 10ª OBSERVAÇÃO: O trabalho no nível da sílaba (continuação) 

 

Às 19h30min, após folhear um livro didático
34

, a professora começou a escrever 

algumas atividades no quadro para os alunos que permaneceram na sala
35

. Ela escreveu: 

 

Atividade Junina
36

 

1ª) Separe as sílabas e leia as palavras abaixo: 

 

FOGUEIRA                                      FOGUETE                                           SANFONA 

 

Tanto as atividades do primeiro e do último extrato como aquelas vivenciadas em 

outros momentos observados, geralmente eram retiradas de livros didáticos direcionados ao 

público infantil ou para jovens e adultos, que a professora guardava em seu armário, em 

uma pasta amarela. Nessa pasta a docente guardava também alguns modelos de atividades, 

como aquela apresentada acima no extrato da 2ª observação.  

 Os extratos acima evidenciam ainda que, além de um trabalho de alfabetização 

realizado no nível da sílaba, outra característica observada na prática cotidiana da docente 

foi a realização de atividades que pareciam não ter sido previamente planejadas. Como 

                                                 
34

 PINTO, Gerusa Rodrigues; LIMA, Regina Célia Villaça. O dia-a-dia do professor. Volume 1, 1ª e 2ª séries. 

7ª ed. Belo Horizonte: Editora FAPI LTDA. 
35

 Os demais alunos estavam na aula de informática, oferecida pela escola, aos alunos da EJA, duas vezes por 

mês, sempre na sexta-feira. 
36

 Atividade realizada dias antes da comemoração das festas juninas. 
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pudemos verificar, a professora geralmente selecionava as atividades ali, no momento da 

aula. Na maioria das aulas observadas por nós, a alfabetizadora entrou em sua sala, abriu 

seu armário e folheou algum livro didático de alfabetização (infantil ou não), inclusive o 

próprio livro adotado pela Secretaria de Educação para a alfabetização de jovens e adultos. 

Após isso, ou ela escrevia (ou reproduzia) algumas atividades no quadro ou solicitava que 

os alunos abrissem seus livros em uma página escolhida antes ou durante a aula. Diante de 

tais procedimentos, arriscamo-nos a dizer que foram poucas as vezes em que a docente 

chegou na sala de aula com alguma atividade previamente preparada.  

 Apesar de as evidências demonstrarem o contrário, a docente afirmou, na entrevista 

de seleção, que tinha o hábito de planejar suas aulas, baseando-se, inclusive, nas sugestões 

da Proposta Curricular do Município. Porém, segundo ela, seu planejamento não era algo 

rígido, que deveria ser seguido à risca. Ela buscava adequá-lo à realidade da sala de aula.  

 

[...] lógico, eu sigo aquele pranejamento, porque é aquilo que a rede pede, mas isso 

não quer dizer que eu chego na sala e vou seguir só aquele... né? Porque às vezes 

surge uma coisa nova na sala e a gente se... faz uma adaptação. (Prof.ª SELMA – 

Entrevista de seleção). 

 

 Na minientrevista que realizamos com a professora Selma, após a 12ª observação, 

nós questionamos, mais uma vez, como ela planejava suas aulas. A docente nos disse que 

tinha pouquíssimo tempo para planejar, mas nunca chegava à sala de aula sem saber o que 

iria ensinar. De acordo com sua declaração abaixo, mesmo que não anotasse todo um 

planejamento, ela sempre procurava anotar “alguma coisa” e, quando tinha tempo trazia 

atividades prontas, para facilitar seu trabalho e ganhar mais tempo. 

 

Quando eu não tenho tempo de trazer as atividades prontas, mesmo assim, se você 

pegar meu caderno
37

, ele tem sempre alguma coisa anotada pra eu não sair 

daquele ritmo nem do contexto aonde eu tô trabalhando com eles [os alunos] 

(Prof.ª SELMA – minientrevista – 12ª observação). 

 

No extrato da entrevista de seleção, acima apresentado, a fala da docente demonstra 

seu procedimento “tático” para lidar com as orientações “estrategicamente” propostas pela 

Secretaria de Educação. Mesmo buscando seguir (ou cumprir), em seu planejamento, as 

                                                 
37

 Não tivemos acesso ao caderno da professora. 
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orientações que estão materializadas na Proposta Curricular, ela buscava não torná-las algo 

rígido no momento de colocá-las em prática. Tal relato evidencia que sua “tática” era 

adequar seu planejamento às necessidades e exigências da realidade da sala de aula. Já nas 

declarações dadas na minientrevista, podemos perceber que a alfabetizadora tinha o hábito 

de realizar registros sobre suas aulas. Talvez, essas anotações tenham sido feitas 

rapidamente em outros momentos, uma vez que a docente afirmou que não tinha muito 

tempo para planejar e também porque nunca presenciamos esse tipo de procedimento por 

parte da alfabetizadora, durante nossas observações em sua sala de aula. 

De acordo com Leal (2010), o hábito de registrar situações didáticas ajuda o 

professor a elaborar um planejamento eficiente, pois evita a perda de boas ideias e o 

desperdício de tempo. A autora acrescenta que um bom planejamento requer a tomada de 

consciência por parte do docente sobre suas metas, o conhecimento sobre a proposta 

curricular da rede de ensino ou da escola onde atua, bem como o respeito pelas 

necessidades dos alunos. Para elaborar formas mais confortáveis e eficientes de 

planejamento, a autora destaca que é importante eleger como ponto central de reflexão “a 

organização de rotinas pedagógicas como forma de melhorar a ação docente, jamais como 

meio de prestação de contas. O professor deve ter autonomia para decidir sobre as melhores 

estratégias de ensino” (LEAL, 2010, p. 110). 

Com base nas observações que fizemos e na análise realizada, podemos dizer que a 

rotina na turma da professora Selma, para o ensino da leitura e da escrita, parecia não variar 

muito. Na maioria das vezes, as atividades desenvolvidas foram parecidas com aquelas 

apresentadas acima, isto é, de apropriação da escrita alfabética, realizadas no nível da 

sílaba, geralmente retiradas de livros didáticos, ou ainda atividades reproduzidas a partir 

dos modelos arquivados. Conforme comentamos, houve poucas vezes atividades de leitura 

de textos e quase nenhuma produção textual.  

As questões já discutidas cumprem o papel de orientar nosso olhar para as próximas 

seções, nas quais buscaremos analisar mais detalhadamente a rotina pedagógica existente 

na sala de aula dessa professora, no que se refere, principalmente, ao seu modo de fazer 

para ensinar o Sistema de Escrita Alfabética, estando, a partir de então, cientes tanto das 

concepções da referida docente acerca da alfabetização e do letramento como, também, das 

atividades que caracterizavam suas aulas. 
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4.1.2.2 As atividades de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética propostas pela 

Professora Selma 

 

 Nesta parte do trabalho, buscaremos discutir alguns aspectos relevantes sobre a 

maneira de alfabetizar da professora Selma. Para tanto, apresentaremos a seguir a tabela 4, 

que traz as atividades especificamente direcionadas para o ensino do SEA propostas por 

ela. 

 

Tabela 4 – Atividades de apropriação do SEA realizadas pela Professora Selma 

 

ATIVIDADES 
OBSERVAÇÕES 

T
o
ta

l 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 

1.Complementação 

de palavras com 

letras/sílabas 

X   X  X  X    X   X 6 

2.Comparação entre 

palavras escritas 
   X            1 

3.Identificação de 

letras/sílabas em 

palavras 

X X  X   X X     X X X 8 

4.Identificação de 

letras/sílabas soltas 

X X X    X    X     5 

5.Escrita de palavras  X     X X X X      5 

6.Identificação de 

determinada palavra 

entre outras/num 

texto 

X           X X   3 

7.Leitura de sílabas X           X   X 3 

8.Leitura de 

palavras 

X X X X  X X X X   X X X X 12 

9.Formação de 

palavras a partir de 

sílabas dadas 

X X          X    3 

10.Contagem de 

letras 
 X  X  X  X X     X  6 

11.Contagem de 

sílabas 

 X  X  X  X X     X  6 

12.Contagem de 

palavras numa frase 
            X   1 

13.Identificação/ 

exploração de 

diferentes tipos de 

letras 

  X X            2 

14.Ditado de letras   X X            2 

15.Ditado de       X         1 
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 A leitura da tabela revela, inicialmente, que somente na 5ª observação de aula a 

referida professora deixou de realizar atividades de apropriação da escrita alfabética. Isso 

ocorreu, conforme podemos verificar no quadro 9, porque a docente concentrou tal aula no 

ensino da Matemática, desenvolvendo atividades do livro didático, seguidas da leitura e 

discussão de textos também presentes no mesmo livro, só que na parte direcionada ao 

ensino de Língua Portuguesa.  

Ao analisarmos na tabela 4 a parte que indica a totalidade das atividades realizadas 

em cada dia observado (total horizontal), verificamos que, naquelas 14 (catorze) aulas em 

que foram realizadas as atividades aqui analisadas, a alfabetizadora buscou desenvolver no 

mínimo 3 (três) tipos diferentes delas. Além disso, podemos verificar na parte que indica o 

palavras 

16.Separação de 

palavras em letras 

   X            1 

17.Separação de 

palavras em sílabas 
        X X  X   X 4 

18.Exploração do 

alfabeto 

  X X            2 

19.Ordenação das 

palavras de uma 

frase 

     X          1 

20.Atividades com 

jogos 
     X   X       2 

21.Citação de 

palavras com 

determinada 

letra/sílaba 

X      X X   X    X 5 

22.Cópia de 

palavras  
X              X 2 

23.Cópia de texto         X X      2 

24.Identificação de 

figuras cujos nomes 

têm determinadas 

letras/sílabas 

      X        X 2 

25.Pesquisa de 

palavras 
        X       1 

26.Formação de 

palavras utilizando 

o alfabeto móvel 

          X     1 

27.Formação de 

palavras com as 

letras/sílabas de 

palavra dada 

          X    X 2 

28.Complementação 

de frases com 

palavras dadas 

             X  1 

TOTAL 9 7 5 10 - 6 7 7 8 3 4 6 4 5 9 - 
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total de vezes em que cada atividade foi desenvolvida (total vertical) que no decorrer dessas 

observações, as 8 (oito) atividades mais realizadas pela docente (complementação de 

palavras com letras/sílabas, identificação de letras/sílabas em palavras, identificação de 

letras/sílabas soltas, escrita de palavras, leitura de palavras, contagem de letras, contagem 

de sílabas e citação de palavras com determinada letra/sílaba) estiveram presentes em 

pelo menos 5 (cinco) aulas, destacando-se a identificação de letras/sílabas em palavras e a 

leitura de palavras, que estiveram presentes, respectivamente, em 8 (oito) e 12 (doze) aulas 

do total das observações.  

Todas essas evidências demonstram a preocupação da docente em contemplar, em 

quase todas as aulas observadas, o ensino da escrita alfabética, desenvolvendo atividades 

variadas, o que nos leva a considerar sua prática como uma prática sistemática de 

alfabetização, segundo defendem Albuquerque, Morais e Ferreira (2008). 

 Com relação à atividade mais realizada pela docente, a leitura de palavras, vimos 

que, em todas as observações nas quais ela esteve presente, a professora desenvolveu-a 

pautando-se, principalmente, nos procedimentos da soletração, como demonstram os 

extratos abaixo. No primeiro deles, a docente está realizando a segunda atividade do 

primeiro dia que observamos sua aula. Nesse dia ela entregou a cada aluno uma cópia de 

uma das páginas de um livro didático, a qual continha três atividades de apropriação do 

SEA (ANEXO – 3). Na segunda questão, os alunos deveriam ler duplas de palavras para 

identificar qual delas era composta pela sílaba em destaque (BELEZA e ZODÍACO (ZA), 

ZOEIRA e VAZIO (ZO), BATIZADO e AZEDO (ZE), BUZINA e AMIZADE (ZI), 

DEZENA e ZUNIDO (ZU), VAZIO e PAIZÃO (ZÃO)). A professora conduziu a leitura 

dessas palavras da seguinte maneira: 

 

EXTRATO DA 1ª OBSERVAÇÃO: Leitura de palavras 

 

Professora: Veja só, o segundo quesito tem algumas palavras que eu gostaria que vocês 

lessem pra mim. Tem umas palavras que são mais compricadas, né, pra vocês ler, mas... 

Olha, tem uma sílaba em destaque, que sílaba é essa que tá em destaque? 

Aluna: Z e o A. 

Professora: Como é que eu leio o Z e o A? 
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Alunos: ZA. 

Professora: ZA! Tem o som de ZA, né? Como é que eu leio aqui? 

Alunos: ZO. 

Professora: ZO! Tem o som de ZO, um Z com O. Veja a consoante Z junto com a vogal O 

tem o som de? ZO! A consoante Z com a vogal A tem o som de ZA! 

Professora: Que palavra é essa? 

Aluna (Marta): DIACO. 

Professora: Tá quase lá. Ó, presta atenção! Um Z com O? 

Alunos: ZO. 

Professora: Um D com I? 

Alunos: DIS. 

Professora: DI! DI! 

Alunos: DI. 

Professora: O A?  

Alunos: A! 

Professora: E um C com O? CO! ZO-DÍ-A-CO. O que é que eu estou falando? Tem 

alguma coisa a ver com signos.  

Aluno: Zoróscopo. 

Professora: Zoróscopo? 

Aluno: [Risos...] 

Professora: Vocês consegue, eu tenho certeza que vocês consegue. Bora! Vamos dizer 

novamente. Vamos dizer todas as letras que tem aqui: Z-O! 

Alunos: Z-O. 

Professora: D-I! 

Alunos: D-I.  

Professora: A! 

Alunos: A. 

Professora: C-O! 

Alunos: C-O. 

Professora: Juntando: Z com O? 

Alunos: ZO. 
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Professora: ZO! 

Alunos: ZO. 

Professora: O D com I? DI! 

Alunos: DI. 

Professora: O A eu leio ele só. E o C com O? CO! ZO-DÍ-A-CO! 

Alunos: ZODI... 

Professora: ZODÍACO. Eu disse que a palavra seria compricada. Eu disse que num seria 

fácil, né? 

 

 Nesse extrato, nós vemos que a professora iniciou a atividade dizendo que algumas 

palavras seriam complicadas para os alunos lerem. A complicação a qual ela se referia, 

provavelmente, estava relacionada à pronúncia da palavra. As falas dos sujeitos, no entanto, 

parecem revelar que a leitura da palavra tornou-se difícil para os alunos não só pelo modo 

como ela foi conduzida pela docente, apoiando-se na soletração, mas também porque os 

alunos pareciam não saber o que significava ZODÍACO. Talvez, se a professora tivesse 

promovido a leitura de outro modo e realizado uma discussão anterior sobre o significado 

da palavra, os alfabetizandos não teriam encontrado tanta dificuldade para concretizar tal 

leitura. 

O próximo extrato foi retirado da 2ª observação. Nessa aula a professora realizou 

uma atividade de formação de palavras com sílabas dadas por ela e, logo depois, solicitou a 

leitura das palavras formadas (BOLA, BONECA, CAMA, SACOLA, MALA, BIGODE, 

VIDA, MACACO, TATU, TAPETE, MOLEZA), como vemos a seguir:  

 

EXTRATO DA 2ª OBSERVAÇÃO: Leitura de palavras (continuação) 

 

Professora: Vamos ler, agora, as palavras que a gente formou? A primeira palavra, qual 

foi? Tá aí no papel de vocês. A primeira palavra, qual foi?  

Alunos: (em silêncio). 

Professora: Vão dizendo as letra aí.  

Aluna: M-A. 

Professora: Eita, a primeira palavra? Foi o B e o O e o L e A. Que palavra foi? Que 
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palavrinha é essa? 

Alunos: BOLA. 

Professora: BOLA, né isso? E a segunda palavra, qual foi?  

Alunos: (em silêncio). 

Professora: A segunda palavra formada qual foi?  

Alunos: (em silêncio). 

Professora: Eita, minha gente, a segunda palavra? Olhe embaixo da palavra BOLA. 

Abaixo da palavra BOLA, que palavra foi formada? 

Aluno: B-O. 

Professora: B-O. Quê mais? 

Aluna: N-E. 

Professora: N-E. 

Aluna: C-A. 

Professora: C-A. Que palavra formou? Junte as três sílabas. 

Alunos: (em silêncio). 

Professora: Eu tenho até nove e meia. 

Aluno (alfabetizado): BONECA. 

Professora: BONECA, né? É só olhar pra qui, né, minha gente? BO, B-O, NE, N-E, CA, 

C-A, BONECA. A terceira palavra, qual foi? [...] 

 

           Após a leitura das palavras, a professora releu cada uma delas e pediu que os alunos 

repetissem. Esse processo foi realizado três vezes. Na sequência, a docente repetiu a leitura 

de todas as palavras, variando a ordem que estava no quadro. 

 

Professora: De novo. TAPETE. 

Alunos: TAPETE. 

Professora: TATU. 

Alunos: TATU. 

 

Depois, a professora releu todas as palavras mais uma vez: 
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Professora: Essa daqui? 

Alunos: (em silêncio). 

Professora: Já não sabem! CAMA 

Alunos: CAMA. 

PROFESSORA: BONECA.[...] 

 

Os dois extratos apresentados evidenciam que a memorização era um aspecto 

marcante na prática da docente. A professora Selma parecia buscar alfabetizar seus alunos 

não só a partir da memorização de letras e sílabas, o que é próprio de um ensino pautado na 

soletração e na silabação, mas também das palavras com as quais eles se deparavam 

durante as aulas, como podemos inferir em sua penúltima fala, apresentada no extrato 

acima: Já não sabem! (Prof.ª SELMA – 2ª observação). Ou seja, depois de tantas leituras e 

releituras daquelas palavras, para a docente os alfabetizandos deveriam, ao final da aula, 

saber lê-las. 

 Como dito por Ferreira e Albuquerque (2010), durante a apropriação do SEA a 

memorização de letras, sílabas e palavras não é algo proibido, como muitos professores 

pensam hoje devido às críticas direcionadas aos antigos métodos de alfabetização. Pelo 

contrário, ela certamente estará presente, tendo em vista que ajudará os aprendizes na 

consolidação das correspondências grafofônicas. No entanto, as autoras ressaltam que a 

grande questão é “como e quando” os alfabetizandos precisarão vivenciar “esse processo de 

memorização e consolidação de tais correspondências” (p. 126).  

Na prática alfabetizadora da professora Selma, como vimos, a memorização era um 

requesito fundamental, sobretudo a memorização de letras e sílabas. A docente apostava 

nesse tipo de procedimento não apenas para desenvolver atividades de leitura de palavras, 

mas também naquelas em que os alunos eram solicitados a escrever/produzir palavras, 

como a formação de palavras com sílabas dadas. No extrato a seguir, retirado da 12ª 

observação, podemos perceber que, antes de iniciar tal atividade, a professora buscou levar 

seus alunos à memorização das sílabas.  
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EXTRATO DA 12ª OBSERVAÇÃO: Memorização de sílabas 

 

          Concluída a 2ª questão, a docente iniciou a próxima, na qual os alunos deveriam 

formar 10 palavras com as sílabas abaixo. Antes de formarem tais palavras, a professora os 

fez ler e reler cada sílaba do quadro silábico. 

 

3º) Forme 10 palavras com as sílabas 

CA BO NE TA SA CO MA PA BA LA 

 

Professora: Vamo, todo mundo lê aqui. [Apontou para a sílaba CA]. 

Alunos: CA. 

Professora: BO. 

Alunos: BO. 

[...] 

Professora: Ó, isso são os sons das sílabas, tá? Veja, isso são os sons das sílabas, aí em 

cada quadradinho desse daqui tem um som diferente, né? Tem uma sílaba diferente, um som 

diferente. Pra mim tornar mais fácil de pronunciar essas sílabas, preste bem atenção nisso, 

viu? Pra mim pronunciar mais fácil, pra eu conhecer melhor, se eu conhecer a letra, vai se 

tornar mais fácil, porque eu digo a sílaba. Antigamente, o pessoal aprendia assim, tá? Eu 

vou usar esse método pra ver se facilita pra vocês. C com A? 

Professora e alunos: CA. 

Professora: B com O? 

Professora e alunos: BO. 

[...] 

Professora: Tá vendo que vocês conhece tudinho. Por que? Porque eu estou dizendo a letra, 

né? Eu estou dizendo a letra, aí no que eu digo a letra e junto já vai formando os sons, aí 

vocês responde. E por que vocês mermo, na cabeça de vocês, vocês num diz a letra e junta o 

som? 

Alunos: (Em silêncio). 

Professora: Sem precisar eu dizer a letra, vocês junta na mente de vocês a letra e depois diz 

o som. Aqui? [Apontou para a primeira sílaba novamente] 
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Alunos: CA. 

Professora: CA. Aqui? 

[...] 

Professora: Tá vendo como ficou mais fácil. Diga pra mim tudinho agora, Luciana 

Aluna (Luciana): CA, BO, ME. 

Professora: ME, M-E. Bote na cabeça assim M-E, ME. 

Aluna (Luciana): TO. 

Professora: Olhe pra cá. Aqui tem um T e um O? 

Alunos: TA, T-A [...] 

 

Nesse extrato, além de percebermos como era o trabalho no nível da sílaba realizado 

pela professora Selma, constatamos que ela buscou justificar a utilização de um 

procedimento cotidianamente desenvolvido em sua prática alfabetizadora: a memorização 

de letras e sílabas através da soletração. Acreditamos que isso ocorreu por conta de nossa 

presença em sua sala de aula. Como a docente sabia que nossa pesquisa estava focada na 

alfabetização e que, portanto, estávamos cientes das críticas dirigidas nas últimas décadas 

aos métodos tradicionais, acreditamos que, com receio de ser “julgada”, ela buscou 

demonstrar que sabia que aquele procedimento era algo utilizado “antigamente”. No 

entanto, podemos inferir em sua fala que, para ela, aquele modo de ensinar a escrita 

alfabética era o mais adequado, porque facilitava a aprendizagem dos alunos. 

 Como dissemos anteriormente, a professora Selma parecia estar “tentando” 

promover mudanças em sua prática, misturando procedimentos “novos” com aqueles que 

ela já utilizava em seu cotidiano prático. Tanto que, além de desenvolver a soletração, ela 

tentava, em certos momentos, levar seus alunos a refletirem sobre a relação existente entre 

a escrita e a pauta sonora, chamando a atenção deles para os componentes das palavras, 

conforme demonstra o extrato da 4ª observação.  

Naquele dia, a professora realizou atividades do livro didático dos alunos. Na 

página 15 (quinze) havia a palavra TELEFONE dentro de um retângulo, acompanhada, 

logo abaixo, de figuras de um aparelho de telefone fixo, de um celular e de um telefone 

público (orelhão). O livro solicitava, inicialmente, a leitura em voz alta da palavra que 
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nomeava aquele meio de comunicação. A professora realizou a atividade da seguinte 

maneira: 

 

EXTRATO DA 4ª OBSERVAÇÃO: Reflexão sobre os componentes das palavras 

 

Professora: Ó, eu tenho aqui assim: Leia em voz alta, a palavra que nomeia um meio de 

comunicação. Que palavra é essa, minha gente? 

Aluno (Augusto): Celular? 

Professora: É essa palavra que tá aí dentro de um quadradinho, ó!  

Aluno (alfabetizado) TE-LE-FO-NE. 

 A professora escreveu a palavra TELEFONE no quadro, com letra de forma. Em 

seguida, perguntou novamente: 

Professora: Que palavra é essa? 

Aluno (alfabetizado): TELEFONE. 

Professora: TELEFONE, né isso? Ó, quantas letras tem essa palavra? 

Alunos: Oito letra, oito.  

Professora: Oito letra, né isso? Oito letras, num é? 

Professora: Ó, quantas vogais tem essa palavra? [...] 

Professora: Quais são as vogais que tá aí? [...] 

Professora: E quais são as consoantes? [...] 

Professora: E quantas vezes eu abro a boca quando eu digo: TE... LE... FO... NE? 

Alunos: Quatro. 

Professora: Quatro vezes. 

Professora: Qual é o primeiro som? 

Alunos: TE. 

Professora: Qual é o último? 

Aluno: LE. 

Aluno (alfabetizado): NE! [...] 

Professora: Vamos pronunciar de novo, pausadamente.  

Professora e alunos: TE... LE... FO... NE. 

  



188 

 

 

 

 No extrato acima, podemos perceber que a docente buscava, durante algumas 

atividades de alfabetização, promover reflexões fonológicas. Estas, na maioria das vezes, 

eram realizadas no nível da sílaba. A alfabetizadora sempre enfatizava que os alunos 

deveriam prestar atenção aos sons das palavras que eles estavam escrevendo, para tentar 

identificar com que letras/sílabas deveriam escrevê-los. Os sons aos quais ela se referia 

eram, como vemos no referido extrato, as sílabas.  

 De acordo com a opinião de alguns autores, entre eles Morais (2010), que 

reconhecem a existência de relações entre o desenvolvimento de habilidades de consciência 

fonológica e o aprendizado da leitura e da escrita, oportunidades como aquelas, presentes 

no extrato da 4ª observação, em que os alunos são levados a, por exemplo, pensar sobre a 

quantidade de sílabas e letras que compõem as palavras, identificar determinadas sílabas 

nas mesmas, ou ainda identificar com que letra determinada palavra começa ou termina são 

essenciais para eles compreenderem o funcionamento do SEA. 

 Outro tipo de atividade também importante para os alunos avançarem na 

aprendizagem da escrita alfabética é aquele que permite a familiarização dos aprendizes 

com as letras. De acordo com Leal e Morais (2010b, p. 131), “saber escrever, identificar e 

nomear as letras de nosso alfabeto” traz benefícios aos alunos em processo de 

alfabetização. Isto porque esse conhecimento facilita a troca de informações entre eles e 

com os professores, ajudando-os, assim, na compreensão da lógica do SEA.  

Ao observarmos a tabela 4, no entanto, percebemos, que as atividades que tinham 

esse fim, como, por exemplo, a identificação/exploração de diferentes tipos de letras, o 

ditado de letras, a exploração do alfabeto, a formação de palavras utilizando o alfabeto 

móvel, foram poucas vezes realizadas pela docente, embora alguns de seus alunos não 

reconhecessem todas as letras. A dificuldade dos alfabetizandos para memorizar as letras 

era uma das questões que mais angustiavam a docente, o que pode ser percebido em sua 

fala a seguir, proferida na 4ª observação, enquanto ela realizava um ditado de letras, 

proposto pelo livro didático: 

 

Ainda tem gente confundindo as letras, minha gente! Eu digo uma letra, bota outra. 

Tem gente que ainda num tá conhecendo letra ainda. Se tá colocando a letra errada 

é porque ainda num tá conhecendo letra (Prof.ª SELMA – 4ª observação). 
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 Apesar dessa dificuldade dos alunos, a professora Selma veio a utilizar o alfabeto 

móvel, um recurso bastante importante não apenas para a familiarização dos alunos com as 

letras, mas também para a compreensão de que as palavras são formadas por componentes 

menores do que as sílabas, somente na 11ª observação de aula, quando realizou uma 

atividade de formação de palavras utilizando o alfabeto móvel disponibilizado pelo próprio 

livro didático dos alunos. Esta aula foi observada, de acordo com o quadro 4, apresentado 

por nós na metodologia, no dia 14 de setembro, ou seja, faltando 3 (três) meses para o final 

do ano letivo. Nesse período, alguns alunos ainda desconheciam certas letras, segundo 

podemos verificar nessa fala da professora, proferida antes de iniciar a atividade 

supracitada:  

 

A gente só vai dá um reforço no letramento, nas letra, né? Porque vocês tão ainda 

com dificuldade, tão se atrapalhando muito, trocando toda hora as letras (Prof.ª 

SELMA – 11ª observação). 

 

 Diante desse fato, percebemos que um dos procedimentos cotidianamente realizado 

pela docente, a soletração, cujo primeiro passo é levar o aluno à memorização dos nomes e 

das formas das letras (RIZZO SOARES, 1986), parece não ter cumprido nem mesmo a 

primeira etapa que ele estabelece para o processo de alfabetização: o conhecimento, por 

parte dos alfabetizandos, daqueles componentes das palavras. Para Leal e Morais (2010b, p. 

132), “não faz sentido ensinar primeiro as letras (ou seus sons isolados), para só depois 

desenvolver atividades voltadas à compreensão de como as letras funcionam ou à 

ampliação do letramento dos jovens e adultos”. 

 Talvez sejam essas as causas daquela dificuldade dos alunos em aprender todas as 

letras: a pouca realização de atividades, como sugerem Leal e Morais (2010b), que 

realmente os fizessem pensar sobre o funcionamento da escrita alfabética, bem como 

daquelas destinadas ao envolvimento efetivo deles nas práticas sociais de leitura e escrita. É 

sobre estas últimas, as atividades de ampliação do nível de letramento dos alunos, propostas 

pela professora Selma, que discutiremos a seguir. 

 

4.1.2.3 As atividades de leitura e produção de texto realizadas pela Professora Selma 
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Do mesmo modo que procedemos com a professora Amanda, também 

apresentaremos dois quadros nesta seção para, a partir deles, analisarmos as atividades de 

leitura e produção de texto realizadas pela professora Selma. O primeiro, o quadro 11, 

exibido logo abaixo, informará quais foram os materiais lidos ao longo das 15 (quinze) 

aulas observadas naquela turma e, também, quais foram aqueles que os alfabetizandos 

tiveram acesso. 

 

Quadro 11 – Informações sobre as atividades de leitura de texto realizadas pela Professora 

Selma 
 

Observações O que foi lido? Os alunos tiveram 

acesso ao texto? 

1ª --- --- 

2ª --- --- 

3ª Texto didático Sim 

Texto didático Sim 

4ª Bilhete Sim 

5ª Texto didático Sim 

6ª --- --- 

7ª --- --- 

8ª Anúncios Sim 

9ª Texto didático Não 

Cantiga Sim 

10ª Receita culinária Sim 

11ª --- --- 

12ª --- --- 

13ª Poema Sim 

14ª Poema Sim 

15ª --- --- 

 

 A leitura do quadro revela que a professora Selma não buscou diversificar muito os 

gêneros textuais trabalhados, uma vez que o texto didático
38

 foi aquele mais utilizado por 

ela. Ao analisarmos os dados coletados durante as observações, percebemos que todos os 

textos lidos, exceto o poema, faziam parte de livros didáticos, ou daquele adotado pela 

Secretaria para as turmas de alfabetização da EJA, ou dos livros que eram utilizados pela 

docente em suas aulas, sobre os quais já comentamos.  

                                                 
38

 Textos informativos presentes em livros didáticos. 
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As atividades de leitura de texto realizadas pela docente, com exceção daquelas em 

que ela leu um poema, apresentaram-se, para nós, como mais um “sintoma” da ausência de 

um planejamento. Isso porque os textos pareciam ter sido incluídos em suas aulas naquele 

momento, visto que ela demonstrou várias vezes não ter conhecimento prévio do conteúdo 

lido. Ao longo das observações, percebemos que os textos eram trabalhados à medida que 

iam surgindo nos livros didáticos, enquanto a docente os folheava para dar continuidade às 

atividades, como demonstra o seguinte extrato da 9ª aula obsevada: 

 

EXTRATO DA 9ª OBSERVAÇÃO: A escolha dos textos 

 

Às 20h, a professora fez a leitura de um texto que encontrou enquanto folheava o 

mesmo livro didático do qual copiou as atividades de alfabetização que escreveu no quadro. 

   

Professora: Eu vou ler um texto pra vocês. Viu, minha gente? Enquanto vocês tão 

copiando. Pra facilitar a resposta da gente. Preste atenção no texto. Ó, pronto? 

Alunos: Pronto.  

Professora: Junho é mês de frio. Né isso? 

Alunos: É.  

Professora: Vocês tão sentindo frio? 

Aluna: Tá. 

Aluna: É mês da chuva. 

Professora: Então, diz aqui, ó: Junho é mês de frio, de fogueira, de festas [...] (Continuou 

a leitura). 

 

Além dos gêneros textuais trabalhados, o quadro 11 revela que os alunos só não 

tiveram acesso a um dos textos, que foi justamente o texto didático lido pela professora na 

9ª observação, cujo extrato apresentamos acima. Como pudemos verificar, o texto foi lido 

pela docente enquanto a turma copiava do quadro algumas atividades de alfabetização 

propostas por ela naquela aula.  

O modo como a professora desenvolvia a leitura de textos parecia tornar a atividade 

desinteressante para os alunos, como ocorreu, por exemplo, na aula em que ela leu uma 
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receita culinária. Nesse dia, a professora escreveu no quadro algumas atividades, que ela 

intitulou como “Atividades Juninas”. Entre elas, estava uma receita de amendoim doce, 

como vemos abaixo: 

 

EXTRATO DA 10ª OBSERVAÇÃO: A utilização dos textos 

 

2º) Copie a receita 

AMENDOIM DOCE 

 

Ingredientes:  ½ kg de amendoim sem casca 

                      1 ½ xícara de açúcar (chá) 

                         3 colheres de Toddy ou Nescau 

                         1 colher de sopa de água 

Modo de fazer: Misture todos os ingredientes, deixando por último a água. Colocar num 

tabuleiro e colocar para torrar no forno. 

 

 Minutos após a professora ter escrito as questões no quadro, o aluno Augusto 

perguntou: 

Aluno (Augusto): Dona Selma, exprique essa daí, que eu num sei o que é pra fazer não. 

Professora: Ali é só leitura. É uma receita de amendoim doce. Ingredientes: meio quilo de 

amendoim sem casca... 

Aluno (Marcos): Pra que isso, professora? (risos...). 

Professora: ...Uma xícara e meia de açúcar, uma xícara de chá, viu? De açúcar. Três 

colheres de Toddynho ou de Nescau e uma colher de sopa de água. Modo de fazer: Mistura 

tudo. Mistura todos os ingredientes, o amendoim, o açúcar e o Nescau. Por último, coloca 

a água. Uma colher de sopa de água. Despeja num tabuleiro e coloca para torrar no forno. 

Amendoim doce. 

Aluno (Augusto): Num precisa fazer aquilo (a receita) dali não, num é, Dona Selma? 

Professora: Se quiser fazer, faz. 
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Ao analisarmos o extrato exibido acima, podemos perceber que a receita culinária 

foi incluída na aula como mais uma atividade na qual os alunos deveriam ler para aprender 

a ler e não para se apropriar das características, da estrutura, da função, da finalidade 

daquele gênero textual. Desse modo, a professora não somente deixava de ampliar os 

conhecimentos dos alunos sobre a função/finalidade que cada um daqueles textos possuía 

nas práticas cotidianas em que estão presentes, mas também perdia a oportunidade de levar 

os alfabetizandos a “conhecer as regras discursivas” dos textos trabalhados (SOARES, 

2003a, p. 113).  

É claro que a maioria dos alunos das turmas de alfabetização da EJA deve 

reconhecer, e saber para que serve uma receita culinária. O que a maioria deles geralmente 

não sabe é efetivamente produzir um texto desse tipo. Apesar disso, foi exatamente daquela 

maneira que a professora trabalhou com todos os textos presentes no quadro 11, exceto com 

os anúncios. Com esse gênero, mesmo tendo sido incluído na aula, como a maioria dos 

textos que foram lidos nessa turma ao longo das 15 (quinze) observações, ou seja, ali no 

momento em que a professora virava as páginas dos livros, ela tentou proceder de maneira 

diferente, como vemos no extrato da 8ª observação:  

 

EXTRATO DA 8ª OBSERVAÇÃO: Atividades com anúncios 

 

Professora: Vire a folha, aí na página 88 tem uma leitura. A gente vai fazer uma 

leiturazinha, tá? Ó, os textos a seguir que a gente vai ler, que eu vou ler pra vocês, são 

chamados de anúncios ou crassificados. Tá? Anúncio... Anúncios ou crassificados. Eu 

tenho quatro anúncios aqui. Tá? Primeiro anúncio, eu tenho... alguém já... antes de eu 

dizer, de eu ler... alguém já viu essa palavra que tá aí, grande? 

Aluna (Maria José): Essa que começa com a letra V? 

Professora: Essa que começa com a letra V.  

Aluno: É... 

Professora: Alguém já viu em algum canto? 

Aluno: A primeira é? 

Professora: Essa palavrinha escrita desse jeito aí, é uma palavra conhecida de vocês? 

Aluna: “V”, é? 
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Aluna: Ven... 

Aluno: Não.  

Professora: Eu tô perguntando a vocês qual é. Ninguém nunca viu essa palavra escrita em 

algum canto não, minha gente?  

Aluno: Vender. 

Professora: VENDE-SE. Né? VENDE-SE. Tem dois vende-se, né? (Leu os anúncios). 

[...] 

Professora: Entenderam os anúncios? Agora, me responda uma coisa: onde encontramos 

anúncios ou crassificados?  

Aluno (alfabetizado): No jornal.  

Professora: Jornais, né isso? 

Professora: Mas às vezes a gente passa numa rua e têm uns anúncios, num tem? 

Aluno: A gente encontra VENDE-SE. VENDE-SE. ALUGA-SE.  

Professora: Nas casas, né isso? Quem são pra vocês as pessoas que escrevem? Quem são 

essas pessoas que escrevem isso aí? 

Professora: Ó, alguma vez... alguma vez, algum de vocês anunciou alguma coisa pra 

vender ou procurou alguma coisa no jornal pra comprar? 

 

Acreditamos que a docente procedeu com a atividade em que leu os anúncios 

diferentemente das demais leituras que fez, porque buscou se orientar pelas questões 

trazidas, logo abaixo daqueles textos, pelo livro didático dos alunos. O livro solicitava que 

os alunos respondessem oralmente algumas questões como: Onde encontramos anúncios 

classificados? Quem são as pessoas que escrevem, produzem esses textos? Quem costuma 

ler anúncios classificados? Alguma vez você já publicou um anúncio classificado no jornal 

ou procurou pelos anúncios em busca de algo? Comente.  

Diante dessas evidências, acreditamos que a alfabetizadora desejava promover 

mudanças em sua prática e que estava “tentando” fazê-las. Em conversas com a docente, 

percebemos que ela parecia saber o que fazer – alfabetizar e letrar – para atender às 

“exigências” oficiais, mas não o como fazer, ou seja, que tipo de atividades propor para 

alfabetizar na perspectiva do letramento. Talvez seja por esse motivo que a mesma tenha 

recorrido, na maioria das aulas observadas, às atividades propostas pelos livros didáticos de 
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alfabetização, uma vez que estes, como viram Morais e Albuquerque (2005), vêm, 

sobretudo nas duas últimas décadas, tentando acompanhar as mudanças teóricas e 

metodológicas no que tange ao ensino da leitura e da escrita.   

Ainda sobre as atividades de leitura, ao observarmos o quadro 11, vemos que, na 13ª 

e na 14ª observações, a professora trabalhou com o mesmo gênero textual: poema. Sobre 

essas aulas, vale ressaltar que se tratava do mesmo texto, “O bicho” de Manuel Bandeira, o 

qual foi retirado de um site da internet. Na 13ª aula, a docente entregou uma atividade 

impressa aos alunos, a qual apresentava o referido poema acompanhado de algumas 

perguntas para interpretação do texto cujas respostas deveriam ser escolhidas entre quatro 

opções, letras A, B, C ou D. Por último, a atividade solicitava uma resposta dissertativa 

para a seguinte questão: O que você achou do texto? Explique.  

Antes de iniciar a leitura do poema, a docente o reproduziu no quadro com letra 

cursiva. Depois, perguntou se os alunos haviam conseguido identificar alguma palavra no 

texto. Somente dois deles, uma aluna e um aluno, que já eram alfabetizados, conseguiram 

identificar/ler as palavras: RATO, BICHO, GATO, COMIDA e IMUNDÍCIE. Os demais 

alunos aparentavam estar atrapalhados, sem conseguir acompanhar a atividade, não só pela 

variação do tipo de letra, já que no quadro o texto estava escrito com letra cursiva e na 

atividade deles com letra de forma (fonte Calibri), mas também porque a impressão não 

estava muito nítida, o que acabou dificultando a realização da leitura. 

Após esse primeiro momento, a professora iniciou a leitura do texto da seguinte 

maneira: 

 

EXTRATO DA 13ª OBSERVAÇÃO: A leitura de um poema 

  

Professora: Vou ler pra vocês: O bicho. Ó, esse tema, O bicho, isso quer dizer que eu vou 

falar de alguma coisa, num vou?  

Aluno (alfabetizado): Vai. 

Professora: Eu vou contar uma história. Eu vou falar de que? 

Aluno: Do bicho. 

Professora: Do bicho. E que bicho é esse? 

Aluno: Sei não. 
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Aluna (Juraci): Cachorro. 

Professora: Um cachorro. Quem acha que é outro bicho diferente? 

Aluno (alfabetizado): Um rato. 

Aluna (Alfabetizada): Um gato. 

Professora: Um gato, né? 

Aluno (Alexandre alfabetizado): Ou um rato. 

Professora: Ou um rato, né? 

Aluna: Um lobisomem. 

Professora: Alguém mais tem uma opinião? Ó: O bicho. (Fez a leitura do texto). 

 

 Durante e após a leitura, a professora promoveu longas discussões sobre o conteúdo 

lido, buscando chamar a atenção dos alunos para a realidade social retratada no poema. Em 

seguida, releu o texto duas vezes, apontando para as palavras com uma régua. Após isso, 

realizou com os alunos, a contagem das palavras de cada frase do texto, grifando cada uma 

delas. Depois, disse:  

 

Entenderam o que é uma palavra, agora, minha gente? Isso aqui é uma frase 

(Apontou para a primeira frase do poema). Uma frase é quando eu leio e ela tá me 

dizendo alguma coisa. Tá me expressando alguma coisa, né? (Prof.ª SELMA – 13ª 

observação). 

  

Dando continuidade à atividade, a professora ditou algumas palavras do poema e 

pediu para que os alunos as identificassem e marcassem na cópia do referido material 

escrito que ela lhes havia dado no início da aula. Na sequência, a docente realizou a 

interpretação do texto, lendo as perguntas e solicitando que os alunos marcassem com um 

“X” as respostas corretas (A, B, C, ou D). Por fim, a professora solicitou que a turma 

respondesse a última questão da atividade:  

 

Esse último quesito aqui, ó, esse último quesito, você vai fazer do jeito que você 

sabe. Você vai tentar escrever alguma coisa. O que você achou desse poema, tá? 

(Prof.ª SELMA – 13ª observação). 

 

Tal atividade se tratava, segundo a docente, de uma produção textual, na qual os 

alunos deveriam escrever suas opiniões sobre o texto. Esta foi uma das duas únicas 
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atividades de produção de texto realizadas pela docente, como podemos verificar no quadro 

apresentado abaixo.  

 

Quadro 12 – Informações sobre as atividades de produção textual realizadas pela 

Professora Selma 
 

Observações O que produziram? Produção coletiva ou 

individual? 

1ª --- --- 

2ª --- --- 

3ª --- --- 

4ª --- --- 

5ª --- --- 

6ª --- --- 

7ª --- --- 

8ª Anúncio  Individual 

9ª --- --- 

10ª --- --- 

11ª --- --- 

12ª --- --- 

13ª Texto dissertativo Individual 

14ª --- --- 

15ª --- --- 

 

 

Ao responderem àquela questão, proposta na 13ª aula observada, os alunos pareciam 

sem saber o que deveriam fazer, tanto que a aluna Josélia chegou a perguntar-nos:  

 

Escrever o quê? As palavra que tá aqui é? (ALUNA JOSÉLIA – 13ª observação).  

 

A aluna se referia às palavras que compunham a pergunta. Ela achava que deveria 

copiá-las nas linhas que se encontravam logo abaixo da referida questão. Nesse momento 

da aula, nós percebemos que para Josélia, bem como para outros alunos da turma, escrever 

significava copiar, o que pode ser um reflexo da prática da professora, tendo em vista que 

era exatamente isto que os alfabetizandos mais faziam: copiar (e não escrever/produzir). 

 Diante da dificuldade dos alunos, para atender às solicitações da docente, ela 

perguntou: O que vocês acharam do texto? O aluno alfabetizado respondeu que achou o 

texto chocante, já a aluna alfabetizada disse: Eu achei bárbaro! A professora, então, disse: 
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Bárbaro, interessante, triste, chocante. Você vai escrever a sua opinião. Você vai 

escrever o que você achou do poema, do texto que a gente leu. É um texto alegre? É 

um texto triste? É um texto que tá mostrando a realidade? O que é que você acha? 

(Prof.ª SELMA – 13ª observação). 

 

Após isso, a aluna Josélia falou para o aluno alfabetizado:  

 

Faz aí o teu, que eu vou escrever pelo teu, que tu sabe ler (ALUNA JOSÉLIA – 13ª 

observação).  

 

Ela, então, copiou em sua atividade a palavra “chocante”, que aquele aluno havia 

escrito na atividade dele. Vemos, então, que a produção textual dos alunos se limitou a 

escrita ou cópia de uma palavra e que para a aluna, em processo de alfabetização, só 

conseguia “escrever” (e não copiar) quem já soubesse ler, isto é, quem já fosse 

alfabetizado. 

A realização de produções textuais com os alunos parecia ser ainda mais difícil para 

a professora Selma do que as atividades de leitura. Pudemos perceber que tal dificuldade 

não está somente no fato de a docente ter solicitado aos alunos apenas duas vezes a 

produção de um texto, como vemos no quadro 12, mas também no modo como ela 

conduzia tais atividades, demonstrando insegurança e certas limitações, próprias de quem 

parecia não ter o hábito de realizá-las em sua prática alfabetizadora cotidiana. 

Constatamos a dificuldade da alfabetizadora também em suas declarações dadas na 

minientrevista, realizada ao final da 13ª observação, quando perguntamos quais eram seus 

objetivos ao trabalhar aquele poema com seus alunos. Ela nos declarou que pretendia 

incentivá-los a produzir textos, mas pelo que presenciamos durante a aula, isto ainda estava 

muito difícil e distante de ser alcançado, o que parecia lhe causar uma grande angústia, 

visto que, segundo a docente, a concretização de produções textuais pelos alunos era algo 

bastante cobrado pela Secretaria de Educação do Município. Sobre isso, ela confessou-nos:  

 

Eu não sei mais o que fazer para eles produzirem. Eu tento, tento, mas não consigo. 

(Prof.ª SELMA – minientrevista – 13ª observação). 

 

Tais declarações suscitam o seguinte questionamento: Será que os cursos de 

formação (inicial e continuada) destinados aos professores estão contribuindo de alguma 
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maneira para eles ampliarem suas habilidades de leitura e produção de textos, bem como 

para realizarem esse tipo de atividade com seus alunos? Esta é uma questão que vai para 

além dos nossos objetivos para este trabalho. Refletir sobre ela, no entanto, é de 

fundamental importância para pensarmos sobre as temáticas/os conteúdos dos cursos de 

formação que vêm sendo oferecidos aos nossos professores.  

Dando continuidade à minientrevista, perguntamos à professora a que ela atribuía 

àquela dificuldade dos alunos. A mesma nos disse:  

 

É porque eles têm medo de escrever. Pra você ver, eu li o texto, fiz a interpretação 

de texto, li com eles, pra que eles escrevessem alguma coisa sobre o que ele leu, o 

que ele achou, isso aquilo outro, pra incentivar, pra ver se escrevia, se tentava 

escrever alguma coisa, mas num saiu quase nada. (Prof.ª SELMA – minientrevista 

– 13ª observação). 

 

Após essa fala, perguntamos se a docente achava que os alunos conseguiam 

escrever um texto sozinhos. A professora Selma nos respondeu:  

 

Eu acho que alguns conseguem. É porque tem preguiça mermo de fazer e medo. 

Eles se acham incapaz de fazer. Num sei por que isso (Prof.ª SELMA – 

minientrevista – 13ª observação). 

 

 Talvez se a professora tivesse tentado trabalhar, inicialmente, com produções 

coletivas, as quais, segundo o quadro 12, ela não buscou realizar durante as observações, os 

alunos tivessem se sentido mais estimulados e menos temerosos frente ao desafio de 

escrever. Isso porque o auxílio dos professores é algo importantíssimo para levar os alunos 

que ainda não dominam a escrita alfabética a perderem o medo da produção escrita (LEAL; 

BRANDÃO, 2006). 

Diante do que foi discutido sobre as práticas das professoras Amanda e Selma, 

interessa-nos saber agora: O que os alunos declararam sobre as atividades propostas por 

suas professoras? E as docentes, o que elas pensavam sobre suas próprias práticas de 

alfabetização? Serão estas as questões que nortearão a discussão que pretendemos 

desenvolver nas próximas páginas de nosso trabalho.  

 

4.1.3 As práticas das duas professoras do ponto de vista dos sujeitos 
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 Investigar as concepções das professoras e de seus alunos sobre as práticas de 

alfabetização acompanhadas no decorrer de nossa pesquisa foi um dos objetivos que 

buscamos alcançar com este trabalho. Para discutir os resultados relacionados a essa 

questão, apresentaremos aqui uma análise de algumas falas das alfabetizadoras e de seus 

respectivos alunos, registradas tanto ao longo das observações de aula como durante as 

entrevistas e/ou minientrevistas, iniciando pelos dados referentes à professora Amanda e 

sua turma. 

  

4.1.3.1 O que diziam os alunos e o que pensava a Professora Amanda sobre o ensino 

da leitura e da escrita realizado por ela? 

  

 Com o intuito de atingir o objetivo acima citado, buscamos perceber como os alunos 

da professora Amanda viam sua prática, perguntando aos mesmos o que eles haviam 

achado das aulas realizadas pela docente antes das minientrevistas. Suas respostas serão 

apresentadas no quadro 13. 

 

Quadro 13 – Opiniões dos alunos da Professora Amanda sobre as aulas 

 

OBSERVAÇÕES RESPOSTAS DOS ALUNOS  

4ª Eu gostei, porque pelo menos aprendi algum som das palavras, né, como se 

escreve, assim, as letras, né? (ALUNA FRANCISCA). 

Eu achei muito boa quando ela ficou escrevendo no quadro, fazendo pergunta 

sobre as palavra, pra gente dizer as letra tudinho (ALUNA JOANA). 

6ª Hoje, eu gostei, porque eu tenho que aprender as letra (ALUNA CLEIDE). 

A aula dela foi legal, boinha. Achei bom, porque ela passou pra gente ler o ABC 

todinho. (ALUNA LÍDIA). 

7ª Muito bom, porque aprendi algumas coisinha, assim, umas letra (ALUNA 

CATARINA). 

Gostei, viu? Acredito que aprendi alguma coisa. Eu fiz até um cartão com um 

bocado de pé de coco (risos...) (ALUNA REBECA). 

8ª Foi boa, mas aprendi pouquinha coisa, porque eu num sei ler. (ALUNA LÍDIA) 

9ª Achei boa, porque eu gosto de escrever, aí gostei daquela parte de escrever 

(ALUNA CATARINA). 

Achei boa, só não tô conseguindo, assim, escrever, formar, assim, as palavra, 

né? (ALUNA INALDA). 

11ª Foi boa, né? Teve aquela tarefa de escrever os ingrediente do balaio de São 

João, aí é bom, né, pra gente ter uma noção (ALUNA FRANCISCA). 

Boa demais, porque não foi muito puxado e teve aquele balaio, né, de São João 

pra gente escrever os nome (ALUNO MARIANO). 



201 

 

 

 

13ª Achei boa, né, mas esse negócio de desenho fica mais pra crianças, mas se vem 

pra escola, o que mandar fazer a gente tem que fazer, né? (ALUNA INALDA). 

Foi boa a aula, num foi mau não, mas num aprendi quase nada, porque eu quero 

é ler, né? Se puxar pela leitura é melhor (ALUNA LÍDIA). 

 

 Se considerássemos, em nossas análises, apenas o início das falas dos alunos, 

concluiríamos que todos, exceto Cleide (6ª observação), estavam satisfeitos com a prática 

da professora. No entanto, ao submetermos o material coletado a uma segunda leitura 

(BARDIN, 2004), percebemos que em alguns trechos o conteúdo das falas parece 

demonstrar que nem sempre e nem todas as aulas haviam sido como os alunos 

queriam/esperavam. Para discutirmos melhor essa questão, é importante destacar as falas de 

três alunas: Cleide (6ª observação), Inalda (13ª observação) e Lídia (8ª e 13ª observações).  

Na fala da primeira percebemos que especificamente aquela aula havia sido como a 

aluna desejava: uma aula em que houve um trabalho com letras. Já na fala da segunda 

aluna, é possível perceber que a atividade realizada naquele dia não havia lhe agradado, por 

não ser exatamente aquele tipo de atividade que ela queria realizar na escola, mas como era 

algo solicitado pela professora, os alunos deveriam, na opinião da alfabetizanda, fazê-la. Na 

fala da última aluna, Lídia, vemos que, apesar de a mesma ter dito que a 8ª aula observada 

havia sido boa, na realidade, parece que, para ela, aquela aula foi frustrante, visto que não 

lhe ajudou a aprender o que mais queria: ler. De acordo com o quadro 5, naquele dia, a 

docente concentrou as atividades, direcionadas aos alunos do segundo ano, em leituras e 

discussões de textos. Tais atividades parecem ter contemplado apenas os alunos mais 

avançados da turma, entre os quais Lídia não poderia ser incluída, uma vez que, mesmo 

sendo uma aluna do segundo ano da EJA, suas necessidades de aprendizagem eram as 

mesmas de uma aluna do 1º ano. Frustração semelhante parece ter sido sentida pela referida 

alfabetizanda na 13ª aula observada, já que naquele dia, conforme a tabela 3, a professora 

não realizou atividades de ensino da leitura e da escrita. 

Não apenas as declarações dessas três alunas, mas todas aquelas exibidas no quadro 

acima, demonstram a importância dada pelos alunos da professora Amanda às atividades de 

alfabetização. As referências feitas a essas atividades (como, por exemplo, o 

desenvolvimento de um trabalho com letras, sons das palavras (sílabas) e com as próprias 

palavras) demonstram que sua realização era algo bastante desejado pelos alfabetizandos, 
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que, quando realizado, agradava a todos. Com base nessas evidências, acreditamos que os 

alunos percebiam que aquele tipo de atividade era imprescindível para o avanço deles no 

processo de alfabetização. No entanto, como vimos, elas poucas vezes foram priorizadas 

pela docente. 

Outro aspecto marcante, exposto no quadro 13, diz respeito ao fato de nenhum dos 

alunos ter feito qualquer referência às atividades de leitura de texto realizadas pela 

alfabetizadora, mesmo estas atividades tendo sido desenvolvidas em cinco das sete aulas 

em que fizemos minientrevistas com essa turma. Talvez os materiais escritos escolhidos ou 

o modo como as atividades foram conduzidas pela professora, com longas discussões sobre 

os conteúdos dos textos, não tenham favorecido aqueles momentos, tornando-os pouco 

significativos para os alfabetizandos. 

 Ainda sobre o quadro 13, vale a pena destacar os comentários dos alunos sobre as 

atividades de produção textual. A aluna Rebeca (7ª observação), por exemplo, revela certa 

dúvida com relação à aprendizagem promovida pela atividade de produção de texto, na qual 

o destaque foi dado ao desenho de um cartão-postal, e não à escrita do mesmo. Por outro 

lado, os alunos Francisca e Mariano (11ª observação) demonstram uma grande satisfação 

com a produção de uma lista de ingredientes para o balaio junino da escola. Como dito 

anteriormente, as atividades de produção textual que possuem uma finalidade parecem 

incentivar bem mais os alunos a escrever textos do que aquelas nas quais eles não sentem a 

necessidade da escrita. Nessa última atividade, a do balaio junino, até mesmo os alunos do 

1º ano e aqueles do 2º ano que ainda não estavam alfabetizados, arriscaram-se nessa 

produção textual sem a habitual alegação de que não sabiam escrever. 

 Com o intuito de enriquecer a discussão reservada para essa parte do trabalho, 

exibiremos no quadro 14 as atividades realizadas pela professora Amanda que, na opinião 

de seus alunos, mais lhes ajudavam na aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

Quadro 14 – As atividades que mais ajudavam os alunos da professora Amanda na 

aprendizagem da leitura e da escrita 

 

OBSERVAÇÕES RESPOSTAS DOS ALUNOS  

4ª  Eu acho que o ditado é importante, porque ali é aonde eu vou botar pra pensar e 

juntar as palavra (letras), pra ver qual é a palavra que eu vou formar, né? 

(ALUNA FRANCISCA). 

 Eu gosto, assim, feito o ditado, porque a gente vai tentando ajuntar as letra. 
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(ALUNA JOANA). 

6ª  Eu gosto quando ela faz a letra do alfabeto todo, porque a gente vai gravando, 

né? (ALUNA CLEIDE). 

 Eu acho que o ditado, as tarefa do quadro, quando ela vai dizendo as letra e a 

gente vai fazendo, porque assim aprende mais (ALUNA LÍDIA). 

7ª  Todas elas, todas que ela passa eu gosto (ALUNA CATARINA). 

Quando ela manda a gente ler (ALUNA REBECA). 

8ª  Eu gosto assim feito a do dominó (de letras e palavras), porque é mais fácil, pra 

mim, né? (ALUNA LÍDIA). 

9ª  Tudo aprende, né, aí eu acho que toda tarefa ajuda a gente (ALUNA 

CATARINA). 

Assim, de leitura, né, pra encaixar mais dentro da memória da gente. E, também, 

de tarefa do quadro, porque vai aprendendo mais, porque vai, assim, vendo as 

letra e a gente vai... porque no livro, tem vez, que a gente fica procurando, passa 

por cima das palavra e num sabe  (ALUNA INALDA). 

11ª  Eu acho que quando ela escreve mais no quadro, né, e manda você responder, aí 

a gente aprende mais (ALUNA FRANCISCA). 

 Quando ela bota no quadro aquelas palavra que a gente tira do quadro e eu 

escrevo, leio, né? Aí é bom (ALUNO MARIANO). 

13ª  Assim, no quadro, quando ela faz palavra pra gente copiar e tarefa de leitura, de 

leitura das palavra (ALUNA INALDA). 

Eu gosto no quadro, porque puxa mais pela mente e a gente vai escrevendo mais, 

vai aprendendo a ler tudinho, né? (ALUNA LÍDIA). 

 

 Mais uma vez, as declarações dos alunos revelam a importância dada por eles às 

atividades de apropriação do SEA. Se por um lado suas falas demonstram a satisfação dos 

mesmos em participar de atividades como o ditado, ou parecidas com o ditado, nas quais a 

professora os fazia pensar sobre as letras que compunham as palavras, por outro lado tais 

declarações sinalizam que a preferência daqueles alfabetizandos era pelas atividades de 

alfabetização realizadas no quadro, o que é algo comum quando se trata dos alunos da EJA, 

os quais, na maioria das vezes, vivenciaram experiências tradicionais de ensino da leitura e 

da escrita em suas passagens anteriores pela escola (BRASIL, 2006). 

 A preferência por estas últimas atividades pode ser atribuída também ao fato de as 

atividades do livro didático serem consideradas difíceis pelos alunos do segundo ano, que 

faziam parte do Grupo A como, por exemplo, Inalda e Lídia, que pareciam sentir-se 

“perdidas” ao realizá-las durante nossas observações. A professora Amanda também 

compartilhava dessa opinião. Sobre os livros dos alunos, a docente declarou o seguinte:  

 



204 

 

 

 

não são todas as atividades que eu posso fazer com eles (com os alunos do 1º ano), 

porque o livro fica muito além do que eles demonstram. [...]  O do segundo ano 

também, são os dois, tanto o primeiro quanto o segundo. O livro do segundo ano 

ele traz textos muito longos, né? A maioria são textos longos e com muitas questões 

pra o aluno resolver daquele único texto. Então, às vezes, fica cansativo e como 

eles ainda, do segundo ano, têm uma certa dificuldade na leitura, quando o texto é 

longo, sempre textos longos, fica cansativo e eles, às vezes, chegam a não concluir 

o texto. (Prof.ª AMANDA – minientrevista – 8ª observação). 

  

 À fala da docente poderíamos acrescentar que as atividades do livro do segundo ano 

não só pareciam ser cansativas e longas para os alunos, mas impossíveis de serem 

realizadas pelos sujeitos do Grupo A. Porém, este não era apenas um problema relacionado 

ao livro adotado, mas também a uma questão que, embora não faça parte de nossa temática, 

merece ser citada aqui, uma vez que parece fazer parte das turmas da EJA de Camaragibe: a 

aprovação ou a matrícula de alunos com um nível de conhecimento bem aquém daquele 

esperado para frequentar as aulas destinadas à determinada turma, nesse caso, à turma do 2º 

ano. Até mesmo uma das alunas percebia isto, como podemos verificar no extrato a seguir: 

 

EXTRATO DA 3ª OBSERVAÇÃO: A opinião da aluna Inalda sobre seu nível de 

conhecimento 

 

[...] a professora leu os nomes dos alunos que estavam no primeiro ano e os 

daqueles que estavam no segundo. Assim que concluiu, uma das alunas do segundo ano 

(Inalda) falou: 

 

Aluna (Inalda): Eu sou da primeira, né? 

Professora: Do segundo. 

Aluna (Inalda): Num sou da segunda não, sou da primeira. 

Professora: Sabe o que é, Inalda? Você não tem tanta dificuldade como os alunos que 

estão no primeiro ano. 

Aluna (Inalda): Mas é pra ler. Pra ler eu tenho muita dificuldade. 

Professora: O seu problema é medo e insegurança. 

Aluna (Inalda): Não, num tenho medo não. 

Professora: Tem, tem sim. 
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O extrato apresentado acima antecipa uma questão que será mais bem discutida em 

uma das seções posteriores: a perspectiva dos sujeitos a respeito das aprendizagens 

construídas pela turma. No momento, já podemos adiantar que esta parecia variar de acordo 

com os pontos de vista, o dos alunos ou o da professora. 

Para darmos continuidade às questões propostas para esse tópico, vamos apresentar 

agora o outro lado, o lado de quem ensinava. Traremos, então, a visão da professora 

Amanda sobre sua prática, começando pelas respostas dadas por ela para a seguinte 

pergunta: O que você achou de sua aula de hoje? Ao responder essa questão, a docente 

sempre apontava os pontos positivos e negativos daquelas aulas em que fizemos 

minientrevistas, como podemos ver nas falas destacadas abaixo: 

 

Teve pontos positivos e negativos. Eu acredito que consegui levar pra eles um 

conteúdo que fosse mais do dia a dia, né? Agora, eu acredito que faltou mais 

imagens, mais atividades de apropriação do sistema de escrita, atividades 

xerocadas. A gente tem muita dificuldade ainda com esse material, né? Porque na 

escola, infelizmente, a gente não tem essa disponibilidade de xérox. Faltou o quê 

também? Jogos, que eles pudessem, é... criar, né? Esse conteúdo de forma mais 

dinâmica. (Prof.ª AMANDA – minientrevista – 4ª observação). 

 

 Como sempre, teve aspectos positivos e negativos. Dentro dos positivos eu 

colocaria a interação da turma, [...] os aspectos negativos seria aquilo que a gente 

pensa em conquistar, mas que não consegue, né? Hoje, eu vejo a grande limitação 

dos alunos do 1º ano na produção textual. (Prof.ª AMANDA – minientrevista – 7ª 

observação). 

  

Estas falas demonstram que a própria professora estava ciente de seu pouco 

investimento nas atividades de apropriação da escrita alfabética e, também, de sua 

dificuldade em conseguir efetivar atividades de produção textual com os alunos que 

estavam em processo de alfabetização. Essa conscientização causava-lhe sentimentos de 

fracasso, desespero e de incapacidade diante dos poucos avanços da turma. O que fica 

evidente na declaração dada por ela na minientrevista realizada logo após a 6ª observação.  

 

Olhe, tem momentos que a gente se sente até fracassado,[...] porque a gente 

percebe que o avanço de alguns alunos é muito pequeno. Muitas vezes, a gente 

começa a se desesperar mesmo com esse avanço tão pequeno. Então, são alunos 

que demonstram uma limitação muito grande, uma dificuldade muito grande. E... a 

gente fica desesperado porque a gente sabe que essa dificuldade só pode ser 
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vencida diante do trabalho que a gente fizer com eles. E, muitas vezes, eu me 

desespero porque eu me sinto incapaz de conseguir fazer um trabalho que eles 

possam acelerar de forma mais rápida na aprendizagem. (Prof.ª AMANDA – 

minientrevista – 6ª observação). 

 

 Este não foi o único momento em que a docente demonstrou estar insatisfeita com 

sua prática. Na parte em que discutimos sobre sua rotina pedagógica, vimos que ela afirmou 

que precisava melhorar suas aulas, mas não estava tendo tempo para planejá-las. Podemos 

perceber essa insatisfação também nas minientrevistas feitas na 8ª e na 11ª observações: 

 

Hoje foi difícil, viu? (Prof.ª AMANDA – minientrevista – 8ª observação). 

 

Acho que deixei a desejar. (Prof.ª AMANDA – minientrevista – 11ª observação). 

 

De acordo com Perrenoud (2002), a sensação de insatisfação de um professor com 

seu trabalho, geralmente tem suas causas na impressão de fracasso, insegurança e ineficácia 

de sua prática. O autor acrescenta que, nesses casos, normalmente os docentes atribuem 

seus maus resultados aos alunos, os quais, na opinião dos mestres, não se interessam ou não 

reagem como eles desejariam, ou ainda, os docentes buscam justificar-se utilizando vários 

pretextos, como a falta de tempo ou de recursos para poderem melhorar suas práticas, o que 

pudemos perceber nas falas da professora Amanda.  

 Diante das declarações da alfabetizadora, interessa-nos saber quais eram os 

objetivos que ela pretendia alcançar com cada uma daquelas aulas. Suas respostas para essa 

questão serão apresentadas no quadro 15. Embora sejam respostas longas, resolvemos 

exibi-las aqui por serem importantes para ilustrar nossa discussão. 

 

Quadro 15 – Os objetivos da Professora Amanda para as aulas de Língua Portuguesa 

 

OBSERVAÇÕES RESPOSTAS DA PROFESSORA AMANDA 

4ª Ensinar um conteúdo que eles se sentissem mais motivados em ouvir, em 

participar, em dar a opinião deles, que foi sobre o município de Camaragibe, aí 

eu trabalhei com um gênero textual, a biografia de Maria Amazonas, e, com 

relação à alfabetização, a gente pode dizer, assim, que deu uma iniciada hoje, né, 

com a escrita de algumas palavras que se relacionam com o tema, né, de forma 
contextualizada, mas que é preciso dá uma continuidade, né, nas outras aulas, 

com esse mesmo tema e que tenha mais atividades de apropriação do sistema. 

6ª Eu quis ensinar o alfabeto, a ordem do alfabeto, é... as letras que compõem esse 
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alfabeto e mostrar que através dessas letras a gente pode fazer palavras, pode até, 

quem sabe construir mensagens, cartões, como o que eles escreveram pra 

diretora. 

7ª O meu objetivo, pra turma do 1º ano, foi trabalhar com alfabetização, né, com o 

sistema de escrita e aí eu trabalhei mais a questão do alfabeto, das letras e depois 

um gênero textual que foi o cartão-postal, mas de uma forma mais como uma 

reescrita, pra que eles não tivessem tanta necessidade de escrever essas palavras, 

que eles ainda não sabem, não dominam esse sistema de escrita, né? Já pro 2º ano 

foi pra que eles se apropriassem de mais um gênero textual que é o cartão-postal. 

8ª Para o 1º ano, eu quis mostrar a letra inicial, quando trabalhei o jogo dominó de 

letras e a questão das sílabas, né, dos pedacinhos que vão formando as palavras. 

9ª Eu quis atender, com atividades diversificadas, aos vários níveis da escrita e da 

leitura que eu tenho em sala de aula, né? 

10ª Eu quis trabalhar a música que é um gênero textual que tá no dia a dia deles. 

Depois, eu preciso ver outros tipos de música, né, que seja do cotidiano deles, que 

eles saibam essas músicas, porque trabalhando com uma música que eles tenham 

de memória fica mais fácil pra trabalhar com leitura e escrita, com apropriação. 

11ª Hoje, eu busquei trabalhar uma lista de produtos, né, do balaio junino, dentro de 

um gênero que tem uma função, nesse momento, né, nesse período que a gente tá 

vivendo agora, tem um público, uma realidade, né, é algo real. O balaio, ele 

existe, né?  

13ª Tentei trabalhar, de modo interdisciplinar, a matemática e também a língua 

portuguesa, buscando a produção de texto. 

15ª Hoje, a gente trabalhou as comidas típicas da Bahia, através da música “No 

tabuleiro da baiana”, eles puderam observar palavras, depois, a gente fez uma 

atividade com as sílabas, pra eles montarem palavras, que são nomes de comidas 

que estavam dentro da própria letra da música, né? Eles puderam também fazer a 

leitura de texto com o texto que é a própria música. 

 

 

 Nas declarações da docente, percebemos seu bom nível de conhecimento a respeito 

da perspectiva de alfabetização adotada (ou exigida) pela Secretaria de Educação: a 

perspectiva construtivista de ensino e aprendizagem da escrita alfabética associada ao 

“alfabetizar letrando”, a qual demanda, por um lado, a realização de atividades reais de 

leitura e escrita (SOARES, 2003a), e, por outro, um trabalho de reflexão sobre a escrita 

alfabética, que, para alguns autores, é importante que parta dos componentes das palavras 

(MORAIS; ALBUQUERQUE, 2004; ALBUQUERQUE, 2005; LEAL; MORAIS, 2010b). 

As falas da docente revelam ainda que, no geral, ela sabia como trabalhar de acordo 

com o discurso oficial: com gêneros textuais diversificados, com leitura e produção desses 

gêneros, com atividades diversificadas de apropriação do SEA que pudessem contemplar 

todas as hipóteses de escrita dos alunos (como a realização de atividades com jogos, 
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montagem de palavras, textos memorizados, entre outras). Naqueles depoimentos, 

percebemos também e, mais uma vez, que as atividades de letramento são bem mais 

enfatizadas pela alfabetizadora do que aquelas destinadas à alfabetização, tanto que ela 

própria reconheceu, na minientrevista dada após a 4ª observação, que era preciso haver 

mais atividades com esta última finalidade em suas aulas.  

Diante disso, surgem os seguintes questionamentos: Se a docente sabia o que 

deveria fazer, para trabalhar conforme a perspectiva “exigida”, ou seja, alfabetizar e 

letrar e não só letrar, por que, na maioria das vezes, não o fazia? Se ela sabia da 

importância das atividades de apropriação para o avanço dos alunos no processo de 

alfabetização, por que enfatizava as atividades de letramento, e não ambas? De acordo 

com as ideias de Perrenoud (2002), é provável que essa situação tenha ocorrido porque, em 

um processo de mudança das práticas, pelo qual estava passando a referida professora, não 

são os saberes que guiam a mobilização de outros saberes, mas aquilo que forma o habitus 

do sujeito, seus esquemas de ação e pensamento. Transformá-los, no entanto, não é um 

processo simples, uma vez que exige uma transformação interna, tempo e um grande 

esforço por parte do profissional (PERRENOUD, 2002, p. 160). Como afirma o mesmo 

autor, nós professores, assim como qualquer ser humano, não temos consciência de todos 

os nossos atos nem de que eles seguem estruturas estáveis. Por isso, em muitas situações, 

não compreendemos as razões por que fazemos o que fazemos nem porque não fazemos o 

que gostaríamos, mesmo sabendo exatamente o que deveríamos fazer. Talvez seja essa a 

resposta para a situação vivida pela alfabetizadora. 

Ao longo de nossa coleta de dados em sua sala de aula, presenciamos momentos de 

verdadeira angústia da professora Amanda por não conseguir realizar um trabalho que 

ajudasse seus alunos, principalmente aqueles que não sabiam ler, a ampliar seus 

conhecimentos sobre a escrita alfabética. Apesar de demonstrar estar ciente e entender as 

“novas” concepções sobre a alfabetização, ela não conseguia, na maioria das vezes, colocá-

las em prática. E acabava atribuindo essa sua dificuldade ora aos alunos, que na opinião 

dela eram muito inseguros e medrosos, principalmente na produção textual, ora à falta de 

recursos didáticos, como atividades impressas, ora à própria formação continuada oferecida 

pelo Município aos professores da EJA. A respeito da formação, ela declarou o seguinte: 

 



209 

 

 

 

É... o tempo é muito curto, duas horas e meia. Dessas duas horas e meia, a 

formadora perde muito tempo com uma dinâmica e o que fica mesmo de 

aprendizado, acrescentado, é pouco. [...] A última mesmo foi sobre o gênero 

textual, calendário. Então, assim, foi muito pouco o que acrescentou. Foi um tema 

interessante? Foi, mas que, assim, pra acrescentar mesmo precisa ter muito mais 

encontros, pra se trabalhar com gêneros. (Prof.ª AMANDA – minientrevista – 10ª 

observação). 

 

Ao questionarmos o que ela achava que deveria ser abordado nos encontros de 

formação, a professora disse: 

 

Eu sinto falta de uma prática que fosse prática de jovens e adultos, de uma sala de 

aula de jovens e adultos, do que a gente tem, do que nós temos, do que a gente tá 

produzindo com o aluno, que pode ser levado e pode ser discutido dentro de uma 

formação continuada. Seria bom que tivesse mais atividades, agora, que essas 

atividades... elas pudessem ser reproduzidas em sala de aula de acordo com a sua 

turma. Eu não quero receita pronta, mas uma receita que eu posso modificá-la, que 

eu posso aprimorá-la, pra minha sala de aula. Isso é muito bom. (Prof.ª AMANDA 

– minientrevista – 10ª observação). 

 

 

 A fala da docente corrobora as ideias de Weisser (1998) e Chartier (2007), quando 

afirmam que, ao contrário dos teóricos, os professores estão, na maioria das vezes, 

preocupados e em busca não do “por que fazer”, mas sim do “como fazer”. Ou seja, o 

objeto de desejo deles, na realidade, são as informações “utilizáveis” para sua prática, o 

“como fazer” para seus alunos realmente aprenderem. Percebemos na fala da professora 

Amanda que ela esperava que nas formações fossem oferecidos não modelos, mas 

sugestões de atividades que ela pudesse “modificar”, as quais a ajudasse a construir, 

progressivamente, uma nova prática. Como já sabemos, é o professor quem toma as 

decisões para sua prática, apostando no que é mais provável e buscando conciliar seus 

objetivos de aquisição com a realidade na qual atua (WEISSER, 1998). É justamente isto 

que podemos perceber na última declaração da alfabetizadora.  

E quanto à professora Selma e seus alunos, como eles viam/concebiam a prática da 

docente, suas aulas, as atividades propostas?  

 

4.1.3.2 O que diziam os alunos e o que pensava a Professora Selma sobre o ensino da 

leitura e da escrita realizado por ela? 
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Assim como fizemos com os alunos da professora Amanda, também buscamos 

perceber quais eram as opiniões dos alunos da professora Selma sobre as aulas vivenciadas 

por eles. No quadro abaixo, destacamos as respostas dadas pelos mesmos a respeito dessa 

questão.   

 

Quadro 16 – Opiniões dos alunos da Professora Selma sobre as aulas 

 

OBSERVAÇÕES RESPOSTAS DOS ALUNOS  

3ª Eu achei muito boa, porque aprendi coisa que eu num sabia, né? (ALUNA 

MARTA). 

Eu num achei muito bom não, porque é muito rim estudar no livro (ALUNO 

AUGUSTO). 

4ª Achei bom, porque eu gosto das coisa do livro (ALUNA ROBERTA). 

Eu achei uma maravilha, uma coisa ótima, porque a aula de hoje foi uma aula 

diferente, né, teve uns livro novo (livro de literatura infanto-juvenil) (ALUNO 

MARCOS). 

6ª Eu achei o máximo, né? Foi bom, gostei de tudo (ALUNA JUDITE). 

Achei ótima, porque quando tem, assim, pra gente ler, a gente aprende mais 

um pouco, né? (ALUNA HELENA). 

7ª Achei ótima, porque aprendi a fazer um bocado de coisa, umas palavra, mas 

tem vez que: Saia de baixo! (ALUNO AUGUSTO) 

Achei a aula boa, porque eu gosto de tarefa do livro, porque no caderno 

demora muito (ALUNA JOSÉLIA). 

8ª Foi boa, porque a gente tá aprendendo muita coisa, né? (ALUNO MARCOS) 

9ª Eu achei boa, porque por mais que a gente fique com dificuldade ainda pra ler, 

ela bota a gente pra ler, aí aos poucos a gente vai aprendendo (ALUNA 

HELENA). 

11ª Eu gostei da aula de hoje, porque num passou muita tarefa no quadro, foi mais 

com aquelas letra (alfabeto móvel) (ALUNA ROBERTA). 

Eu sempre gosto, né? Eu saio daqui regozijada (ALUNA MARTA) 

A aula hoje foi ótima, foi bom pra mim, né, porque aprendi umas letra que eu 

num sabia (ALUNO AUGUSTO) 

12ª A aula de hoje foi..., olhe, eu achei muito boa, legal, porque a professora tava 

ensinando um negócio que eu achei bom, né, ensinando as palavra, assim, 

como é que a gente assoletra, né, letra por letra, né? (ALUNO MARCOS). 

13ª Eu achei um pouquinho, assim, difícil, né? Aquele de circular as palavra do 

texto eu fiquei perdida e, assim, pra escrever o texto, eu tive muita dificuldade 

(ALUNA JUDITE). 

Achei meia difícil, né, pra escrever (produção de texto) e também porque a 

letra da tarefa tava meia coisada, ruim de entender (ALUNA JOSÉLIA). 

 

 Ao lermos as informações apresentadas acima, percebemos que a aula da professora 

foi “aprovada” pelos alunos em 13 (treze) das 16 (dezesseis) minientrevistas realizadas 
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após as nove observações apontadas acima. Entre as justificativas mencionadas por eles 

para a aprovação da aula destacam-se, em primeiro lugar, aquelas relacionadas à 

aprendizagem, sobretudo à aprendizagem da leitura e da escrita e, em segundo, a utilização 

do livro didático que, de acordo com as respostas, parecia agradar bastante a alguns alunos, 

principalmente às alunas Josélia e Roberta, as quais sempre reclamavam, durante as aulas, 

do tempo perdido na cópia das atividades escritas no quadro pela professora.  

Entretanto, de acordo com as demais respostas dos alunos, a utilização do referido 

livro parecia não agradar a todos. O aluno Augusto, por exemplo, declarou o seguinte: 

 

Quando é no livro eu num gosto não. Eu gosto quando ela bota dever no quadro e 

exprica. Tem vez, que ela dá a caneta pra gente, aí a gente vai lá no quadro 

responder. Isso aí é bom pra gente. Eu fico, assim, fico inspirado quando ela bota 

dever no quadro que eu respondo tudinho no caderno. [...] Já no livro é meio rim 

pra mim. É rim pra acompanhar, porque ela diz: Acompanhe. Tudo bem, mas... ela 

tá lendo ali, ela faz: É a primeira carreira de cima. Tudo bem, mas qualquer vacilo 

que a gente dá e ela tá lendo, a gente não sabe onde foi mais, porque a gente não 

conhece as letra, aí a gente fica perguntano pra quem tá perto: Foi aonde que ela 

terminou? Aí diz: Foi aqui ó! Aí a gente vai... pronto. É por isso que eu num gosto, 

porque eu fico todo..., algumas coisa que dá pra responder, só algumas. (ALUNO 

AUGUSTO – minientrevista – 3ª observação) 

  

O extrato exibido acima foi coletado na minientrevista realizada após a 3ª 

observação. Nesse dia a docente passou a maior parte da aula lendo e discutindo as 

atividades e os textos didáticos propostos nas primeiras páginas do livro dos alunos. O fato 

de não estar escrevendo, provavelmente, causava em alguns alunos, não apenas no aluno 

Augusto, a sensação de que não estavam aprendendo e, portanto, estavam perdendo tempo 

naquela aula. Tanto que a própria professora, percebendo isso nas fisionomias de alguns 

deles, interrompeu a atividade para dizer: 

 

[...] Veja só, eu tô vendo aí gente fechando o olho, gente respirando fundo, mas eu 

quero deixar claro pra vocês que, às vezes, a gente aprende mais ouvindo do que 

escrevendo, tá? Existe vários tipos de aula. A aula num só é aquela que eu chego 

aqui encho o quadro de tarefa e deixo vocês copiar e depois a gente vai responder 

não. Existem várias formas de vocês aprender, né? Então, se eu tô fazendo uma 

leitura e expricano, vocês tão aprendendo. Daqui uns dia, é vocês que vão chegar 

aqui na frente e ler e expricar, num é? Entendeu? (Prof.ª SELMA – 3ª observação). 
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 Com base nas evidências, podemos dizer que, quando a professora focalizava a aula 

mais no oral do que no escrito, as atividades pareciam não agradar a maioria dos alunos, 

nem mesmo àqueles que gostavam de utilizar o livro didático. Diante disso, interessa-nos 

saber as respostas deles para o seguinte questionamento: Que tipo de atividade você acha 

que mais lhe ajuda a aprender a ler e a escrever? O próximo quadro apresenta as 

declarações dos alfabetizandos a respeito desse questionamento. 

 

Quadro 17 – As atividades que mais ajudavam os alunos da professora Selma na 

aprendizagem da leitura e da escrita 

 

OBSERVAÇÕES RESPOSTAS DOS ALUNOS  

3ª Eu aprendo com todas (ALUNA MARTA) 

Eu acho que aprendo mais com os dever do quadro, visse? Porque a gente tá vendo 

as letra, a gente escreve e revive (ALUNO AUGUSTO) 

4ª Eu aprendo mais com atividade de ler, porque eu quase num leio direito (ALUNA 

ROBERTA) 

Com atividade no quadro, a gente aprende mais a copiar, a fazer as letra melhor, 

mais bonita, né? No quadro, você vai aprendendo mais, né? (ALUNO MARCOS) 

6ª Quando ela bota letra no quadro, palavra eu acho que aprendo mais (ALUNA 

JUDITE). 

Quando ela faz tarefa de ler (ALUNA HELENA). 

7ª Assim, feito as de hoje, porque a gente aprende as letra, pra botar, né, pra escrever, 

né? (ALUNO AUGUSTO). 

Nas do livro e daqueles papel (atividades impressas) que ela dá pra gente (ALUNA 

JOSÉLIA). 

8ª Daquela com letra de forma, porque com a outra eu me atrapalho (ALUNO 

MARCOS). 

9ª Quando é pra aprender a ler e a escrever, eu prefiro que ela passe tarefa no quadro e 

bote a gente pra ler o que tá escrito ali. (ALUNA HELENA)  

11ª Com tarefa do livro (ALUNA ROBERTA). 

Quando eu leio no quadro, junto as palavra (letras) e descubro que palavra é, aí eu 

gosto (ALUNA MARTA).  

O meu gosto é mais tarefa no quadro, porque eu acho que ela (a professora) exprica  

melhor (ALUNO AUGUSTO). 

12ª No quadro, quando ela exprica no quadro (ALUNO MARCOS). 

13ª Quando é pra ajuntar as sílaba, pra ler (ALUNA JOSÉLIA). 

 

 Ao analisarmos as respostas dos alunos, percebemos que, para a maioria deles, as 

atividades que envolviam letras, sílabas, palavras e leitura (provavelmente, aqui estão se 

referindo à leitura de palavras, já que a maioria parecia não gostar das atividades de leitura 



213 

 

 

 

de texto realizadas pela docente e, também, porque a leitura de palavras foi a atividade mais 

realizada pela professora) eram aquelas que mais contribuíam para o aprendizado da leitura 

e da escrita. Tais respostas podem ser um reflexo da própria prática cotidiana da professora 

Selma que, pautando-se em procedimentos dos métodos tradicionais de alfabetização, 

centrava-se na realização de atividades de apropriação (ou memorização) da escrita 

alfabética sem ou com poucas atividades com textos, que, conforme, ressaltam Leal e 

Morais (2010b), são indispensáveis também no processo de alfabetização. 

 Para sabermos mais detalhes sobre as atividades preferidas pelos alunos, entre 

aquelas realizadas pela professora Selma durante as nove observações acima citadas, 

fizemos as seguintes perguntas: O que você mais gostou na aula? O que você menos gostou 

na aula? Ao fazermos esses questionamentos, buscávamos sempre direcioná-los para as 

atividades de ensino da língua materna.  

 Com relação às atividades que os alunos mais haviam gostado naquelas aulas, 

destacaram-se, outra vez, aquelas dirigidas à apropriação da escrita, como podemos ver nas 

respostas abaixo: 

 

De ler. Quando ela botou a gente pra ler, pra ler as palavra (ALUNA HELENA – 

minientrevista – 6ª observação). 

 

Do ditado, porque a gente vai conhecendo mais as letra, né, as palavra, o som, né? 

(ALUNO AUGUSTO – minientrevista – 7ª observação). 

 

Das letra que ela trabalhou hoje (ALUNO MARCOS – minientrevista – 8ª 

observação). 

 

Do trabalho com as letra (ALUNA ROBERTA – minientrevista – 11ª observação). 

 

Das letrinha, porque eu tô juntando e tô descobrindo palavras (ALUNA MARTA – 

minientrevista – 11ª observação). 

 

Dessa última tarefa, porque ela tava dizendo letra por letra e dizendo o que 

significava, né, assoletrando, né, juntando as frase, as letra, né? (ALUNO 

MARCOS – minientrevista – 12ª observação). 

 

Eu gostei do ditado que ela fez sobre o negócio do lixo, porque ela explicou bem 

explicadinho (ALUNA JUDITE – minientrevista – 13ª observação). 
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Daquela parte de marcar as palavra, né, porque ela tava dizendo, lendo e 

marcando no quadro pra gente escrever. Gostei também da hora que ajuntou as 

sílaba, pra gente ler (ALUNA JOSÉLIA – minientrevista – 13ª observação). 

 

 

 Sobre a segunda pergunta, através da qual buscamos saber quais eram as atividades 

que os alunos não haviam gostado nas aulas supracitas, verificamos que em 10 (dez) das 16 

(dezesseis) respostas os alfabetizandos limitaram-se a declarar que haviam gostado de tudo 

que a professora havia feito, portanto de todas as atividades. Já os alunos Augusto e Judite, 

ao contrário da maioria dos alfabetizandos, apontaram as atividades que não gostaram em 

determinada aula, como vemos a seguir: 

 

Eu num gostei da tarefa do livro, pra ler, né? Porque ela tava na frente lendo (um 

texto), pra gente acompanhar, mas se a gente subesse ler, né? A gente fica 

perdidinho. Eu mermo fico (ALUNO AUGUSTO – minientrevista – 3ª observação). 

 

Eu num gostei quando ela botou a gente pra escrever (o texto), porque ela pensa 

que a gente sabe, mas a gente num sabe, aí a gente fica perdido (ALUNA JUDITE 

– minientrevista – 13ª observação). 

 

 De acordo com as falas dos alunos, as atividades de leitura e produção de texto não 

lhes agradavam, pelo fato de a professora proceder, nessas atividades, como se eles já 

fossem alfabetizados, o que lhes deixava, segundo suas próprias declarações, “perdidos”, 

sem saberem o que fazer. Embora não tenham declarado, pudemos perceber, durante nossas 

observações, que esta era uma sensação compartilhada pelos demais alunos daquela turma. 

Esse modo de fazer da docente pode ser um reflexo de suas dúvidas, dificuldades e 

insegurança, que vinham à tona nos momentos em que ela realizava atividades de leitura e 

produção de texto. Sem saber/compreender o “como fazer”, para realizar essas atividades 

com alunos em processo de alfabetização, a docente acabava fazendo-as como sabia. Os 

resultados de suas poucas tentativas, principalmente das atividades de produção de texto, 

pareciam ter sido frustrantes não só para os alunos, mas principalmente, como vimos 

anteriormente, para a docente. 

 Diante dessas e de outras evidências, tentamos perceber como a professora Selma 

concebia sua prática. Para tanto, também realizamos minientrevistas com a docente, no 

final de algumas observações (3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 9ª, 12ª e 13ª). Sobre essas minientrevistas, 
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precisamos ressaltar, mais uma vez, que, como a docente não se sentia à vontade nesses 

momentos, suas respostas, para a maioria das perguntas, eram curtas, o que de certa forma 

dificultou nossas análises. Podemos verificar isto no quadro 18, no qual apresentamos as 

respostas da alfabetizadora para o seguinte questionamento: O que você achou de sua aula 

de hoje? 

 

Quadro 18 – Opinião da Professora Selma sobre suas aulas 

 

OBSERVAÇÕES RESPOSTAS DA PROFESSORA SELMA  

3ª Achei boa, porque teve muita interação dos alunos. 

4ª Foi muito agitada, mas, com relação ao ensino foi muito prazeroso, viu? Eles 

(os alunos) conseguiram se agarrar mermo no assunto, porque chamou a 

atenção deles. 

6ª Foi boa. 

7ª Cansativa, porque eles trocam muito as letras, as sílabas, aí deixa a gente 

cansada. Mas na aprendizagem foi ótimo. 

9ª Foi boa. 

12ª Eu achei que foi produtiva, porque, assim, eu consegui fazer com que eles 

percebessem o som e conseguissem, realmente, saber o que tava lendo. 

13ª Eu achei boa, produtiva, interessante. 

 

 

 Assim que lemos as respostas da docente para a questão acima, temos a impressão 

de que a mesma possuía uma visão positiva sobre sua prática, uma vez que ela qualificou 

suas aulas, na maioria das vezes, como: boas, produtivas ou interessantes. No entanto, ao 

analisarmos os registros das observações, percebemos que em vários momentos a opinião 

da professora sobre suas aulas parecia ser diferente daquelas, como demonstram esses 

extratos: 

 

Tem que ser nos detalhes, bem detalhado mesmo que é pra eles entender, né? Bem 

tranquilo. Porque senão, se torna um bicho de sete cabeça, aí tem hora que se torna 

uma aula muito parada, né? Muito chata, né? (Prof.ª SELMA – 1ª observação). 

 

[...] Olha, a aula tá meia monótona, assim, parada, por conta dessas coisas que eu 

tenho que preencher. (Prof.ª SELMA – 4ª observação). 

 

[...] Talvez, a aula seja chata, porque tá um pouco monótona, parada, mas vocês 

precisam disso, minha gente, porque a dificuldade que vocês têm tanto em ler, em 
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conhecer as letra e juntar e ler uma palavra e escrever, vocês sentem dificuldade 

nos números também (Prof.ª SELMA – 5ª observação). 

 

Sobre as falas da docente, é importante ressaltar que, no primeiro extrato, ela estava 

dirigindo sua fala a nós, o que demonstra sua preocupação com a impressão que estávamos 

tendo sobre sua prática. Talvez seja essa preocupação que a tenha levado a utilizar, nas 

minientrevistas, adjetivos bem distintos destes proferidos nos últimos extratos. Como 

salienta Perrenoud (2002, p. 131), cada profissional “‘conta’ sua prática em função da 

interpretação que deseja, talvez de forma consciente, induzir”. Com base no autor, 

acreditamos que a intenção da professora poderia ser a de controlar a representação que 

estávamos construindo sobre sua prática. 

Esse momento da pesquisa foi um dos que mais chamaram nossa atenção para a 

importância da realização simultânea de entrevistas e observações em estudos como o 

nosso. Foi com esse episódio que realmente percebemos como essas técnicas de 

investigação são complementares (ANDRÉ, 2008), visto que somente as observações nos 

permitiram captar a verdadeira opinião da professora sobre algumas de suas aulas, o que 

não conseguimos perceber por meio de perguntas. Como diz Neto (1994), em algumas 

situações, somente a observação direta da realidade permite-nos perceber maiores detalhes 

do real. Foi justamente isto que ocorreu, basta compararmos, por exemplo, a declaração 

dada pela docente no extrato da 4ª observação com aquela proferida por ela na 

minientrevista realizada logo após essa mesma aula, para verificamos que elas apresentam 

conteúdos bem distintos.  

 Com relação às atividades, as declarações da alfabetizadora eram sempre as 

mesmas. Ao perguntá-la qual atividade havia gostado mais naquelas aulas e o motivo pelo 

qual ela havia gostado, suas respostas foram todas semelhantes a estas: 

 

Eu gostei de todas, porque eu vi que eles tava entendendo e interagindo comigo. 

(Prof.ª SELMA – 3ª observação). 

 

Eu gostei de tudo. Eu gosto de tudo que se passa na sala de aula, porque eu vejo 

que eles gostam, né, interagem. (Prof.ª SELMA – 4ª observação). 

 

Eu gostei que as atividades foi, assim, bem aceita por eles, pelo menos eles 

conseguiram  ler as palavras. (Prof.ª SELMA – 6ª observação). 
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 Os extratos apontam que a principal preocupação da alfabetizadora era com a 

participação dos alunos. Quando os alunos haviam “interagido” na aula, era um sinal de que 

as atividades haviam agradado a eles e, portanto, também a ela. Diante disso, buscamos 

saber quais eram os objetivos da docente para aquelas aulas. O próximo quadro apresenta 

as declarações dadas pela mesma sobre esse assunto. 

 

Quadro 19 – Os objetivos da Professora Selma para as aulas de Língua Portuguesa 
 

OBSERVAÇÕES RESPOSTAS DA PROFESSORA SELMA  

3ª Eu quis mostrar pra eles que num é difícil aprender e, também, tirar a 

dificuldade que eles tavam, tão tendo, né, com as letras, de trocar as letras na 

palavra. 

4ª Eu quis diminuir a dificuldade é... que eles têm, né, com letras, que aos 

poucos, né, eu tô tentando quebrar essa dificuldade. 

6ª Eu quis que eles aprendesse algumas palavras e também sílabas, né, com o 

bingo silábico. 

7ª Eu tô tentando quebrar essa dificuldade que eles têm na troca das letras e dos 

sons, porque eles trocam muito. 

9ª Eu quis resgatar algumas coisas que eles já sabem sobre as festas juninas e 

ensinar algumas palavras com as letras que a gente vinha estudando, né? 

Tudo dentro do contexto. 

12ª Eu quis trabalhar a questão da leitura, do som das sílabas, né, formando 

palavras com sílabas, e também reforçar a leitura, né, porque eles tão muito 

fraco na leitura. Eles dizem todas as sílabas, quando é pra ler a palavra... 

num consegue. 

13ª O meu objetivo, trabalhando aquele texto, era incentivar eles a produzir, mas 

ainda tá difícil. 

 

Todas as respostas da professora condizem com as análises feitas até o momento. 

Nelas podemos observar que seu grande investimento era realmente nas atividades de 

apropriação da escrita alfabética e que sua prática estava pautada, principalmente, nos 

antigos métodos de alfabetização, o que fica mais evidente nas declarações dadas pela 

docente na 9ª e 12ª observações, nas quais percebemos o desenvolvimento de um ensino da 

leitura e da escrita baseado na memorização de letras e sílabas. O pouco investimento nas 

atividades de leitura e produção de texto também reaparece nas referidas declarações, bem 

como a já conhecida dificuldade da alfabetizadora para realizar atividades de produção 

textual.  
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Diante dos resultados sobre ambas as práticas alfabetizadoras, pretendemos a seguir 

realizar uma breve análise comparativa entre os dois modos de fazer, o da professora 

Amanda e o da professora Selma.  

 

4.1.4 Comparando as práticas das professoras 

 

 Visando realizar a análise acima mencionada, apresentaremos, na tabela 5, a 

frequência com que as atividades de apropriação do SEA, de leitura e de produção de texto, 

foram realizadas pelas docentes no decorrer das observações. 

 

Tabela 5 – Frequência da realização das atividades de apropriação do SEA, de leitura e 

produção de texto nas aulas observadas em ambas as turmas 

 

 

Atividades OBSERVAÇÕES T

O 

T 

A 

L 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 

P
r
o
f.

ª 

A
M

A
N

D
A

 Apropriação  

do SEA 

X X X X  X X X X X X   X X 12 

Leitura de  

texto 

X X X X X  X X X X X X  X X 13 

Produção  

de texto 

X    X X X    X X X   07 

 P
r
o
f.

ª 

S
E

L
M

A
 

Apropriação  

do SEA 

X X X X  X X X X X X X X X X 14 

Leitura de 

 texto 

  X X X   X X X   X X  08 

Produção  

de texto 

       X     X   02 

  

Os dados contidos na tabela acima trazem informações quantitativas sobre a 

frequência com que as atividades mencionadas apareceram nas aulas das alfabetizadoras. É 

certo que eles nos ajudam a comparar as práticas cotidianas das docentes, de um modo 

geral, mas somente a comparação e análises das atividades, apresentadas até então, permite-

nos perceber melhor diferenças e semelhanças naquelas maneiras de fazer.  

Foi a partir dessas análises que pudemos constatar que as práticas das docentes, 

embora estivessem estrategicamente “sujeitas” as mesmas “solicitações” do discurso 
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oficial, que “exigia” a realização de práticas alfabetizadoras na perspectiva do letramento, 

desenvolviam-se de modos diferentes, tendo em vista que estávamos diante de duas 

educadoras com experiências de vida e profissionais, preocupações, concepções, saberes e 

objetivos distintos. 

Sobre as práticas das professoras, a tabela 5 demonstra que a professora Amanda 

realizou menos atividades de apropriação da escrita alfabética do que a professora Selma. 

Em nossas análises, vimos que, no decorrer daquele ano letivo, uma das características mais 

marcantes do modo de fazer cotidiano da docente foi seu pouco investimento no 

desenvolvimento das atividades que tinham esse fim. A professora Selma, ao contrário da 

professora Amanda, deu bastante ênfase às referidas atividades.  

Com relação às atividades de apropriação da escrita, percebemos também que a 

atividade mais realizada por ambas as alfabetizadoras foi a leitura de palavras e que, ao 

desenvolvê-la, ambas as professoras, embora uma (a professora Selma) mais do que a outra 

(a professora Amanda), pautavam-se nos antigos métodos de alfabetização. Foi possível 

perceber também que tanto uma quanto a outra docente tentaram levar seus alunos a pensar 

sobre o funcionamento da escrita alfabética, realizando atividades de análise fonológica, 

sobretudo no nível da sílaba. Este componente das palavras era denominado pelas docentes 

pelo nome de som. Assim, para aprender a ler e a escrever, os alunos precisavam, segundo 

elas, prestar atenção aos sons emitidos ao se proferir as palavras, para aprender/descobrir 

quais eram as letras correspondentes a eles.  

Ainda a respeito das atividades de alfabetização, podemos observar nas tabelas 3 e 4 

que algumas delas como a comparação entre palavras escritas, a contagem de letras, a 

contagem de sílabas, a identificação/exploração de diferentes tipos de letras, a exploração 

do alfabeto, o ditado de palavras, entre outras, foram poucas vezes desenvolvidas até 

mesmo por parte da professora Selma, cuja prática nós denominamos, de acordo com 

Albuquerque, Morais e Ferreira (2008), como sendo uma prática sistemática de 

alfabetização. Apesar de essa professora ter investido bem mais do que a outra no ensino da 

escrita alfabética, percebemos que ela não buscou realizar com frequência atividades 

importantes, para os alunos avançarem em seus conhecimentos sobre o funcionamento do 

SEA, como aquelas que destacamos acima.  
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No tocante às atividades destinadas à ampliação do nível de letramento dos alunos, 

verificamos que a professora Amanda parecia sentir-se bem mais à vontade do que a 

professora Selma para realizá-las, tanto que a tabela 5 evidencia que esta desenvolveu 

menos vezes do que aquela atividades de leitura e produção de texto. Enquanto a professora 

Amanda acabava sobrepondo as atividades de letramento, principalmente as de leitura de 

texto, às atividades especificamente direcionadas à alfabetização, a professora Selma 

parecia fazer justamente o contrário, sendo, portanto, comum em sua prática alfabetizadora 

o desenvolvimento de aulas sem a leitura e, principalmente, sem a produção de qualquer 

texto que, como vimos, era uma das grandes dificuldades enfrentadas por elas. 

Além de a professora Selma ter desenvolvido poucas vezes atividades de leitura e 

produção de texto, ela buscou diversificar menos os textos trabalhados do que a outra 

docente, tendo em vista que o gênero textual mais lido por ela foi o texto didático, presente 

não apenas em livros didáticos destinados aos alunos da EJA, mas também naqueles 

direcionados para alfabetizar crianças. Falando em crianças, é importante destacar a 

questão da infantilização a qual, como pudemos verificar, foi um aspecto comum a ambas 

as práticas, uma vez que, como dito, a professora Amanda também utilizou materiais 

escritos, bem como realizou atividades, adequadas ao público infantil.  

A respeito da infantilização, destacamos ainda outro aspecto até o momento não 

mencionado em nossa discussão dos resultados: a utilização de muitos diminutivos, 

principalmente pela professora Amanda, durante as aulas. Expressões como “Pegue seu 

caderninho”, “Vire a folhinha”, “Abra seu livrinho”, “Vocês precisam aprender as 

letrinhas” eram diariamente ouvidas pelos alunos das duas turmas. Como bem observou 

Inês Oliveira (2004), a infantilização é um dos maiores problemas da EJA, que se faz 

presente nas atividades, nos conteúdos e no linguajar dos professores.  

Com base em nossas observações, podemos afirmar que esse modo de as 

professoras se referirem aos alunos não tinha a intenção de causar-lhes constrangimento, 

mas sim de oferecer-lhes um tratamento carinhoso. Entretanto, acreditamos que alguns 

(para não dizer muitos) deles não se sentiam nem um pouco à vontade nem com aquele 

tratamento “infantilizante” nem ao realizar atividades infantis, como confessou a aluna 

Inalda da turma da professora Amanda. 
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Visando concluir as reflexões expostas nesta parte do trabalho, redirecionaremos 

nossa discussão para seu ponto principal: a prática alfabetizadora das docentes da EJA. 

Sobre as práticas por nós investigadas, vale a pena ressaltar que várias razões podem ser 

apontadas como motivadoras de aquelas práticas se desenvolverem da forma como se 

desenvolviam. No caso da professora Amanda, por exemplo, foi possível perceber que esta 

alfabetizadora precisava lidar com um cotidiano prático bem mais complexo do que o da 

professora Selma, uma vez que ela precisava realizar atividades que contemplassem não 

apenas as necessidades de alunos em diferentes fases de apropriação da escrita, mas 

também daqueles pertencentes a turmas diferentes (1º e 2º anos), o que limitava a 

realização de atividades direcionadas à alfabetização. O trabalho com turmas mistas foi um 

dos fatores apontados por quatro das professoras investigadas por Moura (2001) como 

sendo uma das principais dificuldades enfrentadas por elas para ensinar a escrita alfabética. 

Quanto à professora Selma, destacamos que seu modo de proceder pode estar 

relacionado às concepções da referida professora a respeito dos termos alfabetização e 

letramento. Provavelmente sua (in)compreensão do que seria letrar, somada às dificuldades 

enfrentadas por ela para inovar sua prática, contribuíram bastante para esta docente 

sobrepor a alfabetização ao letramento, enquanto a outra docente parecia fazer justamente o 

contrário, acreditando que daquela maneira sua prática estaria incluindo os novos modos de 

alfabetizar “exigidos” pelo discurso oficial. 

 A análise até aqui realizada demonstra que ambas as professoras, em níveis 

variados, vinham tentando incluir as “novas” práticas em seus modos de fazer. E que para 

nenhuma delas esse processo estava sendo simples nem fácil. Especialmente para a 

professora Selma parece que a substituição de práticas “antigas” pelas “novas” práticas era 

algo bem mais complexo do que para a professora Amanda. Talvez isso se deva ao fato de 

tal alfabetizadora ser uma profissional com mais anos de experiência na área da 

alfabetização de jovens e adultos do que a professora Amanda. Como afirma Perrenoud 

(2001), é bastante complexo, principalmente para um profissional com muitos anos de 

carreira, “transformar esquemas de pensamento e de ação devidamente instaurados” (p. 

160).  

Cientes desses e dos demais resultados já apresentados, buscaremos, nas seções 

seguintes, responder as seguintes questões: E os alunos, o que eles aprenderam?Eles se 
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percebiam aprendendo? E as professoras, elas perceberam algum avanço no processo de 

aprendizagem de seus alunos?  

 

4.2 AS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS: O QUE ELES APRENDERAM? O QUE 

ELES DIZIAM? O QUE AS PROFESSORAS PENSAVAM?  

 

Da mesma maneira que procedemos com os resultados referentes às práticas das 

professoras, também procederemos com aqueles correspondentes às aprendizagens dos 

alunos. Discutiremos, primeiramente, as aprendizagens de cada turma separadamente, 

iniciando pelos alunos da professora Amanda. Na sequência, apresentaremos as 

perspectivas dos sujeitos, alunos e professoras, sobre a temática aqui discutida, e, por fim, 

desenvolveremos uma análise comparativa entre as aprendizagens dos dois grupos de 

alunos (Grupo A e Grupo S). 

Para perceber a evolução dos sujeitos aprendizes no processo de alfabetização, 

realizamos atividades de escrita e de leitura de palavras no início (APÊNDICE C) e no final 

do estudo (APÊNDICE D), as quais foram aplicadas individualmente e fora da sala de aula, 

entre os meses de março e abril de 2011 (diagnose inicial) e no mês de novembro do 

mesmo ano (diagnose final). Vale ressaltar que, no diagnóstico final, tentamos realizar 

também atividades de leitura e produção de texto para avaliar o nível de letramento dos 

alfabetizandos. No entanto, como nenhum dos alunos de ambas as turmas conseguiu 

efetivar tais atividades, tivemos que excluí-las de nosso trabalho.  

Antes de partirmos para a discussão daqueles resultados, precisamos ressaltar aqui 

que o acompanhamento e a análise das aprendizagens dos alunos foi o momento mais 

difícil de nosso trabalho devido à saída de alguns deles da escola, bem como pela 

resistência (ou receio) da maioria deles em realizar as atividades, resistência esta que levou 

uma das alunas da professora Selma a não fazer as atividades finais. Tais dificuldades 

trouxeram consequências para nossa análise dos resultados, visto que, obviamente, não 

pudemos perceber, através daqueles instrumentos, qual era o nível de conhecimento de 

alguns alunos ao final da pesquisa. A alternativa encontrada por nós, para percebermos e 

compararmos as aprendizagens dos alunos foi pautar-nos também em nossos registros 
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feitos durante a realização das diagnoses e das observações, os quais dão indícios dos 

conhecimentos que foram construídos ou não pelos alfabetizandos.  

 

4.2.1 O que aprenderam os alunos da professora Amanda? 

 

 A primeira atividade realizada com os alunos de ambas as turmas, nos dois 

diagnósticos, foi a escrita de palavras “como o aluno acha que é” (LEAL; MORAIS, 2010a, 

p. 47). Nessa atividade, buscamos perceber em quais níveis psicogenéticos os sujeitos se 

encontravam no início e no final da pesquisa. Para elaborar essa atividade, como para 

interpretá-la, tomamos como referência não apenas as concepções de Ferreiro (2001), mas 

também as ideias de Leal e Morais (2010a).  

Sobre o diagnóstico do conhecimento dos alunos acerca do SEA, baseado na escrita 

de palavras, estes últimos autores alertam: 

 

Ao interpretar as diferentes notações produzidas pelo aluno, é preciso 

considerar o que predomina nas várias palavras escritas, para, enfim, decidir em 

que etapa ele se encontra. Devemos também ficar atentos para aqueles alunos 

que revelam estar num momento de clara transição. Diagnosticar tal momento 

de passagem é mais importante que colocar o jovem ou o adulto num dos 

rótulos ligados a cada nível (LEAL e MORAIS, 2010a, p. 47). 

 

Foi isso que buscamos fazer. O quadro 20 traz os resultados obtidos com os alunos 

da professora Amanda naquelas atividades. 

 

Quadro 20 – A evolução da escrita dos alunos da Professora Amanda durante o estudo 

 

ALUNO/ANO NÍVEIS DE ESCRITA DOS ALUNOS 

Início do estudo Final do estudo 

Catarina/1º ano  Silábico-qualitativo --- 

Cleide/1º ano Silábico-qualitativo Silábico-qualitativo 

Francisca/1º ano Silábico-alfabético --- 

Inalda/2º ano Silábico-qualitativo Silábico-qualitativo 

Joana/2º ano Silábico-alfabético --- 

Lídia/2º ano Silábico-qualitativo Silábico-qualitativo 

Mariano/2º ano Silábico-alfabético Alfabético 

Rebeca/2º ano Silábico-qualitativo --- 
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Antes de comentarmos os dados acima, é imprescindível ressaltar que a diagnose 

final só foi realizada com quatro dos oito alunos do Grupo A (Cleide, Inalda, Lídia e 

Mariano) visto que, como dissemos, os outros quatro (Catarina, Francisca, Joana e Rebeca) 

deixaram de frequentar a escola.  

O quadro 20 revela que, no início do estudo, nenhum dos sujeitos encontrava-se no 

nível pré-silábico, ou seja, sem relacionar a escrita com a pauta sonora das palavras 

(FERREIRO, 2001). Tais resultados somam-se àqueles divulgados por Ferreiro et al. 

(1983), os quais apontaram que a maioria dos jovens e adultos não alfabetizados 

encontram-se em uma hipótese silábica de escrita, ou seja, representando cada sílaba oral 

com uma letra.  

 O mesmo quadro demonstra que todos os alunos dessa turma que permaneceram na 

escola, exceto Mariano, mantiveram-se nos mesmos níveis de escrita em que se 

encontravam no início do ano letivo. As produções escritas da aluna Cleide, a única aluna 

do primeiro ano do Grupo A que continuou frequentando as aulas, até o final do estudo, são 

um exemplo disso. Nelas, a referida aluna demonstra, como vemos abaixo, encontrar-se no 

nível silábico-qualitativo nos dois momentos da coleta.  

 

 

  

 

 

Figura 1 – Registros iniciais da aluna 
Cleide (nível silábico-qualitativo) 

 

Figura 2 – Registros finais da aluna 
Cleide (nível silábico-qualitativo) 
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Sobre o aluno Mariano, precisamos destacar que sua produção final apresentava 

oscilações. Enquanto na maioria das palavras ele demonstrava estar no nível alfabético, em 

uma delas (ÔNIBUS), parecia encontrar-se no nível silábico-alfabético. Diante disso e 

tomando como referência Azevedo, Leite e Morais (2008) e Leal e Morais (2010a), 

resolvemos “classificá-lo” de acordo com a escrita predominante, ou seja, a alfabética. O 

que pode ser verificado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos, os resultados obtidos com as atividades de escrita de palavras dão 

indícios de que os alunos que permaneceram na turma da professora Amanda evoluíram 

pouco no processo de alfabetização. Acreditamos que isto pode ser uma consequência ou 

um reflexo da prática da docente, visto que a mesma investiu pouco no ensino da leitura e 

da escrita. 

 O quadro seguinte traz os resultados da outra atividade, a leitura de palavras. Nesta 

atividade os alunos deveriam ligar os nomes às figuras correspondentes. Tanto na primeira 

vez que a realizamos como na segunda, os alunos tiveram que ler nomes de frutas. No 

início do estudo, tais nomes foram: JACA, CARAMBOLA, ABACATE e CAJU. Já no 

Figura 3 – Registros finais do aluno 

Mariano (nível alfabético) 
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final, foi solicitada a leitura dos nomes das seguintes frutas: ABACAXI, CAJU, BANANA, 

MORANGO. 

 

Quadro 21 – Quantitativo de palavras lidas pelos alunos da Professora Amanda no início 

e no final do estudo 

 

No quadro 21, destacamos o bom desempenho que os alunos tiveram ao ler as 

palavras propostas. Todos eles, com exceção de Francisca, tiveram 100% de acerto na 

primeira atividade de leitura dos nomes das quatro figuras. Os mesmos 100% foram 

alcançados na atividade realizada no final do estudo pelos alunos do Grupo A que se 

mantiveram na escola: Cleide, Inalda, Lídia e Mariano.  

A atividade de leitura de palavras, tanto nessa turma quanto com a maioria dos 

sujeitos da outra, conforme veremos adiante, ao contrário do que aconteceu no estudo de 

Gléria (2010), foi facilmente realizada pelos participantes. Essa diferença entre o 

desempenho dos sujeitos do nosso estudo e aquele verificado nos sujeitos da pesquisa da 

referida estudiosa pode estar relacionada aos seguintes fatores: nossa atividade solicitava 

que o sujeito ligasse a palavra que nomeava determinada figura a ela e não que a apontasse, 

como solicitou aquela pesquisadora; ao contrário dos participantes daquele estudo, os do 

nosso estavam frequentando uma escola, o que permitia um contato mais sistemático com 

as letras e, portanto, um maior reconhecimento das mesmas; as próprias palavras (panela, 

queijo, dinheiro e banana) utilizadas na atividade elaborada por Gléria (2010), as quais, 

diferentemente das que foram utilizadas por nós, tinham o objetivo de verificar se os alunos 

percebiam que as letras possuem formatos fixos e que a mudança na posição de algumas 

delas significava a mudança da letra (p-q, d-b). 

ALUNO/ 

ANO 

INÍCIO DO ESTUDO FINAL DO ESTUDO 

Quantidade de 

palavras para ler 

Quantidade de  

palavras lidas 

Quantidade de  

palavras para ler 

Quantidade de  

palavras lidas 

Catarina/1º ano  4 4 4 --- 

Cleide/1º ano 4 4 4 4 

Francisca/1º ano 4 3 4 --- 

Inalda/2º ano 4 4 4 4 

Joana/2º ano 4 4 4 --- 

Lídia/2º ano 4 4 4 4 

Mariano/2º ano 4 4 4 4 

Rebeca/2º ano 4 4 4 --- 
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Analisando, agora, apenas o desempenho dos alunos aqui investigados, na mesma 

atividade, acreditamos que ele se deve ao fato de aqueles alfabetizandos terem se apoiado 

nas figuras, como também em seus conhecimentos sobre as letras e sobre algumas sílabas 

que compunham aquelas palavras. Além disso, como já estavam em um período em que 

haviam percebido a relação existente entre a escrita e a pauta sonora das palavras, tentavam 

fazer essa relação no momento em que identificavam (ou liam) os nomes das figuras. Para 

tanto, eles ficavam repetindo os referidos nomes em tom de voz baixo e, assim, buscavam 

descobrir as letras que poderiam constituí-los. O registro abaixo, feito por nós no decorrer 

da aplicação das atividades finais, ilustra nossas análises: 

 

Ah, essa daqui eu sei, porque eu sei que ABACAXI começa com A, né? Aqui, 

pronto, eu sei também, porque eu sei que BANANA começa com B e termina com A. 

Esse aqui, MORANGO, eu sei que termina com O. Assim, é mais fácil, essa tarefa é 

mais fácil, porque, assim, eu tô vendo as figura, né? Aí, aqui, BA-NA-NA, aí eu sei 

que começa com B e termina com A (ALUNA CLEIDE – Diagnose final). 

 

Por um lado, no extrato acima, ressaltamos uma questão já observada por Ferreiro et 

al. (1983): quanto mais letras os alfabetizandos conhecem, maiores possibilidades eles têm 

de fazer algum uso sonoro delas. Por outro lado, pautando-nos numa visão conciliadora 

entre a perspectiva psicogenética e o desenvolvimento da consciência fonológica, a qual é 

defendida por MORAIS (2010), salientamos a importância que tem para o processo de 

alfabetização o desenvolvimento da “capacidade de pensar sobre as partes sonoras das 

palavras” (p. 49). Ao perceber, por exemplo, que aquela palavra era a palavra BANANA, 

porque começava com B e terminava com A, a aluna demonstra a utilização de uma das 

habilidades metafonológicas, a identificação de fonemas.  

Algumas dessas habilidades que envolvem, por exemplo, “as capacidades de partir 

palavras em sílabas, comparar palavras quanto ao tamanho, comparar palavras quanto às 

semelhanças sonoras (de suas sílabas, rimas ou fonemas iniciais)” parecem primordiais para 

auxiliar os alunos a avançarem na compreensão sobre como o Sistema de Escrita Alfabética 

funciona (MORAIS, 2010, p. 63). Entretanto, mais uma vez enfatizamos que atividades que 

envolviam a “reflexão sobre o funcionamento das palavras escritas” (MORAIS, 2010, p. 

63) eram pouco realizadas pela professora Amanda. Mesmo assim, parece que os 

alfabetizandos daquela turma realizavam tais reflexões solitariamente.  
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E quanto aos alunos da outra turma, que resultados foram percebidos? 

 

4.2.2 O que aprenderam os alunos da professora Selma? 

 

O quadro 22 traz os resultados alcançados pela turma da professora Selma na 

primeira atividade, a escrita espontânea de palavras, na qual, assim como os alunos da outra 

turma, eles tiverem que escrever algumas palavras da maneira que acreditavam que 

deveriam escrevê-las (FERREIRO, 2001; LEAL; MORAIS, 2010a).  

 

Quadro 22 – A evolução da escrita dos alunos da Professora Selma durante o estudo 

 

ALUNO 

 

NÍVEIS DE ESCRITA DOS ALUNOS 

Início do estudo Final do estudo 

Augusto Silábico-qualitativo Silábico-qualitativo 

Helena Silábico-qualitativo --- 

Josélia Silábico-qualitativo --- 

Judite Silábico-alfabético Silábico-alfabético 

Marcos Silábico-qualitativo Silábico-alfabético 

Marta Silábico-qualitativo Silábico-alfabético 

Roberta Pré-silábico Pré-silábico 

 

 Os dados apresentados revelam que, no início da pesquisa, cinco dos sete alunos da 

professora Selma encontravam-se no nível silábico-qualitativo, que um deles apresentava 

uma hipótese silábica-alfabética de escrita e que uma das alunas, Roberta, ainda não 

demonstrava, em suas produções, evidências de que fazia a relação entre a escrita e a pauta 

sonora das palavras, portanto estava no nível pré-silábico. De acordo com nossa análise dos 

registros dessa aluna, a mesma permaneceu com uma hipótese pré-silábica até a última 

coleta de dados, o que podemos verificar ao compararmos seus registros. 

 

 

 

 

 

 



229 

 

 

 

 

 

 

  

Ao observarmos os registros iniciais e finais da referida aluna, percebemos que sua 

leitura não foi marcada. Isto ocorreu porque a mesma negou-se a ler as palavras que 

registrou, alegando que não sabia ler, o que podemos verificar nessa fala: 

 

Sei não. Eu num sei nem o que escrevi. (ALUNA ROBERTA – Diagnose inicial). 

 

Esse fato levou-nos a “classificar” seu nível de escrita apenas a partir das letras 

utilizadas por ela, as quais, como podemos observar analisando a quantidade e as próprias 

letras usadas na maioria dos registros, não dão indícios de que a alfabetizanda havia 

iniciado a fonetização da escrita. 

  O quadro 22 nos informa também que dois dos seis alunos do Grupo S que 

permaneceram na escola, Marta e Marcos, avançaram em suas hipóteses sobre a escrita 

alfabética. Quando analisamos os registros do referido aluno, apresentados abaixo, 

observamos sua evolução, principalmente, na escrita das palavras PÉ e CAVALO.  Ao 

registrar a primeira palavra, o monossílabo PÉ, na diagnose final, o aluno parece já ter 

ultrapassado a contradição entre a escrita silábica e a exigência de uma quantidade mínima 

de letras, para classificar uma palavra como legível (FERREIRO et al., 1983), tendo em 

Figura 4 – Registros inicias da aluna 

Roberta (nível pré-silábico) 

 

Figura 5 – Registros finais da aluna 
Roberta (nível pré-silábico) 
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vista que sua produção apresenta duas letras e não mais três. Mas é na escrita da palavra 

CAVALO que seu avanço no processo de alfabetização fica mais nítido.  

Ao escrever esta palavra na primeira atividade, Marcos parecia utilizar as letras sem 

atentar para seus valores sonoros convencionais. Na segunda escrita, no entanto, o aluno 

escreveu a mesma palavra, registrando suas sílabas ora com uma letra, ora incluindo todas 

as letras necessárias para representar os fonemas: C(CA), A(VA), LO(LO). As demais 

palavras demonstram o esforço do aluno para acrescentar mais letras em suas produções 

“do que as de que necessitava em sua análise silábica prévia” (FERREIRO, 2001, p. 84).  

 

  

 

 

 

Quanto à aluna Marta, ao nos depararmos com seus registros finais, sentimos muita 

dificuldade para definir em que nível psicogenético ela se encontrava devido ao modo 

como a mesma escreveu e leu as palavras MOTO e ÔNIBUS. Ao escrever essas palavras, 

como podemos ver abaixo, ela utilizou as letras B,O,T,G, L e O, para a palavra MOTO e C, 

L, E, X e U, para registrar a palavra ÔNIBUS. Mesmo utilizando algumas letras com 

valores sonoros correspondentes à grafia daquelas palavras, ao lê-las não pareceu que 

estava representando cada sílaba com uma letra, como ocorre com os sujeitos que se 

Figura 6 – Registros iniciais do aluno 

Marcos (nível silábico-qualitativo) 

 

Figura 7 – Registros finais do aluno 

Marcos (nível silábico-alfabético) 
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encontram no nível silábico (FERREIRO, 2001). Diante disso e apoiando-nos mais uma 

vez em Azevedo, Leite e Morais (2008) e em Leal e Morais (2010), resolvemos “classificá-

la” no nível silábico-alfabético, uma vez que nos demais registros ela parecia se encontrar 

em um momento de transição, o que pode ser observado em sua escrita da palavra 

CAVALO, na qual “algumas letras representavam sílabas enquanto outras representavam 

fonemas” (FERREIRO, 2001, p. 83).  

 

 

 

 

 

Diante desse quadro, buscamos nos apoiar em Ferreiro (2001, p. 83), quando a 

autora afirma que, para fazermos um diagnóstico da escrita dos aprendizes, “precisamos 

adotar o ponto de vista do sujeito em desenvolvimento. Definir semelhanças apenas na base 

dos resultados é privilegiar nosso próprio ponto de vista”. Partindo dessa perspectiva e da 

comparação dos registros feitos pela aluna, no início e no final do estudo, principalmente ao 

escrever a palavra CAVALO, decidimos “classificá-la” no nível silábico-alfabético.  

Ao observarmos a realização da atividade final pela aluna Marta, percebemos ainda 

que ela, assim como outros alunos da professora Selma e como aqueles investigados por 

Azevedo, Leite e Morais (2008), embora conhecessem muitas letras, sentiam dificuldade 

para empregá-las com seus convencionais valores sonoros. Após registrar cada palavra, nós 

Figura 8 – Registros iniciais da aluna 

Marta (nível silábico-qualitativo) 

 

Figura 9 – Registros finais da aluna 

Marta (nível silábico-alfabético) 
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pedíamos para que os alunos as lessem. Ao fazer isto, Marta pronunciava todas as letras 

registradas e, depois, fazia a leitura da palavra como se a estivesse registrado de acordo 

com a escrita convencional. O que pode ser conferido em sua fala: 

 

Aqui eu escrevi um C com A, CA, um L com O, CAVALO. [...] B, O, T, G, L, O, 

acho que escrevi MOTO [...] T, L, R, I, O, imagino eu que seja TRATOR. [...] Aqui 

eu botei um B e um I, um C, um R e um A, BICICRETA [...] Nessa é um C, L, E, X e 

um U, ÔNIBUS [...] (ALUNA MARTA – Diagnose final). 

 

 Provavelmente isso ocorreu com a maioria dos alunos pelo fato de alguns deles não 

terem compreendido ainda que nosso sistema de escrita é alfabético, ou ainda porque, assim 

como a aluna Marta, encontravam-se num estágio inicial dessa compreensão, como era o 

caso dos alunos Judite e Marcos. 

Com relação aos demais alunos, nossas observações das aulas da professora Selma 

revelaram que ocorreu certo progresso também na aprendizagem das alunas Helena e 

Josélia. Entretanto, como a primeira deixou de frequentar a escola e a segunda negou-se a 

fazer a diagnose final, não podemos apontar em que nível psicogenético elas se 

encontravam no final da nossa coleta de dados. Porém, certos trechos da 12ª observação, 

cujo resumo descritivo nós apresentamos no quadro 10, quando tratamos da rotina da 

professora Selma, demonstram alguns dos conhecimentos da aluna Josélia a respeito da 

escrita alfabética.  

 

EXTRATO DA 12ª OBSERVAÇÃO: As aprendizagens da aluna Josélia 

 

Professora: [...] quem é que me diz a primeira palavra? Leia aqui pra mim a primeira 

palavra. 

 A palavra era TELEFONE. Nessa hora, a aluna Josélia ficou repetindo para si, em 

tom de voz baixo, a leitura da mesma. 

 

Aluna (Josélia): TE... LE... FO... NE. 

[...] 

            Em seguida, a docente iniciou a questão de número três, na qual os alunos deveriam 
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formar palavras com as sílabas do quadro. As palavras formadas por ela e pelos alunos 

foram: BONECA, COLA, SACOLA, MAPA, CABO, SACO, BALA, BABACA, 

MACACO, BATATA, PANELA, SALA, COCO, NETA, MATO. 

 

Professora: Ó, digam aqui pra mim, que palavra estou formando (A professora apontou 

para as sílabas BO, NE e CA do quadro silábico). 

[...] 

Aluna (Joselma): BONECA. (disse baixinho) 

[...] 

        Assim que concluiu a correção das questões que havia passado para os alunos no dia 

anterior, a professora escreveu mais três no quadro.  A última delas foi:          

 

3º) Forme palavras com as sílabas abaixo: 

     

CA           VA ________________________ 

PA            CA ________________________ 

CO           VA ________________________ 

RA           SO ________________________ 

VA           TO ________________________ 

MA           LA ________________________ 

LU      TA           ________________________ 

 

          Enquanto a professora convidava a turma para ir à frente formar as palavras da 

terceira questão, Josélia fazia isso em tom de voz baixo, em seu lugar. Sem que a 

professora ouvisse, a aluna formou a maioria das palavras.  

 

Professora: Quem vem fazer aqui no quadro? 

Aluna (Josélia): Deixa eu fazer uma? 

Professora: Venha. 

Professora: Ela escreveu qual? PA-TA. PATA, num foi? 
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O extrato revela que Josélia conseguia ler, ou melhor, “decodificar” (FERREIRO, 

2001), a maioria das palavras que estavam presentes nas atividades realizadas pela 

professora Selma. Percebemos que todas elas eram formadas por sílabas constituídas por 

uma consoante e uma vogal, as conhecidas “sílabas simples”, as quais eram as mais 

trabalhadas por esta alfabetizadora.  

Ao fazermos uma entrevista com esta aluna no mês de abril (2011), ela nos declarou 

que já havia estudado com aquela professora no ano anterior. Mas, como faltava muito às 

aulas, só havia aprendido o seguinte:  

 

Só aprendi meu nome mermo e, assim, a letra A, a letra C, CA, CO, né? [...] Já o 

alfabeto, era meio difícil. Eu dizia alguma letra, mas, assim, vim aprender mais agora, 

né? Que eu tô dando mais atenção a minhas aula. Tô vindo quase todo dia. Mas, eu 

acho difícil, assim, porque algumas sílabas eu sei outras não. (ALUNA JOSÉLIA – 

Entrevista para traçar o perfil da aluna). 

 

 Por um lado, a fala da aluna demonstra que ela mesma percebia alguma evolução 

em seu processo de alfabetização. Por outro, percebemos que a memorização de sílabas, 

procedimento muito presente na prática da professora Selma, de certa forma limitava o 

avanço das aprendizagens da maioria dos alunos, inclusive o de Josélia, uma vez que os 

alfabetizandos liam (ou decodificavam) apenas as palavras cujas sílabas eram conhecidas 

por eles. 

Do mesmo modo que ocorreu nas atividades de escrita de palavras, nas atividades 

de leitura de palavras alguns alunos também apresentaram avanços ao final do estudo, de 

acordo com os dados do quadro 23.   

 

Quadro 23 – Quantitativo de palavras lidas pelos alunos da Professora Selma no início e 

no final do estudo 

ALUNO/ 

ANO 

INÍCIO DO ESTUDO FINAL DO ESTUDO 

Quantidade de 

palavras para ler 

Quantidade de  

palavras lidas 

Quantidade de  

palavras para ler 

Quantidade de  

palavras lidas 

Augusto 4 3 4 4 

Helena 4 4 4 --- 

Josélia 4 4 4 --- 

Judite 4 4 4 4 

Marcos 4 2 4 4 
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 Enquanto no início da pesquisa apenas 3 (três) dos 7 (sete) alunos alcançaram 

100% de acerto na leitura das palavras, no final esse percentual foi atingido por todos 

aqueles que realizaram esta atividade, exceto Roberta, o que demonstra que houve um 

avanço no desempenho de três alunos: Augusto, Marcos e Marta, sendo o segundo aluno 

aquele que alcançou maior progresso, já que seu percentual de acerto dobrou de 50% (2 

palavras lidas) para 100% (4 palavras lidas).  

Ao ver as figuras presentes na atividade, o aluno Marcos, assim como alguns dos 

outros alunos, ficava repetindo os nomes das mesmas, com o intuito de perceber alguma 

relação entre a pauta sonora daquelas palavras e as letras e/ou as sílabas que as constituíam. 

Com a palavra ABACAXI, por exemplo, o aluno fez sua leitura tomando como referência 

tanto a primeira letra, que nesse caso era também a primeira sílaba da referida palavra, 

como a última sílaba. O que pode ser conferido em sua fala: 

 

ABACAXI, A, A, BACA...XI, XI, XI, é essa daqui, porque tem A e XI, X-I. (ALUNO 

MARCOS – Diagnose final). 

 

 A fala do sujeito parece evidenciar as descobertas de Ferreiro et al., 1983. Segundo 

essa pesquisadora e seus colaboradoes, ao realizar uma análise no nível da palavra, assim 

como ocorre com as crianças, os alfabetizandos jovens e adultos conseguem identificar 

mais facilmente as sílabas iniciais e em seguida as finais, sendo, portanto, as sílabas 

intermediárias as mais difíceis para esses sujeitos identificarem quando buscam fazer a 

correspondência som-grafia.  

 Além da identificação das sílabas iniciais e finais, os alunos pareciam se apoiar 

também no conhecimento das letras para descobrir/ler os nomes daquelas frutas.  O mesmo 

aluno, ao se deparar com a figura do MORANGO, direcionou o olhar para a palavra 

correspondente e, após alguns instantes, disse:  

 

Marta 4 3 4 4 

Roberta 4 1 4 1 
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Essa é MORANGO, né? Ela tem um M, um O, um R, um A, um... N. Né um N, né, 

aqui? Tem um G e um O, GO, MO-RAN-GO. É essa daqui que é MORANGO 

(ALUNO MARCOS – Diagnose final). 

 

 Ainda sobre a atividade de leitura de palavras, pudemos perceber que os alunos 

buscavam, em alguns momentos, ler as palavras valendo-se também da soletração.  

 

J com A, JA, C com A, CA, JACA, né JACA? (ALUNA JOSÉLIA – Diagnose 

inicial) 

C com A, CA, J com U, JU, essa é CAJU, né, CAJU? (ALUNA JUDITE – Diagnose 

final). 

 

Provalvelmente, este era um reflexo da prática da professora Selma, tendo em vista 

que, como dito anteriormente, a leitura de palavras foi a atividade mais realizada por esta 

docente, que a desenvolvia pautando-se no C com A, CA, ou seja, na soletração.  

Apesar de termos percebido avanços nas aprendizagens de alguns alunos da referida 

alfabetizadora, verificamos que estes foram bem abaixo do esperado para uma turma de 

alfabetização perto do final do ano letivo. O desenvolivmento de atividades de 

memorização, nas quais os aprendizes pouco eram levados a refletir sobre o funcionamento 

do SEA, pode ter sido uma das causas daqueles baixos desempenhos. 

Mas será que os alunos se percebiam aprendendo? E as professoras, será que elas 

percebiam alguma evolução nas aprendizagens de seus alunos? Nas seções anteriores, 

quando tratamos a respeito das práticas das docentes, já adiantamos algumas opiniões das 

mesmas sobre o nível de conhecimento de seus alunos. Nas próximas partes do trabalho 

buscaremos discutir essa questão com maiores detalhes. 

 

4.2.3 As aprendizagens dos alunos na perspectiva dos sujeitos 

 

 Perceber a perspectiva dos sujeitos aprendizes, bem como as de suas professoras, 

acerca das aprendizagens construídas por eles foi outro objetivo perseguido no decorrer do 

estudo. Visando contemplá-lo, desenvolveremos a seguir outra seção da nossa análise de 

dados. 
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4.2.3.1 O que diziam os alunos e o que pensava a Professora Amanda sobre as 

aprendizagens da turma? 

 

As análises já apresentadas, tanto sobre a prática da professora Amanda quanto a 

respeito das aprendizagens de seus alunos, sinalizam que fatores como a formação de uma 

turma mista e, consequentemente, o pouco investimento em atividades de apropriação da 

escrita alfabética parecem não ter favorecido a ampliação da compreensão da maioria dos 

alfabetizandos sobre a lógica desse objeto socialmente construído. 

Com relação aos alunos, percebemos que as falas de alguns deles, registradas nas 

minientrevistas, parecem demonstrar certa insatisfação por terem avançado, até aqueles 

momentos, menos do que esperavam na aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

Eu acho que eu não aprendi quase nada ainda. (ALUNA FRANCISCA – 

minientrevista – 4ª observação). 

 

Eu nem sei escrever, nem ler direito ainda não. Eu leio as letra todinha, mas não 

sei ajuntar. Qualquer letra eu leio, mas ajuntar a palavra, eu não sei. [...] o que eu 

sei lê é palavra, assim, curtinha: banana, vaca, mala, essas coisa assim, só essas 

palavrinha assim, mas palavra grande eu ainda não tô sabendo não, porque eu não 

sei ajuntar as palavra (as letras). (ALUNA REBECA – minientrevista – 7ª 

observação). 

 

Olhe, até agora, aprendi pouquinha coisa mermo [...] minha vontade é pra lê mais 

logo, mas não tô ainda aprendendo pra lê direito não. Tô só soletrando algumas 

letra. (ALUNA LÍDIA – minientrevista – 7ª observação). 

 

A gente ainda tem, né, que aprender, né, a ler e a escrever (ALUNA INALDA – 

minientrevista – 13ª observação). 

 

Ao questionarmos os alunos da professora Amanda a respeito das causas de seus 

poucos avanços no processo de alfabetização, estes apontaram, com unanimidade, fatores 

relacionados a eles mesmos, entre os quais se destacaram suas frequentes faltas às aulas, a 

idade avançada para aprender, o pouco empenho nas atividades devido aos problemas 

cotidianos do mundo adulto, entre outros. Dois depoimentos da aluna Francisca são bem 

representativos das declarações feitas pelos demais alunos: 
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Eu não sei os outro, mas eu mesmo, eu acho, assim, se eu pudesse vim, assim, todas 

as noite certinha, eu ia ter mais desempenho, mas eu num posso, por causa do 

trabalho (ALUNA FRANCISCA – minientrevista – 4ª observação).  

 

Eu não seio ler ainda, né? Aí se torna difícil, né? [...] Na nossa idade é que fica 

mais difícil ainda, que a cabeça fica mais ruim, né? Porque você já fica cansada, 

né, do dia a dia. Você já pensou, passar o dia todinho trabalhando, aí quando você 

chega em casa, ainda tem trabalho pra você fazer? Aí, depois, você corre pra 

escola, a cabeça já tá assim ó! Dá mil voltas, né? (ALUNA FRANCISCA – 

minientrevista – 11ª observação). 

 

As falas da aluna evidenciam que uma das maiores dificuldades dos alunos da EJA 

é articular suas trajetórias de vida com as trajetórias escolares (ARROYO, 2007). Sendo 

assim, é imprescindível que os professores dessa modalidade de ensino proporcionem a 

seus alunos momentos de efetivas aprendizagens em sala de aula, buscando utilizar bem um 

tempo tão precioso para esses sujeitos como é o horário que eles dedicam à escola.  

Ainda sobre as respostas dos alunos a respeito daquele questionamento, podemos 

dizer que em momento algum, nem mesmo aqueles que declararam, nas análises anteriores, 

que algumas atividades propostas pela docente não lhes havia ajudado a aprender a ler e a 

escrever, relacionaram suas dificuldades de aprendizagem à prática da professora. Na 

maioria das vezes que lhes perguntamos se as aulas da docente estavam lhes ajudando na 

aprendizagem da leitura e da escrita, eles responderam positivamente e atribuindo-lhes 

elogios. As falas das alunas Joana e Catarina ilustram nossas análises: 

 

Oxe, a aula tá me ajudando demais! Se não fosse essa aula, meu Deus do céu! Tô 

gostando demais. Ela é uma professora muito boa, ensina muito bem (ALUNA 

JOANA – minientrevista – 4ª observação). 

 

Tá ajudando. Só depende de mim mermo, porque a professora ensina bem, muito 

bem, ensina tudinho. Depende de mim (ALUNA CATARINA – minientrevista – 9ª 

observação). 

 

 

 Quanto à professora Amanda, já adiantamos anteriormente que esta docente 

percebia que seus alunos estavam apresentando poucos progressos em suas aprendizagens. 

Em alguns momentos, a alfabetizadora demonstrou relacionar esse fato às dificuldades que 

ela vinha enfrentando para melhorar sua prática ou, segundo suas próprias palavras, para 

realizar “uma aula de qualidade”. Em outros momentos, no entanto, a docente relacionou as 
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dificuldades de seus alunos a algo presente neles como o medo e a insegurança ao escrever, 

a falta de confiança em si próprios, a baixa autoestima, os problemas de saúde, entre outros, 

o que pode ser conferido em suas declarações:  

Há ainda uma grande limitação dos alunos do 1º ano na produção textual. [...] a 

gente percebe que eles ainda têm muito medo e muita insegurança. (Prof.ª 

AMANDA – minientrevista – 7ª observação). 

 

Olha, a dificuldade deles, eu atribuo à questão de... de... não, não ter essa 

confiança, né? Não ter uma autoestima, é... são alunos que já vêm anos e anos de 

repetência. Então, isso vai fazendo... vai mostrando, cada ano, pra eles: Eu não 

aprendi, eu não aprendi. Então, esse eu não aprendi vai também dizendo pra eles: 

Eu não vou aprender, eu não vou aprender. Alguns, também, você vê que tem 

problemas mentais, né? E alguns, também, problema de visão que isso também 

colabora, um pouco, mas colabora, né? Pra essa dificuldade (Prof.ª AMANDA – 

minientrevista – 8ª observação). 

 

 

 A docente chegou a citar também, conforme mencionamos, fatores externos à sala 

de aula, entre eles a falta de recursos didáticos por parte da escola, as deficiências do livro 

didático adotado pela Secretaria e o fato de se tratar de uma turma mista, como possíveis 

causas das dificuldades de aprendizagem de seus alunos. 

 

Essa turma aqui a maior necessidade deles é... é o visual. Eu diria mais imagens, 

mais atividades xerocadas que fosse de acordo com o nível deles, porque o livro 

didático, ele não atende às necessidades dos alunos. E muitas vezes é difícil 

trabalhar com o livro, porque eu tenho uma turma que é multisseriada, né? Que é 

primeiro ano e segundo ano junto, aí isso complica mais ainda (Prof.ª AMANDA – 

minientrevista – 11ª observação). 

 

 As declarações da alfabetizadora apresentadas nesta parte do trabalho e as demais 

analisadas por nós parecem indicar que uma soma de fatores, entre eles o modo de fazer da 

docente, contribui, na opinião da mesma, para seus alunos terem chegado ao final do ano 

letivo com praticamente o mesmo nível de conhecimento sobre a escrita alfabética que o 

haviam iniciado. 

E na turma da professora Selma, será que as opiniões dos alunos sobre suas 

aprendizagens eram semelhantes as da docente? 
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4.2.3.2 O que diziam os alunos e o que pensava a Professora Selma sobre as 

aprendizagens da turma? 

 

 Os resultados referentes às aprendizagens da turma da professora Selma apontaram 

que houve certo progresso no processo de alfabetização de alguns alunos do Grupo S. No 

entanto, este parece ter sido em um nível bem abaixo das expectativas, o que, para nós, 

pode estar relacionado à prática da alfabetizadora, tendo em vista que esta, embora tenha 

buscado desenvolver uma prática sistemática de alfabetização, como a docente se pautava 

essencialmente nos antigos métodos de ensino da leitura e da escrita, realizava atividades 

na maioria das vezes repetitivas, que envolviam procedimentos de memorização de letras, 

sílabas e sons, as quais podem não ter favorecido o avanço dos alunos na compreensão 

sobre os princípios do Sistema de Escrita Alfabética. 

 A respeito das aulas da docente, a aluna Helena relatou: 

 

Bom, a aula dela ajuda, né? Pode ser que amanhã eu tenha esquecido, mas 

raciocinando bem, tem hora que eu lembro, agora tem hora também que eu 

esqueço, porque também a gente lê agora, aí amanhã quando a gente chega, às 

vezes, eu tô lembrada do que eu li, às vezes, não (ALUNA HELENA – 

minientrevista – 6ª observação). 

 

 Com base em Albuquerque (2005), que analisou, por meio de entrevistas, o 

processo de construção da prática de alfabetização de uma professora do Programa Brasil 

Alfabetizado, acreditamos que a fala da aluna Helena evidencia o reflexo da prática de sua 

professora nas aprendizagens dos alunos. Assim como ocorreu na turma da professora 

investigada pela referida autora, na turma da professora Selma parece que as atividades em 

que os alunos eram levados à memorização das partes das palavras, e não à reflexão sobre 

como elas são formadas, resultavam nesse esquecimento mencionado por Helena. As letras, 

sílabas e/ou sons aprendidos (ou decorados) em um dia já não eram mais lembrados por 

muitos dos alunos no dia seguinte. Era “como se aquela aula não tivesse existido” (Prof.ª 

ANA PAULA/BRASIL ALFABETIZADO) (ALBUQUERQUE, 2005, p. 97). 

 Diante dessas evidências, concordamos mais uma vez com Albuquerque (2005) ao 

ressaltar que, cientes da importância da realização de um trabalho que “envolva uma 

reflexão sobre a palavra e seus componentes, os professores são levados a fazer o que 
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sabem, ainda que isso signifique o desenvolvimento de atividades vinculadas a um método 

tradicional de alfabetização” (p. 105). 

Com o intuito de coletar mais informações que revelassem a perspectiva dos 

alfabetizandos sobre suas aprendizagens, perguntamos aos mesmos se eles achavam que 

estavam aprendendo. Alguns pareciam acreditar que sim, que estavam evoluindo no 

processo de alfabetização, como demonstram os depoimentos abaixo: 

 

Eu, graças a Deus, pra vista de quando eu entrei aqui, que eu só sabia mermo 

assinar o nome, às vezes, até errando, né? Eu já tô... já me sinto, assim, mais 

desarnada, né? Mais aprendizada, né? Já sei ler alguma palavra, né? Já tento ler. 

Junto as letra e já seio formar aquela palavra, dizer, né? Não todas, né? Mas tem 

coisas que eu já seio dizer, entendeu? (ALUNA MARTA – minientrevista – 3ª 

observação). 

 

De ler e escrever, eu tô chegando lá, assim, soletrando, assim, ajuntando as 

letrinha, eu sei alguma coisa (ALUNA JUDITE – minientrevista – 6ª observação). 

 

Quando eu cheguei aqui mal eu sabia assinar meu nome. Tinha vez, que eu ainda 

esquecia. E agora eu já consigo. Até, assim, as palavra com pouca letra, eu ainda 

consigo ler, mas antes eu num sabia (ALUNA HELENA – minientrevista – 6ª 

observação). 

 

 

Outros, no entanto, pareciam insatisfeitos com as aprendizagens alcançadas até 

aquele momento, como era o caso da aluna Roberta, que chegou ao final de nosso estudo 

com uma hipótese pré-silábica de escrita. 

 

[...] nem, assim, ler pouco eu ainda num sei. A pessoa diz assim: Você lê isso aqui 

tudinho. Eu num sei. Muita coisa eu me atrapalho nas letra (ALUNA ROBERTA – 

minientrevista – 4ª observação). 

 

Copiar tudinho, eu sei copiar, mas pra ler, minha filha, num entra não, entra não 

(ALUNA ROBERTA – minientrevista – 11ª observação). 

 

 

Apesar de certos alunos terem evoluído pouco e outros quase nada, e de alguns 

deles não se perceberem aprendendo, nenhum dos alfabetizandos do Grupo S relacionava 

este fato à prática da professora. Pelo contrário, eles acreditavam que o trabalho da docente 

era muito bom e que o “problema” eram eles ou partia deles.  
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Ela é uma professora muito boa, né? As aula que ela me dá é uma maravilha, né? 

Agora, cabe a eu pedir conforto a Deus pra desenvolver mais, né? [...] Olhe, sabe o 

que é? Tem coisa que nem cabe nessa entrevista, mas tenho que falar a realidade, a 

gente se preocupa com serviço, com família, né? Aí, às vez,vem pro colégio... pra 

vim mermo, pra num perder aula, porque é ruim pro aluno e pra professora, né? 

Mas, às vez, juro a você, a pessoa vem com a mente tão preocupada que num tem 

jeito de aprender nada, num entra nada na cabeça da pessoa (ALUNO MARCOS – 

minientrevista – 4ª observação). 

 

A aula dela ajuda, ajuda muito. Só num aprende aquele que num quer nada com a 

vida mermo, que quer ficar só bagunçando, mas se você der ouvido mermo a letra 

que ela tá dizendo, você botar a sua mente pra funcionar, você num instante, ó, vai-

se embora (ALUNA AUGUSTO – minientrevista – 11ª observação). 

 

A aula dela é boa, agora, eu, desde criança, que eu sou assim. Eu tô doida pra ir 

pro médico pra saber. Hoje mermo eu tava dizendo a minha patroa, que eu tô 

estudando, mas num tá adiantando (ALUNA ROBERTA – minientrevista – 11ª 

observação). 

 

Eu falto muito. Se eu num faltasse eu acho que eu já taria bem adiantada, porque a 

aula que ela dá, como hoje mermo, ajuda a gente, porque bota a gente sempre pra 

ler (ALUNA HELENA – minientrevista – 6ª observação). 

 

Quanto às opiniões da professora Selma sobre a questão aqui discutida, verificamos 

que estas evidenciavam sua percepção dos poucos progressos de sua turma. Ao 

perguntarmos à docente, no mês de setembro, quais de seus alunos demonstravam que 

teriam condições de seguir para uma turma de segundo ano, ela nos respondeu: 

 

Hoje, eu só teria duas pessoas preparadas para ser aprovada pro segundo ano. E 

talvez não tão preparadas assim, né? (Prof.ª SELMA – minientrevista – 12ª 

observação). 

 

 Certamente, a professora estava se referindo a uma aluna e um aluno que não faziam 

parte do Grupo S pelo fato de já serem alfabetizados desde que começaram a frequentar as 

aulas. Portanto, as aprendizagens deles sobre a escrita alfabética foram construídas em 

experiências escolares anteriores e não naquela, o que aponta o mesmo problema verificado 

na sala de aula da professora Amanda: a presença de alunos com um nível de conhecimento 

além ou aquém do esperado para determinado período escolar.  
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Em alguns momentos das minientrevistas e das observações, percebemos que, para 

a docente, as dificuldades enfrentadas por seus alunos para aprender a ler e a escrever 

deviam-se a alguns fatores relacionados a eles próprios como suas frequentes faltas às 

aulas, a falta de interesse e de compromisso pela escola, e ainda a falta de confiança em si 

mesmos.  

 

Infelizmente, a gente tem tão pouco aluno na sala e ainda fica se revezando. Não é? 

Uns que vêm num dia, falta o outro, aí no outro dia, vem aqueles que faltaram hoje. 

Aí, é por isso que vocês num consegue, por conta disso. Porque se eu começo 

expricando uma coisa hoje, amanhã, você não vem... aí amanhã, vem outras 

pessoas diferentes, aí eu vou ter que expricar a mesma coisa, porque se não, não 

consegue, porque fica pela metade (Prof.ª SELMA – 2ª observação). 

 

Sabe o que é que tá faltando pra vocês aprender? Interesse! Responsabilidade, 

compromisso, né? Né isso? É o que tá faltando (Prof.ª SELMA – 3ª observação). 

 

A maior dificuldade de meus alunos é botar na cabeça que eles são capazes de 

aprender (Prof.ª SELMA – minientrevista – 12ª observação).  

 

 

Além desses fatores, a docente parecia acreditar que os alfabetizandos jovens e 

adultos tinham uma grande dificuldade para aprender. Percebemos isto nas declarações que 

ela nos deu, após ou durante as aulas, como vemos no trecho de uma das minientrevistas e 

no extrato da 2ª observação, apresentados na sequência: 

 

[...] é incrível, hoje, eles aprende uma coisa, amanhã, esquece. É como se eles 

avançasse, depois, retornasse ao mesmo ponto que tava (Prof.ª SELMA – 

minientrevista – 12ª observação). 

 

 

EXTRATO DA 2ª OBSERVAÇÃO: A dificuldade para os alunos aprenderem a ler e a 

escrever 

 

Professora: Você apagou o certo e botou errado. Bote aí o B-O, o N e o E. O E. Qual é a 

letrinha E? Bote o B e o O, o N e a vogal E. Qual é a vogal E?  

Aluno: (em silêncio). 

Professora: Qual é a vogal E?  

Aluno: (em silêncio). 
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Professora: É incrível um negócio desses.  Eu tô começando sábado minha 

especialização em Educação Especial, porque eu quero entender a mente desse povo, por 

que é que eles não consegue... Um menino novo desse... Por que é que ele não consegue? 

 

Nas falas da docente estão presentes dois aspectos importantes. O primeiro deles é 

sua concepção sobre o alfabetizando jovem e adulto. Sobre essa questão, a professora nos 

confidenciou, em vários momentos, que alfabetizar crianças era bem mais fácil, porque elas 

aprendiam mais rapidamente. Já alfabetizar jovens e adultos era algo complicado, porque 

eles aprendiam uma palavra ou uma letra hoje e no dia seguinte as esqueciam. Tal 

concepção parece trazer em si as marcas das ideias construídas histórica e socialmente 

acerca do analfabeto, segundo as quais estes sujeitos têm a cabeça “dura” para aprender 

(GALVÃO; SOARES, 2004).  

 Por outro lado, a declaração da docente parece reforçar algo já evidenciado na 

primeira fala exibida nesta parte do trabalho, a da aluna Helena. Tanto a declaração da 

referida aluna quanto a da professora Selma dão indícios de que os alunos não estavam 

avançando em suas aprendizagens porque boa parte dos modos de fazer da alfabetizadora 

“não proporcionavam uma reflexão sobre a relação som/grafia” (ALBUQUERQUE, 2005, 

p. 99), mas sim pareciam levar os alunos a decorar os componentes das palavras, os quais, 

como vimos, logo depois eram esquecidos.  

A professora Selma, no entanto, não fez qualquer menção a respeito dos tipos de 

atividades de alfabetização realizadas por ela e seus efeitos nas aprendizagens da turma. Por 

outro lado, ela declarou que as maiores dificuldades de seus alunos residiam nas atividades 

de leitura e produção de texto. 

 

A maior dificuldade deles é a produção de texto, leitura e produção, que eu não 

consegui ainda, né? Assim... a leitura muito pouco e a produção num consegui 

nada ainda. (Prof.ª SELMA – minientrevista – 12ª observação). 

 

 A declaração acima revela que a não concretização de produções textuais, na 

realidade, parecia ser uma dificuldade da alfabetizadora que, consequentemente, também se 

apresentava em seus alunos. Como vimos nas seções anteriores, a leitura e, principalmente, 

a produção de texto eram atividades pouco presentes na prática da docente pelo fato de a 

mesma não ter o hábito de realizá-las, bem como por parecer não saber o que fazer para 
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alfabetizar conforme a perspectiva adotada (ou exigida) pela Secretaria, ou seja, de acordo 

com o alfabetizar letrando (SOARES, 2003a, 2003b).  

A análise dessa última fala e os resultados apresentados sobre aquele cotidiano 

prático apontam que, embora a alfabetizadora estivesse tentando, parecia não ter 

encontrado ainda o caminho para promover reais inovações em sua prática, para poder, 

então, alcançar seus objetivos, entre eles o de efetivar uma produção textual com uma 

turma de alfabetizandos. O que a docente sabia fazer e demonstrava fazer com satisfação 

era alfabetizar da maneira como sempre fez: com o B com A, BA e com o BA-BE-BI-BO-

BU. Assim como todo professor, a professora Selma almejava ajudar seus alunos a 

evoluírem no processo de aprendizagem. Entretanto, o apego às antigas práticas, devido à 

insegurança sentida frente às inovações (PERRENOUD, 2002), bem como o fato de 

continuar fazendo o que sabia, por não saber como fazer de modo diferente 

(ALBUQUERQUE, 2005), pareciam contribuir para os poucos progressos daqueles 

alfabetizandos. 

Para um profissional não se limitar “ao que aprendeu no período de formação 

inicial, nem ao que descobriu em seus primeiros anos de prática”, o caminho apontado por 

Perrenoud (2002, p. 44) e por Freire (1996b) é a prática reflexiva. Segundo o primeiro 

autor, um profissional reflexivo tem maiores condições de promover mudanças em seu 

modo de fazer, uma vez que, ao refletir sobre sua prática, ele toma consciência da parte 

inconsciente de suas ações. Dessa forma poderá se conscientizar de seus esquemas e fazer 

com que eles evoluam, quando são inadequados. “É pensando criticamente a prática de hoje 

ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996b, p. 43-44). 

 Concluída esta parte do trabalho, concentraremos nossas atenções agora na 

penúltima seção da nossa análise de dados, a qual traz uma comparação entre as 

aprendizagens alcançadas pelos dois grupos de alunos, o da professora Amanda e o da 

professora Selma. 

 

4.2.4 Comparando as aprendizagens das duas turmas 

 

 Ao analisarmos as aprendizagens dos dois grupos de alunos separadamente, 

verificamos que os avanços de ambas as turmas podem ser considerados pequenos em 
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comparação aos resultados geralmente esperados de uma turma de alfabetização, próximo 

do encerramento do ano letivo. 

Para a professora Selma um ano parece não ser um período de tempo suficiente para 

alfabetizar os alunos da EJA. 

[...] alfabetizar o aluno adulto, dentro de um ano, não é o suficiente, né? Por isso, 

eu só pude aprovar 15 dos meus 42 alunos do ano passado (Prof.ª SELMA – 1ª 

observação). 

 

  Mas, e se considerarmos que quase todos os alfabetizandos já haviam estudado com 

aquelas mesmas professoras, no ano anterior, será que dois ou três anos não dariam para, 

pelo menos, alfabetizar a maioria deles?  Tal questionamento nos leva a pensar: Onde 

estará o problema? Nas frequentes faltas dos alunos? Na dificuldade que eles enfrentam 

para conciliar suas difíceis vidas com as demandas escolares? Em algum problema de 

aprendizagem ainda não detectado? Nas práticas das professoras? Ou será uma soma de 

vários fatores? 

Considerando que nossa pesquisa se limitou à investigação das práticas pedagógicas 

e aprendizagens dos alunos, não podemos apresentar aqui possíveis respostas para esse tipo 

de questões. Podemos apenas destacar algumas evidências apontadas por nossos resultados, 

as quais serão brevemente retomadas mais adiante, na última parte da nossa análise dos 

resultados, quando relacionaremos as práticas das duas professoras com os progressos de 

suas respectivas turmas. Antes disso, porém, precisamos apresentar a comparação das 

aprendizagens dos Grupos A e S, já que a das práticas já foi anteriormente realizada.   

Ao compararmos as duas turmas, constatamos que uma delas, a da professora 

Selma, parece ter avançado um pouco mais na apropriação da escrita alfabética do que a 

turma da professora Amanda. Perceber esta diferença, no entanto, não foi tarefa fácil 

devido às dificuldades enfrentadas por nós ao longo da coleta de dados, as quais, conforme 

esclarecemos, levaram-nos a incluir também, na análise das aprendizagens das turmas, 

informações oriundas das observações, entrevistas e minientrevistas.  

Sobre os resultados, podemos afirmar que, se focalizássemos nossas análises apenas 

nos dados coletados nas atividades de escrita de palavras, teríamos a impressão de que a 

evolução na aprendizagem dos dois grupos de alunos havia sido muito próxima, uma vez 

que, de acordo com os quadros 20 e 22, somente um aluno da professora Amanda (o aluno 
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Mariano) e dois da professora Selma (os alunos Marcos e Marta) demonstraram ter 

evoluído de uma hipótese de escrita para a seguinte.  

Por sua vez, se nossa análise estivesse pautada apenas nas atividades de leitura de 

palavras, devido à desistência de alguns alunos como também ao fato de a maioria deles, 

desde o início, ter realizado tais atividades a partir de seus conhecimentos prévios sobre a 

escrita alfabética, como o conhecimento das letras, teríamos informações interessantes 

apenas a respeito da turma da professora Selma, tendo em vista que na turma da professora 

Amanda, segundo o quadro 21, os resultados finais dos alunos do Grupo A que 

permaneceram na escola apresentaram os mesmos percentuais atingidos no início da 

pesquisa. 

No entanto, quando comparamos todos os dados, principalmente aqueles coletados 

durante nossas observações, percebemos que a professora Selma parece ter alcançado 

resultados melhores com relação às aprendizagens de seus alunos do que sua colega de 

profissão. Acreditamos que isto pode estar relacionado ao fato de tal professora ter buscado 

desenvolver uma prática de alfabetização na qual havia um trabalho diário e sistemático de 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (ALBUQUERQUE; MORAIS e FERREIRA, 

2008), diferentemente da professora Amanda, que priorizou o desenvolvimento de 

atividades direcionadas à ampliação do nível de letramento dos alfabetizandos, destacando-

se aquelas em que a docente realizava a leitura de textos. 

Dessa forma, os dados sinalizam aquilo que importantes autores (SOARES, 1998a, 

2003a, 2003b; ALBUQUERQUE; MORAIS, 2004) vêm defendendo, a saber: se nosso 

objetivo for formar verdadeiros leitores e produtores de texto, é imprescindível realizamos 

uma prática alfabetizadora na qual haja espaço tanto para as atividades que visem levar os 

alunos à apropriação do sistema de escrita, as quais foram priorizadas pela professora 

Selma, como para aquelas que objetivem inseri-los na cultura escrita, sendo estas mais 

enfatizadas pela professora Amanda. Em outras palavras, queremos dizer que o importante 

é não sobrepormos a alfabetização ao letramento nem o letramento à alfabetização, visto 

que tais processos, apesar de serem distintos, são “interdependentes, indissociáveis e 

simultâneos” (SOARES, 2003b, p.15). 

Visando concluir esta parte do trabalho, apresentaremos na próxima seção um 

resumo dos resultados obtidos com nossa pesquisa no que se refere às práticas das 
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professoras e as aprendizagens dos alunos. Nosso propósito é destacar as possíveis 

contribuições daquelas práticas pedagógicas para o processo de alfabetização dos alunos. 

 

4.3 AS PRÁTICAS DAS PROFESSORAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA AS 

APRENDIZAGENS DOS ALUNOS: O QUE PERCEBEMOS AO FINAL DO ESTUDO? 

 

Com o propósito de recapitular os principais resultados apontados por nosso estudo, 

apresentaremos o quadro 24. Neste, reunimos alguns dados já apresentados separadamente 

sobre as práticas das alfabetizadoras e as aprendizagens de seus alunos. 
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Quadro 24 – Resumo comparativo dos principais resultados do estudo sobre as práticas das professoras e as aprendizagens dos 

alunos 

 

 

PRÁTICAS DAS PROFESSORAS 

Professoras Atividades OBSERVAÇÕES Total 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15 ª 

Prof.ª Amanda Apropriação do SEA X X X X  X X X X X X   X X 12 

Leitura de texto X X X X X  X X X X X X  X X 13 

Produção de texto X    X X X    X X X   07 

Prof.ª Selma Apropriação do SEA X X X X  X X X X X X X X X X 14 

Leitura de texto   X X X   X X X   X X  08 

Produção de texto        X     X   02 

APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 Início do estudo Final do estudo 

ALUNOS Níveis de escrita Quantidade de 

palavras para ler 

Quantidade de  

palavras lidas 

Níveis de escrita Quantidade de  

palavras  para ler  

Quantidade de 

palavras lidas 

Alunos da Prof.ª Amanda       

Catarina/1º ano  Silábico-qualitativo 4 4 --- 4 --- 

Cleide/1º ano Silábico-qualitativo 4 4 Silábico-qualitativo 4 4 

Francisca/1º ano Silábico-alfabético 4 3 --- 4 --- 

Inalda/2º ano Silábico-qualitativo 4 4 Silábico-qualitativo 4 4 

Joana/2º ano Silábico-alfabético 4 4 --- 4 --- 

Lídia/2º ano Silábico-qualitativo 4 4 Silábico-qualitativo 4 4 

Mariano/2º ano Silábico-alfabético 4 4 Alfabético 4 4 

Rebeca/2º ano Silábico-qualitativo 4 4 --- 4 --- 

Alunos da Prof.ª Selma       

Augusto Silábico-qualitativo 4 3 Silábico-qualitativo 4 4 

Helena Silábico-qualitativo 4 4 --- 4 --- 

Josélia Silábico-qualitativo 4 4 --- 4 --- 

Judite Silábico-alfabético 4 4 Silábico-alfabético 4 4 

Marcos Silábico-qualitativo 4 2 Silábico-alfabético 4 4 

Marta Silábico-qualitativo 4 3 Silábico-alfabético 4 4 

Roberta Pré-silábico 4 1 Pré-silábico 4 1 
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 Nas primeiras linhas do quadro acima reapresentamos uma síntese comparativa da 

frequência com que as atividades de apropriação da escrita alfabética, de leitura e produção 

de texto apareceram nas práticas das professoras. Logo abaixo reunimos os dados sobre as 

aprendizagens dos alunos dos dois grupos, obtidos através das atividades realizadas com 

eles durante o estudo. Nosso intuito aqui é evidenciar, de um modo geral, as principais 

características das práticas das professoras, para então tentarmos perceber seus possíveis 

reflexos nas aprendizagens construídas pelos alunos. 

Sobre as práticas das professoras, podemos dizer que apenas os dados sintetizados 

no quadro 24 não são suficientes para constatarmos que a professora Selma investiu bem 

mais do que a professora Amanda em um ensino diário e sistemático da escrita alfabética. 

Foi a análise detalhada da rotina estabelecida naquelas salas de aula, realizada com base 

nos conteúdos das observações, entrevistas e minientrevistas, na qual centramos o olhar nas 

atividades desenvolvidas pelas docentes, que nos possibilitou perceber essa diferença 

importante nos modos de fazer das alfabetizadoras.  

O mesmo quadro, no entanto, apresenta dados comparativos sobre as duas práticas 

pedagógicas que são indispensáveis para percebermos que a professora Amanda priorizou 

mais do que a professora Selma as atividades que tinham como finalidade ampliar o nível 

de letramento dos alunos. Como podemos verificar, as atividades de leitura e produção de 

texto estiveram presentes mais vezes na prática da primeira docente do que na da segunda.  

Com base nos dados acima e naqueles apresentados em nossas análises anteriores, 

arriscamo-nos a dizer que, enquanto a professora Amanda parecia buscar, acima de tudo, 

letrar seus alunos, a professora Selma demonstrava objetivar, principalmente, a 

alfabetização.   

Quanto aos resultados referentes às aprendizagens, reunidos no quadro 24, estes dão 

indícios de que houve certo avanço no processo de alfabetização de alguns alunos da 

professora Selma. No entanto, eles não oferecem informações suficientes para 

estabelecermos uma comparação da evolução dos Grupos A e S no que se refere à 

aprendizagem inicial da leitura e da escrita. Em outras palavras, queremos dizer que apenas 

a análise daqueles resultados, obtidos através das atividades realizadas no início e no final 

da pesquisa, não nos permite constatar qual das turmas progrediu mais do que a outra na 

aprendizagem da escrita alfabética.  
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Somente a análise de todo o material coletado no decorrer do estudo ajudou-nos a 

perceber que houve um maior progresso na turma da professora Selma em relação à turma 

da professora Amanda. Porém, tanto em uma turma quanto na outra, os resultados 

referentes às aprendizagens dos alunos parecem ter sido pouco expressivos e bem abaixo 

das expectativas não só dos alunos, mas também das docentes. Diante disso, os alunos e as 

professoras apontaram uma série de fatores que seriam responsáveis pelos poucos avanços 

dos sujeitos aprendizes no processo de alfabetização, entre os quais destacamos as 

atividades realizadas pelas docentes, uma vez que estas poucas vezes parecem ter levado os 

alunos a refletirem sobre o funcionamento do nosso sistema de escrita.  

Tais resultados reforçam, de um lado, as ideias de Soares (2003b) quando essa 

autora destaca o perigo que representa para as aprendizagens dos alunos a “autonomização” 

do processo de alfabetização do de letramento e vice-versa. De outro lado, os dados 

parecem contribuir com as discussões que defendem que as práticas de alfabetização que 

têm maiores chances de formar verdadeiros leitores e escritores, levando os alunos a uma 

progressiva autonomia nas situações reais em que a leitura e a escrita são exigidas, são 

aquelas em que os professores buscam realizar um trabalho diário e sistemático de reflexão 

sobre o funcionamento da escrita alfabética, acompanhado da realização também diária de 

atividades que permitam a inserção dos alunos na cultura escrita (MORAIS; 

ALBUQUERQUE, 2004; ALBUQUERQUE; MORAIS e FERREIRA, 2008). 

 Mas, como desenvolver esse trabalho no cotidiano prático? Esta parecia ser a maior 

indagação das professoras. No caso da professora Selma, suas dúvidas pareciam se originar 

em sua (in)compreensão acerca do que significava na prática “alfabetizar letrando”, apesar 

de as discussões realizadas nos encontros de formação continuada, promovidos pela 

Secretaria para os professores da EJA, contemplarem essas “novas” perspectivas para a 

alfabetização, segundo nos informou a responsável por essa modalidade de ensino no 

âmbito do Município.   

Quanto à professora Amanda, percebemos que, embora ela tenha demonstrado certo 

nível de conhecimento sobre tais concepções, fatores como a falta de tempo para o 

planejamento e a difícil tarefa de ter que lidar com as demandas de uma turma mista 

acabavam não permitindo a realização, segundo suas próprias palavras, de “uma aula de 
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qualidade” – talvez com mais atividades direcionadas à aprendizagem da escrita alfabética 

– para aqueles alunos em processo de alfabetização.  

Os resultados nos levam, assim, a concluir que as práticas de alfabetização das 

professoras da EJA, por nós investigadas ao longo do ano letivo de 2011, parecem ter 

contribuído pouco para a promoção de um avanço significativo dos alunos no processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita, o que, de acordo com as evidências, causava 

sentimentos de angustia, frustração e de incapacidade, sobretudo nas docentes.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No início do trabalho, ressaltamos que a motivação para realizá-lo surgiu dos 

questionamentos suscitados durante nossas passagens anteriores por diversas salas de aula 

da Educação de Jovens e Adultos, nas quais percebemos que o ensino da escrita alfabética, 

praticado pela maioria dos docentes, ou estava sendo negligenciado, na intenção de se 

desenvolver uma suposta prática inovadora, pautada nas teorias atuais sobre o ensino inicial 

da leitura e da escrita, ou era desenvolvido sem a promoção de atividades reflexivas, ou 

seja, a partir dos pressupostos dos tradicionais métodos de alfabetização, o que nós vemos 

hoje como uma atitude de apego daqueles profissionais às antigas práticas, devido à 

insegurança e ao desconforto promovidos pelo processo de inovação de modos de fazer já 

consolidados (PERRENOUD, 2002).  

Essas características das referidas práticas de alfabetização eram, para nós, uma das 

possíveis causas que, de acordo com os resultados de nossos estudos (CORREIA; 

ALBUQUERQUE, 2008; CORREIA; COSTA e ALBUQUERQUE, 2009), estavam 

levando a maioria dos alunos daquelas turmas a continuarem analfabetos, mesmo após 

várias passagens por turmas da EJA ou ainda depois de dois ou três anos de permanência na 

sala de aula de uma mesma professora. 

Reiterando nossas palavras iniciais, afirmamos que foi com o intuito de promover 

reflexões e discussões sobre as práticas de ensino inicial da leitura e da escrita direcionadas 

aos “não-crianças (OLIVEIRA, 1999, p. 59), que buscamos, de um modo geral, analisar as 

práticas de alfabetização de duas professoras da EJA e a contribuição dessas práticas para 

as aprendizagens de seus alunos no que se refere à apropriação do SEA, tentando perceber, 

durante todo o estudo, as concepções das próprias professoras e dos alfabetizandos a 

respeito de tais práticas, bem como sobre as aprendizagens construídas pelos alunos.  

Alcançar nossos objetivos, ou seja, concretizar esta pesquisa foi uma das tarefas 

mais desafiadoras e complexas que já vivenciamos devido aos obstáculos que precisamos 

enfrentar, desde a seleção dos sujeitos até a aplicação das atividades finais com os 

alfabetizandos, o que exigiu algumas reformulações em nosso percurso metodológico. 

Como dissemos, na metodologia, a princípio, pretendíamos investigar a contribuição das 

práticas de quatro “boas” alfabetizadoras. No entanto, fatores como o curto período de 
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tempo reservado para selecionarmos os sujeitos e todas as dificuldades anteriormente 

relatadas nos impossibilitaram não só de perceber se as professoras candidatas a 

participantes da pesquisa eram ou não alfabetizadoras “eficazes” (CHARTIER, 2007), mas 

também de manter o número de docentes inicialmente estabelecido. Diante dessas 

dificuldades, a alternativa encontrada foi escolher apenas duas professoras, a Professora 

Amanda e a Professora Selma, as quais, além de mostrarem-se dispostas a participar da 

pesquisa, eram consideradas “boas” alfabetizadoras pela representante da Secretaria de 

Educação de Camaragibe. 

Investigar as práticas dessas docentes e a evolução das aprendizagens de seus alunos 

durante vários meses não foi algo simples nem fácil. Isso porque além de termos que lidar 

com as peculiaridades das salas de aula de alfabetização da EJA – entre elas, as frequentes 

faltas dos alunos, o cansaço físico deles, que, na maioria das vezes, trabalham o dia inteiro, 

a evasão de grande parte da turma, no decorrer do período letivo, o curto período de tempo 

do turno da noite, que, de certa forma, compromete o processo de ensino-aprendizagem, a 

insegurança e a baixa autoestima de alguns alunos, devido a sua condição de analfabeto, 

que podem ter provocado a resistência de certos alunos diante da realização das entrevistas 

e da aplicação das atividades –, precisamos enfrentar outros fatores como a necessidade de 

a professora Selma sempre ter que terminar a aula antes do horário previsto, devido às 

dificuldades de condução pelas quais passava, o que acabava diminuindo ainda mais o 

tempo pedagógico e, também, limitando o tempo que tínhamos para entrevistá-la, logo após 

as aulas. Como bem observou Perrenoud (2002, p. 162), “o que ocorre fora da sala de aula 

influencia o que acontece dentro dela”.  

Mesmo com todos estes obstáculos, buscamos realizar um trabalho consistente, 

apresentando, em nossa análise, não só um número considerável de dados, mas também 

resultados relevantes, os quais nós esperamos que possam servir para se repensar os modos 

de se praticar o ensino da leitura e da escrita destinado aos alunos jovens e adultos. 

Na análise dos resultados, destacamos, inicialmente, que, embora as professoras 

investigadas fizessem parte de uma mesma rede de ensino e, portanto, passassem pelos 

mesmos cursos de formação continuada, elas demonstravam um nível de compreensão 

distinto acerca da perspectiva de alfabetização defendida nas últimas décadas, a qual era 

sugerida (ou exigida) na proposta curricular elaborada para as escolas municipais de 
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Camaragibe. Enquanto a Professora Amanda demonstrava compreender o que significava 

alfabetizar pautando-se na abordagem psicogenética de apropriação da escrita (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1999; FERREIRO, 2001; FERREIRO et al. 1983) e no “alfabetizar 

letrando” (SOARES, 1998a, 2003a, 2003b), a Professora Selma parecia estar confusa 

quanto à definição do termo letramento, tanto que o tomava como sinônimo de 

alfabetização não só em sua fala, mas também nas atividades que para ela tinham a 

finalidade de letrar os alunos.  

Observamos que aqueles níveis de conhecimento das docentes possivelmente era 

um dos aspectos que interferiam em suas práticas, tendo em vista que a Professora Amanda 

preocupava-se essencialmente em realizar atividades nas quais seus alunos pudessem 

conhecer e se apropriar de variados gêneros textuais, acreditando que dessa forma seu 

modo de fazer estaria sendo desenvolvido de acordo com as “novas” teorias sobre a 

alfabetização. Por outro lado, a Professora Selma enfatizava as atividades de apropriação da 

escrita, uma vez que, em sua concepção, alfabetizar e letrar tinham o mesmo significado, 

ensinar a escrita alfabética.  

Outros dois fatores que também podem ter interferido no modo de fazer das 

docentes foram o perfil das turmas e a ausência de um planejamento para orientar as 

práticas pedagógicas. Quanto ao primeiro, verificamos que, no caso da Professora Amanda, 

o fato de ter que lidar com uma turma mista pode ter levado a mesma a investir menos no 

ensino da escrita alfabética, uma vez que também precisava contemplar, em suas aulas, 

conteúdos apropriados para os alunos do 2º ano. Já o segundo fator, a não realização do 

planejamento, além de ter sido algo declarado pelas próprias docentes, era facilmente 

percebido durante as aulas, tendo em vista que, na maioria das vezes, as atividades não 

aparentaram ter sido previamente preparadas. 

 O estudo de Moura (2001), divulgado onze anos antes do nosso, já havia 

evidenciado que o trabalho com turmas mistas e o hábito de não planejar eram duas das 

principais causas que dificultavam o trabalho das professoras alfabetizadoras da EJA 

investigadas por ela. Esse perfil das turmas e a falta de um planejamento acabavam 

exigindo um maior esforço das docentes, visto que, como ocorria com a Professora 

Amanda, elas precisavam atender às necessidades de alunos com níveis de conhecimento 
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bem discrepantes, o que se tornava ainda mais complexo sem um planejamento prévio das 

atividades.  

Assim como esta pesquisadora, nós também percebemos outra característica 

marcante nas práticas pedagógicas aqui analisadas: a infantilização do público jovem e 

adulto. A presença dessa característica, tanto nas salas de aula investigadas em nosso 

estudo como naquelas pesquisadas por Moura (2001), parecia ser uma consequência ou um 

reflexo principalmente da falta de planejamento das atividades, tendo em vista que ela 

tornava-se mais evidente na utilização, pelas professoras, de atividades e de livros didáticos 

elaborados para crianças. Além disso, a infantilização esteve presente também no linguajar 

das docentes e nos materiais escritos mais lidos pela professora Amanda, livros de literatura 

infantil. Como vemos, apesar de bastante criticada, desde o final dos anos de 1950 

(GALVÃO; SOARES, 2004), a infantilização ainda permeia as salas de aula da EJA.  

Sobre a rotina pedagógica das professoras Amanda e Selma, verificamos que 

enquanto na turma da primeira parecia não haver o estabelecimento desse importante 

procedimento para a organização do processo de ensino-aprendizagem (LEAL, 2010), uma 

vez que cada aula parecia ser uma novidade inclusive para ela, na turma da segunda as 

aulas não variavam muito. Na maioria das vezes que observamos sua prática, a docente 

utilizou quase todo o tempo da aula em atividades de alfabetização. 

Quanto a estas atividades, especificamente destinadas ao ensino da escrita 

alfabética, percebemos que as docentes buscaram diversificá-las, sendo a atividade mais 

realizada, tanto em uma turma quanto na outra, a leitura de palavras, desenvolvida, 

sobretudo pela professora Selma, a partir dos pressupostos metodológicos dos métodos 

tradicionais, uma vez que, na maioria das vezes, os alunos foram submetidos aos processos 

da soletração e da silabação (RIZZO SOARES, 1986). 

Além disso, observamos que tanto as atividades que possibilitavam um trabalho de 

reflexão no nível da palavra, entre elas, a escrita de palavras, a comparação de palavras 

escritas e a formação de palavras a partir de sílabas dadas, como aquelas que favoreciam 

a familiarização dos alunos com as letras, por exemplo, a identificação/exploração de 

diferentes tipos de letras, diferentemente do que defendem alguns autores (LEAL, 2004; 

LEAL; MORAIS, 2010b; MORAIS; ALBUQUERQUE, 2004; MORAIS, 2010), foram 

pouco exploradas até mesmo por parte da professora Selma, cuja prática de alfabetização 
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nos pareceu mais sistemática (ALBUQUERQUE; MORAIS e FERREIRA, 2008) do que a 

da professora Amanda. 

O pouco investimento da professora Amanda em atividades de ensino da escrita 

alfabética era algo reconhecido por ela e percebido por seus alunos, os quais, assim como 

os alunos da professora Selma, pareciam ter consciência da importância da realização 

daquelas atividades para seu avanço no processo de alfabetização. Tanto que elas foram 

eleitas, pela maioria dos alfabetizandos, como as atividades que mais lhes ajudavam a 

aprender a ler e a escrever. 

A respeito das atividades direcionadas à ampliação do nível de letramento dos 

alunos, verificamos que a professora Amanda, sobretudo quando se tratava das atividades 

de leitura de texto, demonstrava sentir-se mais segura do que a professora Selma ao realizá-

las. No entanto, os materiais escritos trabalhados naqueles momentos e o modo como as 

alfabetizadoras conduziam estas atividades parecem não ter favorecido as aprendizagens 

dos alunos. Enquanto a professora Amanda privilegiou, nas atividades de leitura de texto, 

os livros de literatura infantil e realizou-as acompanhadas de longas discussões, a 

professora Selma utilizou mais vezes os textos didáticos, visando, de acordo com nossas 

observações, levar os alunos a “treinarem” a leitura, ou seja, os alunos liam textos para 

aprender a ler e não para ampliar seu repertório textual.  

Quanto às atividades de produção de texto, estas, de acordo com as próprias 

declarações das docentes, eram as principais dificuldades enfrentadas por elas, tendo em 

vista que, na maioria das vezes, no caso da professora Amanda, e todas as vezes, no caso da 

professora Selma, que elas tentaram realizá-las acabaram frustradas pelo fato de seus 

alunos não conseguirem produzir textos escritos. Tais dificuldades merecem, assim, maior 

atenção por parte daqueles que pensam os cursos de formação continuada de professores, 

no sentido de auxiliar os docentes a vencerem esses obstáculos, que, no caso da professora 

Selma, parecia ser algo ainda mais angustiante, uma vez que ela era uma professora 

bastante experiente e, portanto, com modos de fazer mais “enraizados” nas antigas práticas 

(PERRENOUD, 2002) de alfabetização, das quais o trabalho com produção de texto não 

fazia parte (MORAIS, 2005).  

Nos resultados referentes às aprendizagens dos alunos, percebemos, de um lado, que 

a turma da professora Selma apresentou maiores avanços no processo de alfabetização do 
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que aqueles percebidos na turma da professora Amanda. Para nós, isso se deve ao fato de 

aquela professora ter investido diária e sistematicamente no ensino da escrita alfabética, 

como defendem Albuquerque, Morais e Ferreira (2008). De outro lado, verificamos que, de 

um modo geral, em ambas as turmas os alunos evoluíram pouco em suas aprendizagens, o 

que pode estar relacionado ao modo como o ensino da leitura e da escrita era geralmente 

desenvolvido naquelas salas de aula: a partir de atividades cuja maior característica era a 

memorização de letras, sílabas e sons.  

Ainda sobre as aprendizagens das turmas, observamos que tanto a maioria dos 

alunos como as próprias docentes percebiam aqueles poucos avanços no processo de 

apropriação da escrita alfabética e que isso lhes causava certa insatisfação e sentimentos de 

culpa e de incapacidade. Vale ressaltar que, em nenhuma das turmas, os alunos 

relacionaram suas dificuldades de aprendizagem às práticas de suas professoras. A maioria 

acreditava que isso se devia a fatores relacionados a eles, como as frequentes faltas, os 

problemas da vida adulta, a idade avançada para aprender, entre outros.  

A professora Amanda, no entanto, declarou em alguns momentos que as 

dificuldades de seus alunos estavam relacionadas ao seu modo de fazer, visto que não 

estava conseguindo realizar “uma aula de qualidade”. Porém, tanto ela quanto a professora 

Selma, relacionaram, na maioria das entrevistas, os poucos progressos dos alunos ao medo, 

à insegurança e à falta de confiança em si mesmos, sentidos por eles devido a sua condição 

de analfabetos. No caso da professora Amanda, tais dificuldades deviam-se também, 

segunda a mesma, a fatores externos, como a falta de recursos didáticos para se trabalhar 

adequadamente. De acordo com Perrenoud (2002), é difícil para o professor admitir que faz 

parte desse tipo de problema. Na maioria das vezes os profissionais alegam que as causas 

das deficiências de sua prática são externas, entre elas destacamos o desinteresse dos 

alunos, a falta de recursos e a falta de tempo. 

Os resultados apresentados, em grande medida, corroboram aqueles divulgados em 

nossos estudos (CORREIA; ALBUQUERQUE, 2008; CORREIA; COSTA e 

ALBUQUERQUE, 2009). Isso porque, assim como verificamos naquelas pesquisas, as 

práticas de alfabetização investigadas neste trabalho parecem ter contribuindo pouco para 

os alunos serem alfabetizados, visto que, de acordo com os resultados desta pesquisa, 2011 

parece ter sido mais um ano letivo “perdido” para aqueles sujeitos. Não queremos com essa 
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“afirmação” culpabilizar as docentes, uma vez que, de acordo com o que observamos ao 

longo do estudo, as mesmas precisavam lidar, ao mesmo tempo, com toda a complexidade 

que envolve as turmas da EJA e também com a inovação de seus modos de fazer, a qual 

vem sendo “exigida” desde o surgimento das “novas bússolas” que orientam, hoje, as 

práticas alfabetizadoras (MOTATTI, 2000).    

Segundo apontam Albuquerque, Morais e Ferreira (2008) o desenvolvimento de um 

trabalho diário e sistemático de reflexão sobre os princípios do nosso sistema de escrita é 

algo fundamental para levarmos os alfabetizandos à compreensão sobre como esta invenção 

cultural funciona. Entretanto, os autores salientam que esse trabalho é importantíssimo, mas 

não suficiente se nosso objetivo for tornar os alunos efetivos leitores e produtores de textos. 

Para tanto, a realização de um trabalho de alfabetização na perspectiva do letramento 

parece alcançar melhores resultados (SOARES, 1998a, 2003a).  

Mas, como realizar com êxito esse trabalho? Como alfabetizar e letrar? Este, como 

já apontamos, parecia ser o maior questionamento das docentes, até mesmo da professora 

Amanda, cuja compreensão das “novas” teorias sobre a alfabetização aparentava ser bem 

mais ampla do que a da professora Selma. O desejo de acertar, de inovar, de melhorar suas 

práticas era algo claramente percebido nas entrevistas e conversas informais que realizamos 

com as docentes. No entanto, as mesmas pareciam não ter encontrado ainda o caminho, as 

atividades, as práticas mais apropriadas para realizá-lo.   

Diante disso, vale a pena ressaltar mais uma vez que a reflexão sobre a prática, 

segundo Perrenoud (2002) e Freire (1996b), parece ser o primeiro passo para um 

profissional promover mudanças e melhorias em seus modos de fazer. Repetindo o que 

disse Freire (1996b, p. 43-44): “É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que 

se pode melhorar a próxima prática”. Para tanto, os docentes precisam de ajuda, uma vez 

que não é simples questionar a “parte pré-reflexiva ou inconsciente de nossa ação”, na qual 

se encontra o habitus, o gerente das práticas (PERRENOUD, 2002, p.143). Esta parece ser 

mais uma tarefa a ser enfatizada pelos cursos de formação continuada, pois como dito por 

Perrenoud (2002, p.139), “não podemos pensar que um professor pode realizar sozinho 

mudanças importantes” em suas práticas.  
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APÊNDICE A – Roteiro da entrevista de seleção das professoras 

 

1ª PARTE DO ROTEIRO DE ENTREVISTA: DADOS PESSOAIS, FORMAÇÃO, 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOS PROFESSORES E SOBRE A MODALIDADE E 

ÁREA DE ENSINO 

 

Pesquisadora: _________________________________________________________ 

Data: _____/_____/_____ 

Escola: _______________________________________________________________ 

Local: ________________________________________________________________ 

 

1. Dados de Identificação do entrevistado:  

a) Nome: ______________________________________________________________ 

b) Sexo: ________________ 

c) Idade: _________ 

 

2) Formação: 

a) Qual é a sua formação? (Ensino Médio, Graduação, Pós-Graduação) 

b) Quando concluiu o último curso? 

c) Do Ensino Fundamental até seu último grau de escolaridade, você estudou em escola 

pública ou particular?  

 

3) Experiência profissional: 

a) Qual é a sua experiência no magistério? (tempo de ensino; escolas que já ensinou (públicas 

e/ou particulares); séries/módulos que já ensinou) 

b) Há quanto tempo ensina nesta escola? 

c) Você ensina em outra escola? 

d) Exerce alguma outra atividade profissional? 

g) Quando foi a última vez que participou de um curso de formação na área de língua 

portuguesa? Que temas foram trabalhados? 

 

4) Sobre a modalidade e área de ensino: 

a) Você escolheu ensinar na EJA? 

b) O que você acha da experiência de alfabetizar jovens e adultos? 
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2ª PARTE DO ROTEIRO DE ENTREVISTA: CARACTERIZAÇÃO DO ENSINO DO 

SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA E DA PRÁTICA DO(A) PROFESSOR(A) EM 

GERAL 

 

1) Como são suas aulas de língua portuguesa?  

a) Quantas são por semana? 

b) Como você organiza/planeja essas aulas? 

c) Como você realizou o ensino de língua portuguesa durante esse ano letivo? 

 

2) Para você, o que é alfabetizar? 

3) Ensinar jovens e adultos a ler e escrever é mais fácil ou mais difícil do que ensinar a 

crianças? Por quê? 

4) O que é essencial numa turma de alfabetização de jovens e adultos? 

5) Como você  faz  para ensinar a escrita alfabética? 

a) Que tipos de atividades realiza; 

b) Que materiais utiliza; 

c) Descreva como foi sua última aula. 

6) E para ensinar a leitura e a produção de textos?  

a) Com que tipos de materiais escritos você costuma trabalhar? (jornal, revista, livro didático, 

gibi, rótulos, etc.) 

b) Como você os utiliza na sala de aula?  

c) Com que frequência você realiza atividades de leitura e produção de textos? 

d) Como são essas atividades? 

7) Durante esse ano: 

a) Como você avaliou a aprendizagem de seus alunos? 

b) Você acha que eles aprenderam? Justifique. 

8) Para você, o que é indispensável fazer para os alunos aprenderem a ler e escrever?  

9) Na sua opinião, quais são as maiores dificuldades para ensinar jovens e adultos a ler e 

escrever? 

10) Você gostaria de mudar alguma coisa no seu modo de ensinar a escrita alfabética, de 

alfabetizar? Justifique. 
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APÊNDICE B – Roteiro da entrevista sobre o perfil e outras informações dos alunos 

 

Pesquisadora: _________________________________________________________ 

Data: _____/_____/_____ 

Escola: _______________________________________________________________ 

Local: ________________________________________________________________ 

 

1. Dados de Identificação do entrevistado:  

a) Nome: _____________________________________________________________ 

b) Sexo: __________________________              c) Idade: _________   

d) Profissão: _________________________     

 

2. Informações sobre: a trajetória escolar do aluno, suas expectativas atuais com relação 

à escola e seus conhecimentos acerca da língua escrita: 

  

a) Você já havia estudado antes (na infância/antes de vir para essa escola)?  

b) Por quanto tempo ficou afastado(a) da escola? Por quê?  

c) Por que decidiu voltar a estudar? 

d) Em que a escola vai contribuir para sua vida? 

e) Há quanto tempo você estuda nessa escola? Em caso afirmativo, perguntar: Você já estudou 

antes com essa professora? 

f) Antes de começar a estudar, esse ano, o que você sabia ler e escrever? 

g) Quais as maiores dificuldades que você encontra na vida por não saber ler e escrever 

corretamente? 
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APÊNDICE C – Diagnose inicial 

 

Aluno:____________________________________________ Data: _____/_____/_____   

Escola: _________________________________________________________________ 

 

1) ESCREVA OS NOMES DAS FIGURAS: 
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2) LIGUE OS NOMES ÀS FRUTAS: 

                                                                                               

                                                                                             

 

 

                  JACA  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               CARAMBOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ABACATE 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                CAJU 
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APÊNDICE D – Diagnose final  

Aluno (a):____________________________________________ Data: _____/_____/_____   

Escola: _____________________________________________________________________ 

 

1) ESCREVA OS NOMES DAS FIGURAS: 
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2) LIGUE OS NOMES ÀS FRUTAS: 

                                                                                               

                                                                                             

 

 

                                              ABACAXI             

                                                                       

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 CAJU 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

                                                                        BANANA 

 

 

 

 

                
 

 

  

                                 MORANGO 
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ANEXO 1 – Tarefa de casa  

(Professora Selma/ 10ª Observação)  
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ANEXO 2 – Atividade de apropriação da escrita alfabética 

(Professora Selma/2ª Observação)  
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ANEXO 3 – Atividade de apropriação da escrita alfabética 

(Professora Selma/1ª Observação)  

 

 


