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RESUMO 

Em um período em que alfabetização relacionava-se com “codificação” e “decodificação”, as 

cartilhas foram as principais responsáveis pela alfabetização de crianças, jovens e adultos. Mas, 

novas concepções foram desenvolvidas e a alfabetização passou a contar com novos livros 

didáticos, livros que precisaram se adequar às novas orientações acadêmicas, ou seja, contemplar 

a diversidade de gêneros textuais, sem deixar de lado o estudo sistemático do sistema de escrita 

alfabética (SEA). Desse modo, buscamos analisar livros didáticos de língua portuguesa utilizados 

na alfabetização de jovens e adultos, como também entender o que pensam alunos, inseridos no 

Programa Brasil Alfabetizado de dois municípios do Estado de Pernambuco, Recife e Pedra, a 

respeito do livro de alfabetização que usam e das antigas cartilhas que já utilizaram em outras 

épocas. Para isso, analisamos duas cartilhas, “Método ABC” e “Cartilha ABC para adultos” e 

livros didáticos utilizados por cada município, “Construindo a Cidadania”, utilizado em Pedra, e 

“Alfabetiza Brasil”, adotado em Recife. Procuramos compreender como se organiza cada 

material, o que prioriza. Como são os textos dos livros didáticos, as atividades de compreensão 

textual e apropriação do SEA e as de produção de texto. Entrevistamos também alguns alunos 

que compõem as referidas salas de alfabetização de adultos, a fim de perceber o que eles acham 

do atual LD e da cartilha,  e como os avaliam. Nos resultados, percebemos que a cartilha 

apresenta-se como um material de leitura, com lições que deveriam ser memorizadas. Enquanto 

os livros atuais encontram-se de acordo com as novas perspectivas de alfabetização, 

apresentando uma diversidade de textos e de atividades de compreensão. Contudo, as questões 

referentes à apropriação do sistema de escrita encontram-se reduzidas se relacionadas às outras 

atividades. Há, portanto, um desequilíbrio entre as propostas dos referidos livros, que tendem a 

priorizar o letramento, em detrimento das atividades que, efetivamente, possibilitam a reflexão 

do SEA. Vimos que os alunos consideram as cartilhas materiais introdutórios, necessários para se 

iniciar na alfabetização. Já o novo LD, segundo eles, é um bom material, mais avançado que lhes 

possibilita significativos aprendizados. Percebemos, ainda, que o atual LD exerce um importante 

papel na vida dos alunos, responsável, de certo modo, como podemos evidenciar nos diálogos 

estabelecidos com eles, por amenizar a condição de “analfabeto” em que eles se encontram, ou 

seja, por validar a inserção no meio letrado. 

Palavras-chave: Cartilha - Livro didático - Jovens e adultos. 



ABSTRACT 

In a time when literacy was related to “coding” and “decoding”, the booklets were mainly 

responsible for the literacy of children, youth and adults. But new designs were developed and 

literacy has expanded to new textbooks, books that had to fit the new academic guidelines, in 

other words, to contemplate the diversity of text genres, without leaving aside the systematic 

study of the alphabetic writing system (SEA). Thus, we seek to analyze Portuguese language 

textbooks used in the literacy of youths and adults, and also to understand what students from two 

municipalities in the state of Pernambuco, Recife and Pedra, who are in the Literate Brazilian 

Program, think regarding the literacy book used now and the old booklets used at other times. 

Therefore, we analyzed two booklets, “Método ABC” e “Cartilha ABC para adultos”  and 

textbooks used in each municipality, “Construindo a Cidadania” (Building the Citizenship) used 

in Pedra, and “Alfabetiza Brasil” (Literacy Brazil) adopted in Recife.We seek to understand how 

each material is organized, what prioritizes. What are the texts of the books and the activities of 

reading comprehension like as well as the appropriation of SEA and the production of text. We 

also interviewed some students who attending these classrooms for adult literacy in order to see 

what they think of the current booklet and LD, and how they evaluate them. As a result, we 

notice that the booklet is presented as a reading material, with lessons that should be memorized. 

While the current books are in accordance with the new perspectives of literacy, with a variety of 

texts and comprehension activities. However, questions concerning the appropriation of the 

writing system are reduced in relation with other activities. There is, therefore, an imbalance on 

the proposals of the referred books, which tend to give priority to spelling, with detriment of 

activities that effectively allow the reflection of the SEA. We have seen that students consider the 

primers introductory materials needed to start the literacy. About the new LD, they say, it is a 

good material, more advanced, that they enable them to have a significant learning. We also 

perceive that the current LD plays an important role in the student’s lives, responsible to alleviate 

the illiterate condition that they find themselves in, as we could evidence it in the dialogues 

established with them, I mean, by validate the insertion of the scholar. 

Keywords: Booklets.Textbooks.Youths and adults. 
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1. INTRODUÇÃO 
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 Ler e escrever, como se aprende? Como se ensina? Tais questões compõem diversas 

discussões que permeiam o âmbito escolar e buscam modificar, ampliar e criar concepções e 

teorias que visam atuar diante da complexidade inerente ao aprendizado da leitura e da escrita.  

 Entender as palavras e o que elas representam e tornar-se, dessa forma, alfabetizado não é 

uma tarefa simples, pelo contrário, é algo que exige muito esforço e demanda do sujeito o 

desenvolvimento de uma série de estratégias, que possibilite, pouco a pouco, compreender o 

complexo ambiente de letras que o cerca.  

 No entanto, por muito tempo, a escola não considerou as dificuldades acerca do ato de 

aprender a ler e escrever, adotando práticas que dificultavam o aprendizado e tornavam o aluno 

um mero espectador do processo de ensino-aprendizagem. Como enfatizou Freire (1987), tratava-

se de uma “educação bancária”, onde o sujeito recebia informações, a fim de memorizá-las e 

reproduzi-las posteriormente. Os professores comandavam as aulas, tomavam lições e se 

apoiavam em materiais típicos desse lugar chamado escola. Nesse sentido, as cartilhas, assim 

como outros fatores, instrumentalizavam os professores na tarefa de transmitir o conhecimento 

acerca das letras e sílabas, sem proporcionar maiores reflexões. A escrita era, desse modo, tida 

como um código, cabendo ao aluno decifrá-lo e memorizá-lo.  

 Muitos jovens e adultos, pouco escolarizados ou “analfabetos”, ao se inserir na sala de 

aula, foram tratados como crianças pelo contexto escolar, que utilizava, muitas vezes, o mesmo 

material e textos didáticos trabalhados por este nível de ensino. Dessa forma, o uso das cartilhas 

na EJA, em outras épocas, foi um dos fatores que contribuiu para o afastamento de muitos 

adultos das escolas, visto que traziam em suas páginas textos desconectados da realidade social 

vivida pelos sujeitos. Não levavam em conta suas peculiaridades, experiências, que muito se 

diferenciam das infantis. O ambiente escolar, portanto, para estes estudantes, tornou-se um 

espaço distante do efetivamente vivido por eles.   

 Essas incompreensões sobre o processo de ensinar contribuíram para que milhares de 

indivíduos abandonassem as cadeiras escolares, compondo hoje, o índice de “analfabetismo” do 

país. Termo este, aliás, bastante difundido no Brasil, que significa, segundo o dicionário Aurélio: 

“estado ou condição de analfabeto”, ou seja, de pessoas que não conhecem o alfabeto, não sabem, 

portanto, ler e escrever.  

 O não estabelecimento de relações lógicas entre as práticas sociais de letramento e as 

práticas de leitura e escrita desenvolvidas na escola tornam o estudo desestimulante, culminando 
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no desinteresse do aluno e, geralmente, na evasão escolar. Situação comum na educação de 

adultos, por se tratar de pessoas que, em sua maioria, se veem incapazes de aprender. No entanto, 

distanciar essas práticas de leitura e escrita não possibilita a escola adentrar às discussões 

propostas pela LDBN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)/1996, que enfatiza: “A 

educação, (...), tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (Lei 9.394/96, Art. 2º). Neste sentido, 

exige-se da escola o trabalho com conteúdos significativos para o aluno, conteúdos presentes em 

sua realidade e consequentemente, exige dos materiais e livros didáticos o aperfeiçoamento 

necessário diante das recentes concepções.  

 É possível mudar? Sim, essa é a resposta de estudos e pesquisas como os realizados por: 

Soares (2003), Morais e Albuquerque (2004) que demonstram que as práticas dos professores e 

os livros didáticos passam continuamente por significativas transformações. Resultado das novas 

concepções de alfabetização e do surgimento do termo letramento, que diz respeito, segundo 

Soares (2002), à condição que adquire um indivíduo por ter se apropriado não somente da leitura 

e escrita, como também de suas práticas sociais, ou seja, dos usos que a habilidade de ler e 

escrever proporciona. Desse modo, as pesquisas apontam que o ensino da leitura e da escrita foi 

repensado e os gêneros textuais que permeiam os livros didáticos, que podem tornar-se um 

instrumento facilitador, proporcionam significativas mudanças nos conteúdos ensinados em sala 

de aula.  

 Apesar da pouca ou nenhuma escolaridade, jovens e adultos não alfabetizados são pessoas 

que vivem em um ambiente letrado e mantêm, diariamente, contato com os diversos gêneros 

textuais que circulam no meio social, textos que exigem, bem como possibilitam, o 

desenvolvimento da leitura e da escrita, levando-as a criar estratégias para superar as limitações 

presentes. Por isso, devemos considerá-las sujeitos em constante processo de construção do 

conhecimento, participantes ativos da aprendizagem, pois, como enfatizou Cook-Gumperz 

(1991): “(...) a experiência trazida de casa e da comunidade pelos alunos já os preparou de algum 

modo para a escolarização.” (p. 17). A autora ainda enfatiza a necessidade em compreender que a 

aprendizagem da leitura e da escrita se dá em um ambiente social por meio de “intercâmbios 

interacionais”. 

 Nessa perspectiva, a escola pode interagir com essas práticas sociais de leitura e escrita, 

ou seja, adequá-las ao contexto escolar, a fim de tornar o conteúdo significativo e real para os 
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alunos, estabelecendo, dessa forma, uma relação intrínseca entre o vivido e o ensinado, 

possibilitando a esses alunos a apropriação e ampliação dos conhecimentos, tornando-os capazes 

de fazer uso do aprendido em diversas situações, não se limitando àquelas vivenciadas no 

contexto escolar.  

 No entanto, vale salientar, como alerta Soares (2003), que não só os alunos são 

escolarizados, como também os conhecimentos e as práticas sociais, visto que se transformam em 

objetos de aprendizagem na escola. Portanto, as práticas de letramento escolar resultam da 

pedagogização do letramento1·, isto é, da escolarização de conhecimentos e práticas sociais que, 

apesar de inevitáveis, como esclarece a autora, não podem ser tão distintos daquelas vivenciadas 

em outros âmbitos. 

 A escola é entendida, desse modo, como o lugar onde os alunos devem ser levados, de 

forma sistemática, a aprender a ler e escrever com autonomia e ampliar o uso dessa tecnologia em 

suas práticas cotidianas. Segundo Kohl (1995) “É o local onde o sistema de escrita se dá de forma 

sistemática e intensa” (p. 156). Nesse contexto, o livro didático é considerado um importante 

instrumento de aprendizagem, tornando-se, muitas vezes, um dos principais materiais de leitura 

dos alunos. Os conteúdos, que compõem o referido material, e a forma como este é utilizado 

podem transformar a compreensão leitora dos estudantes, inclusive, dos jovens e adultos em 

processo de apropriação do sistema de escrita alfabética, interferindo em suas ações cotidianas e 

em suas relações com o ambiente letrado.  

 Os dados coletados, entre alunos da EJA, durante o processo de pesquisa do trabalho de 

conclusão de curso2 “As relações existentes entre as práticas sociais de letramento e práticas de 

leitura e escrita na Educação de Jovens e Adultos”, apontaram que o livro didático é um dos 

materiais mais utilizados na escola e fora dela. Foi possível perceber, ainda, que, para muitos, 

este é o único material escrito que possuem. Sobre este dado, Batista (2000) destacou que o livro 

didático tornou-se referência no aprendizado da leitura e escrita, tanto para professores, quanto 

para alunos. Informação que nos permite enfatizar a forte relação do referido material com a 

instituição escolar, visto que caracteriza esse ambiente e, muitas vezes, torna o processo de 

ensino-aprendizagem para os alunos, principalmente adultos, mais concreto e “lógico”.  

                                                
1 Termos usados por Soares (2003) a partir dos estudos sobre Letramento de Street (1995). 
2 Pesquisa realizada para fins de conclusão do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco, sob 
orientação da professora doutora Andréa Tereza Brito Ferreira. 
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 Portanto, o livro didático parece assumir um importante papel nas práticas de leitura e 

escrita dos indivíduos. Muitas foram as mudanças ocorridas no contexto educacional, pedagógico 

e consequentemente, nos materiais didáticos que norteiam e instrumentalizam a ação docente. 

Mas como essas mudanças ocorridas nos livros didáticos da EJA levam em consideração as 

práticas sociais de leitura e escrita vivenciadas pelos jovens e adultos? 

  Como esses alunos, que retornam aos bancos escolares, que em algum momento 

estudaram com as famosas cartilhas, percebem as novas orientações no ensino da leitura e escrita 

propostas por esses “novos” livros? E o que pensam a respeito dos “antigos” materiais? 

 A fim de responder às questões colocadas, buscamos, com esse estudo, identificar e 

analisar as atividades que envolvem o letramento e a apropriação do sistema de escrita presentes 

nos livros didáticos atuais destinados à escolarização de jovens e adultos e em cartilhas, materiais 

bastante utilizados na escolarização desses sujeitos durante a infância ou em outros momentos de 

escolarização, para que pudéssemos compreender o que pensam os alunos a respeito desses 

materiais.   
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2. CAPÍTULO 1 – REVISÃO DA LITERATURA 
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2.1. Trajetória histórica do ensino de jovens e adultos  

 O ensino de Jovens e Adultos no Brasil foi iniciado desde o período da colonização, 

quando os jesuítas, através da catequese, impuseram a cultura do colonizador (Galvão e Soares, 

2004). Eles ensinavam os índios a ler e escrever, para que estes pudessem compreender e aceitar 

a doutrina católica e o novo modelo social. Segundo Galvão e Di Pierro (2007), considerava-se 

mais viável “educar” as crianças, isto é, manipulá-las, tornando-as, desse modo, multiplicadoras 

dos ideais dominantes.  

 Durante muito tempo, como esclarece Galvão e Di Pierro (2007), as formas de 

comunicação centradas na oralidade foram a base das interações sociais, ou seja, a escrita quase 

não esteve presente no âmbito social. Comunicados, notícias, entre outros, quase tudo era 

realizado através da linguagem oral. As conversas definiam decisões. O aprendizado se dava pela 

transmissão da tradição, da narração de histórias, da memorização, modelo em que as próprias 

escolas se baseavam. As autoras esclarecem que apenas em 1808 os livros começaram a ser 

impressos no Brasil. Portanto, o analfabetismo não se relacionava com o status dos sujeitos, não 

era o fator responsável pela exclusão destes, que ocorria devido à renda e não pelas suas 

capacidades de leitura e escrita. Dessa forma, muitos indivíduos pertencentes às camadas 

dominantes, possuidores de elevada renda, não tinham as referidas capacidades, o que nos leva a 

compreender que: “Ser analfabeto não era, necessariamente, ser “pobre” e ignorante.” (GALVÃO 

E DI PIERRO, 2007 - p.35). Segundo Mortatti (2004), é no século XVIII que surge o termo 

“analfabeto” e a preocupação com a instrução elementar.  

 A primeira Constituição brasileira, instituída em 1824, segundo Haddad e Di Pierro 

(2000), já enfatizava a necessidade da educação, da instrução primária e gratuita para todos os 

cidadãos, o que deveria incluir os adultos. No entanto, quase nada foi realizado por estes sujeitos. 

Nesta época, considerava-se o analfabeto um indivíduo ignorante, incapaz. Tal concepção se 

fortaleceu no ano de 1881, com a Lei Saraiva que vetou, entre outros, o voto do analfabeto. 

Afinal, poucos eram considerados cidadãos, visto que era necessário pertencer à elite dominante, 

o que potencializava a exclusão dos negros, índios e mulheres. Segundo os referidos autores, o 

período imperial chegou ao fim com 82% da população analfabeta. 
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 Galvão e Di Pierro (2007) enfatizam que, durante o Império, o ensino para jovens e 

adultos analfabetos buscava eliminar o “mal” que estas camadas poderiam causar ao país, isto é, 

buscava solucionar problemas que prejudicavam a situação do Brasil diante de outros países, que 

influenciavam, sobretudo, a situação política e econômica. Nesse período, apesar de terem sido 

formulada políticas de instrução para homens e mulheres pobres, negros livres e libertos, não se 

formulou uma estrutura especifica para esse tipo de ensino, com material didático apropriado, 

com professores capacitados. Ou seja, não se pensou na especificidade dos jovens e adultos. As 

aulas tinham o objetivo de “civilizar” o povo, e transformaram-se em uma verdadeira rede 

filantrópica em prol dos “necessitados”. Em Pernambuco, os professores nada recebiam para 

lecionar no período noturno. Muitas vezes, o material utilizado com as crianças no período diurno 

era reutilizado com os adultos, como se estes não tivessem experiências e conhecimentos 

diferenciados. (GALVÃO E SOARES, 2004).  

 Durante a República, a situação do analfabetismo no país se apresentava agravada. O 

adulto por não saber ler e escrever, estava à margem da sociedade, incapaz de participar como 

cidadão, tratado como deficiente, considerado, por muitos, “a vergonha nacional”, como expõem 

Galvão e Di Pierro (2007). A situação foi reforçada, segundo Haddad e Di Pierro (2000), pela 

primeira Constituição Republicana do país, instaurada em 1891, que enfatizou o ensino 

secundário e superior, deixando de lado a educação de jovens e adultos, não dando, dessa forma, 

a devida atenção a maioria dos indivíduos que ocupava o país.  

 Muitas iniciativas particulares se voltaram à educação popular, segundo Barboza (2006), 

tanto no Império quanto na República, como foi o caso das escolas noturnas de maçonaria que 

visavam alfabetizar adultos, com cursos direcionados para a formação profissional em fábrica, 

bem como os liceus e as escolas populares, apoiadas pela igreja. 

 Oficialmente, ainda de acordo com Barboza (2006), em 1909, durante a gestão de Oscar 

Thompson, em São Paulo, foram organizadas e ampliadas as escolas isoladas e estabelecida uma 

distinção entre as rurais e as demais. Assim, tais escolas atendiam as crianças durante o dia e os 

adultos a noite. A autora chama atenção para o fato de tais escolas também serem “direcionadas 

ao “caboclo brasileiro”. A educação tinha um caráter regenerador, sanitário e cívico a esse sujeito 

avesso à escola (...)” (p. 67). Porém, apesar das iniciativas particulares e de algumas ações 

oficiais, muito pouco foi feito por essa parcela da população, como demonstrou o censo realizado 

em 1920, que detectou 72% de analfabetos. 
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 Vale ressaltar, segundo Galvão e Soares (2004), que as elites possuíam certo medo em 

alfabetizar, de fato, as camadas populares. Isso porque poderia levá-las a compreender as 

injustiças a que se submetiam, possibilitando atos de revolta, como expressou Carneiro Leão em 

1916: “Toda essa gente que inculta e ignorante, se sujeita a vegetar, se contenta em ocupações 

inferiores, sabendo ler e escrever aspirará outras coisas, (...)” (PAIVA, 1983 - p. 92). Mas para 

que as condições impostas pela classe dominante fossem assimiladas, era necessário “(...) a 

extinção desse “monstro canceroso”, o maior mal do Brasil, que impedia o progresso do país” 

(p.60), como esclareceu Mortatti (2004), ao explanar a Carta Circular de 1918, elaborada por 

Antônio de Sampaio Dória, então professor da Escola Normal de São Paulo e presidente da Liga 

Nacionalista. 

 Haddad e Di Pierro (2000) explanam que a Constituição de 1934 trouxe algumas 

modificações no que concerne à educação, pois voltou, de acordo com Mortatti (2004), a 

estabelecer o ensino gratuito e obrigatório, em âmbito nacional, do ensino primário de quatro 

anos, extensivo para adultos. No entanto, só a partir da década de 1940 é que os jovens e adultos 

não alfabetizados começaram a ser pensados e o analfabetismo reconhecido como um problema 

da política nacional. Por isso, diante da situação, intensas mobilizações em torno da alfabetização 

de adultos aconteceram na tentativa de “curar a epidemia” que assolava o país. No ano de 1947 

foi criado o Serviço de Educação de Adultos (SEA) que propiciou o desenvolvimento de vários 

trabalhos para este público. Nesse ano, o governo lançou uma campanha que buscou alfabetizar o 

povo brasileiro, formando classes de alfabetização nos municípios do país, com estrutura 

específica. Foram produzidos vários materiais didáticos, elaborados especificamente para os 

alunos jovens e adultos. Os professores aqui não recebiam remuneração, eram voluntários que se 

disponibilizavam a combater esse “mal”. No entanto, o tempo previsto pela Campanha para 

alfabetizar os alunos era inferior ao tempo real de ensino, fato que inviabilizou as propostas da 

campanha (GALVÃO E SORES, 2004).  

Algumas campanhas lançadas explicitavam claramente o perfil do individuo “analfabeto”, ou 

seja, do público alvo que precisariam atingir. É o que acontece, de acordo com Galvão e Di Pierro 

(2007), com a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), promovida em 1950 

pelo Ministério da Educação e Saúde, em que Lourenço Filho, dirigente da Campanha, expôs as 

características destes: “(...). O analfabeto não possui, enfim, sequer os elementos rudimentares de 

cultura de nosso tempo.” (PAIVA,1983 - p. 184). 
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 Desse modo, a sociedade, através da escola, visava apenas combater algo que a 

prejudicava em suas relações econômicas, políticas. Não se preocupava com o indivíduo não 

alfabetizado enquanto ser que pensa, mas sim com os números presentes nos censos. Alienavam-

se, assim, ainda mais os sujeitos.  Levando-os a acreditar que eram livres, possibilitavam uma 

falsa consciência. A instituição escolar, dessa forma, como esclareceu Althusser (1985), é um 

forte Aparelho Ideológico do Estado, que pretende manter os interesses das elites dominantes. 

 Nos anos 50 e 60, segundo Galvão e Di Pierro (2007), muitos movimentos surgiram a fim 

de eliminar o analfabetismo do país. O movimento de maior destaque foi o promovido por Paulo 

Freire – “De Pé no Chão também se Aprende a Ler”, que pensou a educação de jovens e adultos 

como um segmento de realidade própria e por isso deveria ser tratada a partir de suas 

especificidades. Freire passou a pensar nos analfabetos como produtores de conhecimento, 

pessoas capazes, desconsiderando a concepção criada anteriormente. A maioria dos materiais 

didáticos dos movimentos dessa época inspirou-se nas propostas de Paulo Freire.  

 De acordo com Vieira (2005), nesta época, o Plano Nacional de Alfabetização (PNA) foi 

criado pelo decreto nº 53.465 de 21 de janeiro de 1964, que pretendia alfabetizar milhões de 

brasileiros, no prazo de dois anos. No entanto, com a explosão do golpe militar, atividades e 

programas voltados para jovens e adultos foram reprimidos.  

 Durante o regime militar, segundo Galvão e Soares (2004), surgiu o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL, que lançou na sociedade a importância em colaborar 

com a promoção deste nível de ensino, com a promessa, segundo Haddad e Di Pierro (2000), de 

eliminar o analfabetismo em dez anos. A mídia, conforme Galvão e Di Pierro (2007), difundiu 

uma propaganda repetitiva, em que uma música chamava os cidadãos a assumir o compromisso 

com a alfabetização dos analfabetos: “Você também é responsável, então me ensine a escrever, 

eu tenho a minha mão domável, eu sinto a sede do saber”. 

 Apesar de ter contado com muitos recursos e ter reproduzido alguns procedimentos da 

educação popular, o MOBRAL retomou antigos métodos, tornando o sujeito, mais uma vez, um 

receptor de informações, a fim de se adaptar às exigências sociais. Os critérios de seleção dos 

alfabetizadores não foram modificados, ou seja, qualquer um que soubesse ler e escrever estava 

capacitado a alfabetizar. O governo disponibilizou materiais didáticos padronizados, fato que 

desconsiderou as diferenças vivenciadas pelos alunos nas diferentes regiões. Tais aspectos 
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esclarecem as reais intenções do movimento, posto que almejava, sobretudo, diminuir os índices 

estatísticos referentes ao analfabetismo, que prejudicava o país em suas diversas relações.  

 De acordo com Galvão e Di Pierro (2007), em 1985, o analfabeto voltou a ter direito ao 

voto, com a implantação da lei nº 7.332/85. No mesmo ano foi criada a Fundação EDUCAR, que 

passou a compor o Ministério da Educação. Diferente do MOBRAL, o EDUCAR não 

desenvolvia ações diretas de alfabetização, na verdade, promovia a execução desses programas 

por meio de apoio financeiro e técnico às ações do governo, de empresas e de organizações não 

governamentais. A Fundação fazia, segundo, Galvão e Soares (2004), a supervisão e 

acompanhamento junto às instituições e secretarias. No entanto, a Fundação EDUCAR teve curta 

duração, pois no ano de 1990, o então presidente da República, Fernando Collor, extinguiu a 

Fundação e não criou nenhuma outra instância com o mesmo fim.   

A Lei nº 7.332/85 foi reforçada pela Constituição de 1988, que além disso, trouxe 

importantes ganhos ao sistema educacional, dentre eles, o reconhecimento da educação de jovens 

e adultos, tornando-a direito público subjetivo ao ensino fundamental público e gratuito.  

 Contudo, a alfabetização de adultos continua pautada em programas governamentais, de 

caráter assistencialista, em que os professores continuam sendo aqueles que se propõem a 

participar desse “ato de cidadania” por baixos salários. Ações que remediam, mas dificilmente 

atingem a cura para um problema historicamente construído por uma sociedade capitalista. 

 O país ainda possui altos e alarmantes números de pessoas que não compreendem a 

tecnologia escrita. Várias pesquisas revelam dados que nos permitem concluir o quanto as ações 

imediatistas não propiciam o efetivo aprendizado. Desse modo, não se trata, apenas, de inserir o 

jovem e adulto, intitulado “analfabeto”, na escola, como também mantê-lo. Assim, no intuito de 

dialogar com as mais variadas pesquisas acerca do alfabetismo/analfabetismo, propomos o tópico 

a seguir. 

2.2. Panorama da alfabetização e do letramento no Brasil: questões atuais 

 Tecnologia, essa palavra caracteriza a sociedade atual. Uma sociedade que vive a busca 

desenfreada para se adaptar às constantes mudanças internalizadas e transformadas em habitus
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pelos indivíduos, como esclareceu Bourdieu, de acordo com Ortiz (1994). No entanto, parece 

inacreditável que o aparente progresso encontra-se mascarado pelo grande número de indivíduos 

que ainda não se apropriaram da tecnologia básica, isto é, do sistema de escrita alfabética. 

Situação esta que dificulta a comunicação e limita a participação dos sujeitos em um ambiente 

em que as inovações surgem a cada segundo, demandando atualizações intermitentes dos 

componentes dessa trama.  

 O problema é esclarecido pelas várias pesquisas que buscam indicar os números de 

“analfabetos” no país. Dados recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

revelam que 14,4% da população entre 15 anos ou mais de idade apresentam-se analfabetas. A 

ONG Alfalit constatou que, no ano de 2008, o Brasil apresentou o terceiro maior índice de 

analfabetismo da América Latina, com cerca de 11,4% da população analfabeta. No mesmo ano, 

o Ipea (Indicador de pesquisa aplicada), revelou alguns dados e indicou que o pior índice de 

analfabetismo do país localiza-se no nordeste, com aproximadamente 20% de indivíduos 

analfabetos. Vale ressaltar que contamos ainda com grandes índices de indivíduos considerados 

“analfabetos funcionais”, ou seja, pessoas que aprenderam as habilidades da leitura e da escrita, 

mas não são capazes de utilizá-las em suas ações diárias. 

 No entanto, as referidas pesquisas utilizam instrumentos que não aferem com maior 

precisão a apropriação dos sujeitos no que concerne à utilização da leitura e escrita nas práticas 

cotidianas. Por algum tempo, o censo verificava o número de analfabetos ou alfabetizados, de 

acordo com Soares (2002), pela capacidade que o individuo tinha ou não de escrever o próprio 

nome. Posteriormente, no Brasil, começou a ser considerado alfabetizado o indivíduo capaz de 

ler e escrever um bilhete simples. Vale salientar que esse critério já era utilizado pela UNESCO 

desde os anos 50. Contudo, apesar da significativa alteração, a verificação ainda está pautada em 

um instrumento de perguntas e respostas. Trata-se, assim, da auto-avaliação do sujeito, que nada 

garante que condiz realmente com a realidade. Sem contar com o fato, segundo Soares (2002), de 

alguns desses sujeitos ao serem considerados analfabetos, são também considerados iletrados, 

quando, na verdade, participam de práticas letradas, apesar de ainda não terem se apropriado do 

sistema de escrita.  

 Nesse sentido, o INAF (Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional) busca detectar as 

habilidades e as práticas de leitura, escrita e cálculo. De acordo com Batista e Ribeiro (2004), a 

pesquisa acontece por meio de entrevistas individuais domiciliares e, no que diz respeito ao 
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letramento, conta com dois instrumentos: um teste (revista composta por textos e perguntas) e um 

questionário (conversa norteada por perguntas referentes aos aspectos culturais, econômicos e 

relacionadas à leitura e escrita).  

 O indicador conta com algumas categorias que esclarecem os dados obtidos, 

proporcionando a melhor compreensão dos resultados. As habilidades são, então, separadas em 

consequência do desempenho, como pode ser verificado no quadro a seguir: 

• Analfabetismo 
Corresponde à condição dos que 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.). 

• Alfabetismo nível rudimentar 
Corresponde à capacidade de localizar uma informação explícita em textos curtos e familiares 
(como um anúncio ou pequena carta), ler e escrever números usuais e realizar operações simples, 
como manusear dinheiro para o pagamento de pequenas quantias ou fazer medidas de 
comprimento usando a fita métrica. 

• Alfabetismo nível básico 
As pessoas classificadas neste nível podem ser consideradas funcionalmente alfabetizadas, pois já 
lêem e compreendem textos de média extensão, localizam informações mesmo que seja 
necessário realizar pequenas inferências, lêem números na casa dos milhões, resolvem problemas 
envolvendo uma seqüência simples de operações e têm noção de proporcionalidade. Mostram, no 
entanto, limitações quando as operações requeridas envolvem maior número de elementos, etapas 
ou relações. 

• Alfabetismo nível pleno 
Classificadas neste nível estão as pessoas cujas habilidades não mais impõem restrições para 
compreender e interpretar elementos usuais da sociedade letrada: lêem textos mais longos, 
relacionando suas partes, comparam e interpretam 
Fonte: INAF 2007 

 Tendo em vista os referidos níveis de letramento, o INAF procura compreender os modos 

de inserção dos indivíduos na cultura escrita, levando-nos a perceber que o “analfabetismo” 

absoluto não ocorre em grande proporção como revelam a maioria dos estudos e pesquisas 

explanados anteriormente. Batista e Ribeiro (2004) enfatizam, diante dos dados de 2003, que as 

menores concentrações da população são constituídas pelo alfabetismo nível pleno e 

analfabetismo. O indicador contabilizou 7% de analfabetos absolutos no ano de 2007. O nível 

com maior ocorrência refere-se ao nível básico, que apresenta 40% de ocorrência no referido ano. 
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Tais índices representam significativas mudanças no âmbito educacional, como esclarece a 

evolução do indicador:   

  INAF / BRASIL – Evolução do Indicador 

                   2001-2002           2002 -2003    2003-2004        2004-2005      2007 
Analfabeto      12%                    13%               12%                  11%             7% 
Rudimentar     27%                    26%               26%                  26%             25% 
Básico             34%                    36%               37%                  38%             40% 
Pleno              26%                    25%               25%                  26%             28% 

Escore 
Médio             100                       98                 100                   101               105 
Fonte: INAF 2007 

Outras importantes contribuições do INAF nos ajudam a compreender o perfil da 

população frente às práticas de letramento. Foi possível constatar, diante do INAF 2007, que 32% 

da população são consideradas “analfabetas funcionais”, estando o maior índice concentrado na 

região nordeste, com 46% de sua população.   

Batista e Ribeiro (2004) enfatizam, a partir da evolução dos dados, entre 2001 e 2003, que 

a desigualdade de acesso à escrita se dá também devido ao desigual acesso a outros recursos 

econômicos, culturais, etc. Expõem que o maior acesso à escolarização demanda, 

consequentemente, um maior acesso à cultura escrita e salientam as desigualdades étnicas, 

reflexos de um país em que a abolição da escravatura só ocorreu em 1888, situação que acarreta o 

maior nível de “alfabetismo” entre os brancos. Os dados revelam, ainda, que as mulheres 

mostram um desempenho melhor que os homens diante do teste, mesmo quando apresentam 

níveis de escolaridade iguais. Outro fator verificado pelo INAF diz respeito à relação entre o 

letramento e a prática religiosa, em que se constatou que os evangélicos possuem melhor 

desempenho que os católicos, resultado da constância nas práticas de leitura e escrita entre os 

adeptos dessa religião.   

Frente aos dados explanados, percebemos que o país ainda apresenta números alarmantes 

quanto ao “analfabetismo”. Dados que remetem ao contexto histórico e revelam que, apesar de 

importantes avanços, ainda são necessárias ações mais sistematizadas, que não se limitem apenas 

aos projetos e programas de governo, mas sim, que se tornem efetivas, garantindo aos indivíduos 
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a apropriação do sistema de escrita, bem como, o uso dessa, nos eventos de letramento que os 

cercam.  

Entretanto, esses programas ainda estão presentes no contexto atual e, apesar de não 

serem efetivos, são eles que visam atender as pessoas que ainda não compreendem o nosso 

sistema de escrita. Algumas mudanças já se tornam perceptíveis, mas ainda há muito por fazer.  

Mas, afinal de contas, além de compor os diversos índices que expressam o analfabetismo 

quem são os sujeitos que retornam aos bancos escolares, a fim de aprender a ler e escrever? 

Pessoas que não sabem de nada? Ou que já possuem muitos conhecimentos? É isso que vamos 

conferir no tópico seguinte. 

2.3. Alunos e alunas da EJA 

 Vergonha e medo são alguns sentimentos cultivados por sujeitos que não aprenderam os 

princípios básicos de nossa língua escrita, que não possuem a habilidade da leitura e da escrita. 

São pessoas que foram consideradas por muitos discursos como “cegas”, uma “peste” que 

precisava ser combatida, a “chaga” da sociedade, uma calamidade pública. Como expressado por 

Miguel Couto em 1923, segundo Rocha (1995): “O analphabetismo é o cancro que anniquila o 

nosso organismo, com suas múltiplas metástases, aqui a ociosidade, ali o vício, além o crime. 

(...)” (p. 76). Consolidou-se, desse modo, o “analfabetismo-doença”, não qualquer doença, mas o 

câncer, que, segundo Rocha (1995), apresentava-se à medicina como doença grave, uma 

moléstia, o que dava o sentido de emergência para o tratamento desse sério problema.  

 A falta de emprego, os baixos salários, a má distribuição de renda, isto é, os problemas 

sociais característicos de nosso país levaram muitas pessoas a trabalhar cedo para se sustentar. 

Sabemos que muitos jovens e adultos nunca frequentaram a escola. Outros chegaram a estudar 

um mês, alguns anos, mas logo as dificuldades financeiras os tiravam dos assentos escolares. A 

forma como se ensinava e a utilização das cartilhas também propiciavam o desestímulo dos 

alunos, que se deparavam com diversas dificuldades no processo de aprendizagem, fato que 

gerava ainda mais problemas aos sujeitos advindos de classes desprivilegiadas, porque, como 

enfatizam Nogueira e Nogueira (2004), a partir de Bourdieu, existe certa distância entre a cultura 
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legitimada pela instituição escolar e a cultura das classes dominadas, o que dificulta a 

comunicação e compreensão destas diante da relação pedagógica, visto que se aproxima da 

cultura vivenciada pelos sujeitos de classes dominantes. Ou seja, para as classes dominadas, a 

cultura escolar seria como uma cultura “estrangeira”.  

A pouca escolarização das classes baixas também é consequência do descaso da política 

dominante que via, nessas pessoas, mão de obra barata, para as quais era desnecessária a 

educação escolar. Tal fato maximizava a situação de miséria desta classe, como afirma Ferreira 

(2005): “O uso da linguagem escrita tem implicações diretas nos modos de vida dos indivíduos, 

ampliando ou limitando as suas possibilidades de ação”. (p. 72). 

Bakhtin (1997) esclarece que os conflitos da língua refletem claramente os conflitos de 

uma sociedade de classes, tendo em vista que, segundo o referido autor, todo signo é ideológico, 

ou seja, é reflexo das estruturas sociais. De acordo com as ideias de Marx, Bakhtin (1997) afirma 

ainda: “A consciência individual é um fato sócio-ideológico” (p. 35). Nesse sentido, segundo o 

autor, a forma lingüística é um signo mutável, plurivalente, que a classe dominante tem forte 

interesse de tornar monovalente. Logo, Bourdieu explana, de acordo com Ortiz (1994), que a fala 

se dá enquanto interação socialmente estruturada, isto é:  

O ouvinte não é o “tu” que escuta o “outro” como elemento complementar da 
interação, mas se defronta com o “outro” numa relação de poder que reproduz a 
distribuição desigual de poderes agenciados a nível da sociedade global. (p. 13). 

 Porém, não só as pessoas de baixa renda tinham dificuldades em estudar ou voltar às 

escolas. Homens negros e mulheres sofriam do mesmo mal; alvo de preconceitos, a eles não era 

fácil o acesso às instituições escolares. Segundo Ferreira (2005), as mulheres eram moldadas para 

cuidar do lar e do marido. Acreditava-se que o aprendizado da leitura e da escrita poderia facilitar 

a comunicação com os namorados. Mas, com a Lei de 15 de outubro de 1827, a mulher garantiu o 

acesso à educação das primeiras letras. O currículo abrangia o ensino da leitura, da escrita e de 

conta, além das prendas domésticas como bordar, costurar, etc.  

 No entanto, o contexto em que vivem muitas dessas mulheres também contribui, ainda 

nos dias atuais, para a condição de “analfabetas” que se consolidou. Tal realidade é expressa pelo 

curta-metragem “Vida Maria” (2006)3, que retrata a vida de mulheres do ambiente rural, que têm 

                                                
3 Animação produzida por Marcio Ramos, ganhadora de muitos prêmios, dentre eles o CINE PE em 2007. 
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seus desejos cortados em virtude do trabalho, da casa, do marido e dos filhos. Obrigações que se 

iniciam na infância e as acompanham durante toda trajetória de suas vidas.  

 Apesar dos preconceitos que permeiam a sociedade no que concerne ao gênero, as 

mulheres, segundo dados do INAF 2001 (Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional) são 

maioria no Ensino Superior. A pesquisa revelou, também, que os homens não são bons leitores. 

Uma explicação dada a essa situação considera que a falta de emprego para mulheres possibilita a 

continuidade dos estudos, enquanto os meninos abandonam a escola cedo para trabalhar 

(ROSEMBERG; AMADO, 1992).  

 O acelerado desenvolvimento tecnológico fez o mercado de trabalho buscar um novo 

perfil de trabalhador, coerente com as inovações, o que proporcionou o crescimento das 

exigências educativas, situação que ampliou a busca por estudos, diplomas, a troco de um 

provável retorno profissional e econômico, como colocam Nogueira e Nogueira (2004), partindo 

das contribuições de Bourdieu, que chamou essa desenfreada busca por títulos de “inflação de 

títulos escolares”.  

 É importante salientar, portanto, que o sujeito é moldado para servir às necessidades do 

capitalismo, que a fim de manter seu poderio, cria nos indivíduos a falsa ideia de liberdade, 

quando, no entanto, mantém e propaga seus ideais que favorecem a classe dominante, isto é, 

aliena os sujeitos, que acreditam possuir liberdade, mas na verdade encontram-se cada vez mais 

submissos ao poder do capital (ADORNO E HORKEIMER, 1985). Dessa forma, Silva (1994) 

expressa:  

O que caracteriza a sociedade contemporânea é precisamente o caráter difuso desses 
mecanismos de regulação e controle, dispersos que estão em uma ampla série de 
instituições e dispositivos da vida cotidiana. A educação é certamente um desses 
dispositivos, central na tarefa de normalização, disciplinarização, regulação e governo 
das pessoas e das populações. (p. 252) 

 Segundo Bourdieu, de acordo com Almeida (2007), o espaço social é um espaço de lutas 

em que, através do habitus, o sujeito orienta suas ações, o que significa que, a partir das relações 

de poder vividas socialmente, o individuo interioriza a objetividade desejada pelas classes 

dominantes, sofrendo uma violência simbólica que “sutilmente” reafirma a dominação instalada. 

Nesse sentido, Ortiz (1994), de acordo com os estudos de Bourdieu, esclarece que o pouco capital 

cultural reforça as desigualdades.  
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Jovens e adultos pouco escolarizados, ou sem escolarização, buscam hoje na escola 

aprendizados que os tornem capazes de conseguir um emprego, de melhorar a situação 

econômica, bem como ampliar e modificar suas atuações sociais cotidianas. Supomos, também, 

que alguns adultos voltam a frequentar a escola pela vontade de aprender a entender melhor o 

mundo e seus enunciados, para ajudar os filhos ou netos nas lições de casa, entre diversos outros 

fatores, que não necessariamente a busca por emprego.  

Contudo, pesquisas esclarecem que muitos desses jovens e adultos que retornam à escola 

reproduzem o pensamento dominante sobre o analfabetismo, pois, de acordo com Carraher 

(1986) existe uma atitude, por parte da sociedade, de estigmatização do analfabeto, ou seja, ser 

analfabeto é uma condição vergonhosa, que “marginaliza” o indivíduo. Por isso, ninguém quer 

estar associado a tal condição. O analfabetismo é, sobretudo, conforme Freire (1987), um traço 

que desvaloriza a pessoa. Os estudos de Galvão e Di Pierro (2007) expõem alguns relatos que 

revelam o discurso internalizado por esses sujeitos: “Ser pobre não é defeito, para mim é um 

orgulho. Agora, não saber é um defeito, igual defeito físico, quando você chega num lugar, a 

pessoa olha para você e já enxerga logo”. (Caxias, Maranhão) (Citado em Brasil, 2003:20 e 27). 

É nesse sentido que Nogueira e Nogueira (2004), diante das reflexões propostas por Bourdieu, 

expressam: 

Ao manifestarem sentimentos de incompetência ou indignidade cultural, elas (classes 
populares/dominadas) dariam provas do reconhecimento da cultura legítima (isto é, do 
desconhecimento da arbitrariedade cultural), o qual, em boa parte, lhes foi inculcado 
pela própria experiência escolar restrita, a mesma que lhes negou o conhecimento dessa 
cultura, (...). (p. 70) 

 Nesse sentido, a alfabetização de jovens e adultos pode garantir aos homens e mulheres, 

enquanto sujeitos não escolarizados, a oportunidade de ingressar no ambiente escolar e a chance 

de reconstruir sua identidade, sua auto-imagem. Por isso, as novas experiências escolares podem 

fazê-los começar a se sentirem capazes de algo. Ferreira (2005) amplia o estudo, ao abordar a 

construção da identidade em relação ao Programa Brasil Alfabetizado: 

O sentido de construção de identidade que norteia a proposta tem como ponto principal a 
utilização das ferramentas da leitura e da escrita na vida cotidiana das pessoas adultas na 
perspectiva de letramento. A partir desse olhar, o professor e a professora, através de sua 
prática pedagógica, podem contribuir para que homens e mulheres desenvolvam práticas 
sociais menos discriminatórias e de alteridade. (p.73). 
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     Podemos perceber, dessa forma, a importância de transformar a sala de aula em um 

ambiente de interação, em que professores e alunos possam participar do processo de 

aprendizagem, trocar ideias, experiências, tornando o conhecimento possível de ser construído. 

No entanto, até que ocorressem significativas mudanças e que estas favorecessem, de fato, a EJA, 

muitos fatores dificultaram a adequação dessa modalidade de ensino frente às especificidades dos 

indivíduos que contempla. Desse modo, o livro didático, como importante instrumento de 

trabalho, se apresentou com diferentes roupagens, em consonância com os conceitos que 

prevaleciam em determinado momento histórico. Exibia em suas páginas um arsenal de 

atividades que tornavam o aprendizado mais complexo. É diante das diversas ideias que 

nortearam as cartilhas, os livros de leitura e os nossos atuais livros didáticos que se delineará o 

próximo tópico. 

2.4. O livro didático ontem e hoje: o que mudou? 

Suas laudas têm clareza, não possui palavra omissa,
no final, diz que a preguiça é a chave da pobreza, 
conserva ainda a beleza / pois quem observa vê 
que entre os sinais A e Z não há letra amarrotada 
-  Ainda tenho guardada minha  Cart a  de ABC.  
(ERNESTO FILHO, Pedro. Ainda tenho guardada minha 
carta de ABC, 2008). 

  Material que marcou o contexto educacional, a carta de ABC, como bem lembrou Ernesto 

Filho, desempenhou os objetivos das concepções que nortearam, por algum tempo, as ações que 

envolviam o ensino e a aprendizagem da leitura e escrita. 

 A escrita preenche a vida social e norteia as diversas ações humanas. Schlickmann (2001) 

esclarece que os símbolos foram criados para legitimar a escrita como forma de comunicação. 

Símbolos que eram marcados em ossos, pedras, etc, legitimam, portanto, a fala. O livro, então, 

assume significativo papel em nossa sociedade, visto que é “subproduto mais acabado da escrita, 

é tomado como metáfora do corpo humano: fala-se nas “orelhas” do livro, na sua página de 

“rosto” (...)” (TFOUNI, 1995, p.10). Portanto, não poderia ser diferente no contexto escolar. O 

livro passou a orientar ações docentes e auxiliar os alunos a compreender e fixar conteúdos. 
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Tornou-se uma marca da escola, um material típico daquele que estuda. Mas afinal, o que deveria 

conter o livro?  

Diante do significado dado ao termo alfabetização, entendendo a leitura e a escrita como 

um desvelamento de códigos e apoiada em uma concepção associacionista, onde o método 

(entendido como receita) se fazia necessário, as cartilhas tornaram-se materiais didáticos 

essenciais, que visaram instrumentalizar o professor na “transmissão” e fixação dos “códigos”, 

considerados primordiais para o aprendizado da tecnologia da leitura e escrita. Frente a esse 

contexto, como esclarece Mortatti (2000), os autores de livros de leitura e de cartilhas seguiam as 

“novas” concepções que ditavam as práticas de alfabetização. Contudo, os primeiros livros 

voltados para o ensino da leitura e escrita no Brasil, de acordo com Araújo, Araújo e Scheffer 

(2007), eram importados de Portugal, porque até o ano de 1808 não eram permitidas as 

publicações nacionais. 

Os livros de alfabetização, inicialmente, seguiram métodos sintéticos4 de ensino, com 

ênfase na soletração e silabação, como era o caso da cartilha de João Barros e Castilho. No 

entanto, foi a cartilha Maternal que assumiu grande prestígio no âmbito educacional. Produzida 

pelo português João de Deus, a cartilha propunha o método da palavração e negava todos os 

outros. Trindade (2001) expõe o quanto a cartilha esteve presente nas escolas do país. Vale 

ressaltar que tais manuais baseavam-se no método em voga, isto é, no modelo que dizia propiciar 

a efetiva “alfabetização”. 

Já no século XX, segundo Mortatti (2000), algumas cartilhas passaram a se basear no 

método analítico, que fazia uso da palavração e sentenciação. Costumava-se partir de uma 

sentença até se chegar ao estudo das letras. Enfim, nas cartilhas em geral, mesmo com as 

constantes mudanças, encontrávamos o alfabeto, as sílabas, palavras soltas, frases e textos sem 

sentido, extremamente mecânicos, como: O rato roeu a roupa do rei de Roma; O bebê baba. 

Apresentavam em suas páginas apenas “orações”, que como esclarece Bakhtin (2003), são 

unidades significativas da língua, mas por si só não determinam a posição responsiva do falante.  

É importante salientar, aqui, que, para que se compreenda a oração, faz-se necessário que 

esta se torne um enunciado, ou seja, que possua o contexto, a expressividade, os elementos que a 

tornarão compreensível, o que não acontecia nas cartilhas, pois, como explica Bakhtin (2003): 

“Aprender a falar significa aprender a construir enunciados (porque falamos por enunciados e não 

                                                
4  Trataremos mais detalhadamente sobre os métodos de ensino na seção 2.6. 
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por orações isoladas e, evidentemente, não por palavras isoladas)” (p. 283). Do mesmo modo 

aconteceu com os manuais franceses de alfabetização, nos anos de 1880 e 1900, que, de acordo 

com Chartier (2007), propunham basicamente exercícios que combinavam sílabas, palavras e 

pequenas frases. 

 Tais livros, desse modo, foram, durante muito tempo, utilizados como verdadeiros guias, 

manuais, onde ao professor cabia seguir os conteúdos neles postos. Tal circunstância 

desvalorizou a profissão, tendo em vista que qualquer um podia ensinar ou “transmitir” os 

conhecimentos impostos e organizados nos livros (GERALDI, 1997). De acordo com Silva 

(2004), as cartilhas trabalhavam com a hierarquização das sílabas ou com palavras-chave, e as 

atividades eram sistematizadas em uma ordem de complexidade. Tratava-se, portanto, de um 

modelo que possuía, visivelmente, regras de sequenciamento e propiciava, de fato, ao professor, 

um projeto temporal, em que ele sabia exatamente os passos que deveria dar nesse processo. 

 As cartilhas limitavam o aprendizado da leitura e escrita ao ato de “codificar” e 

“decodificar” palavras descontextualizadas, sem sentido, diante das ações comunicativas diárias. 

Soares (2003) e Geraldi (1997) expõem que os textos cartilhados influenciavam os alunos em 

suas produções escolares, limitando-os, muitas vezes, a reproduzir os ensinamentos transmitidos 

pelo material, reproduzindo textos sem sentido, estabelecendo, assim, uma interlocução artificial. 

Contudo, os autores esclarecem que, diante de produções livres, sem fins escolares, as crianças 

mostravam-se capazes de produzir gêneros textuais presentes em suas práticas sociais de 

letramento. Isso ocorre porque tais atividades apresentam sentido para os alunos, ou seja, 

possuem finalidades, pois, de acordo com Kleiman (1995), para se compreender algo, isto é, para 

envolver-se na leitura, é preciso ter claro os objetivos e finalidades dessa tarefa, e ampliando seu 

conceito, das atividades propostas.  

 A limitação propiciada pelas cartilhas reflete as intenções de uma sociedade capitalista, 

que como expressou Marx, de acordo com Gadotti (1995), tinha a intenção de alienar os sujeitos, 

posto que os textos cartilhados, “sem sentido”, pretendiam apenas “alfabetizar” os alunos, não 

desenvolvendo o senso crítico destes.  

 Foi no período Republicano, nos anos 20, segundo Barboza (2006), que foi publicado um 

dos primeiros materiais didáticos produzidos a fim de alfabetizar adolescentes e adultos, 

operários do país, a Cartilha do Operário:  
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Figura 1 - Capa da Cartilha do Operário 

Barboza (2006) expõe que a cartilha possuía 59 lições, com a mesma estruturação: 

primeiramente, aparecia a ilustração (referente ao universo do sujeito a que se destinava), em 

seguida, o texto, uma sentença em letra cursiva e os exercícios, estes relacionados às ilustrações. 

Utilizavam-se métodos repetitivos, típicos das cartilhas. Os textos versavam sobre trabalho ou 

atividades do cotidiano do indivíduo “pobre e trabalhador” que ainda não entendia o sistema de 

escrita.  

Já na década de 60, outras cartilhas foram produzidas para o público jovem e adulto de 

acordo com o movimento histórico que buscava novos rumos para a educação e o ensino da 

leitura e escrita. Na busca de transformar as práticas pedagógicas viabilizadas aos jovens e 

adultos em condição de “analfabetos5”, Paulo Freire propôs o aprendizado da leitura e escrita 

através da conscientização dos indivíduos, para que pudessem compreender suas reais condições. 

Ele acreditava que o estudo voltado para temáticas, que circundavam o cotidiano dessas pessoas 

poderia facilitar a aprendizado da leitura e escrita. Iniciava-se a busca por uma educação 

dialógica, que, segundo Freire (1987), pudesse levar em consideração a realidade dos sujeitos, 

compreendendo que uma ação libertadora não se dá sem os homens ou para os homens, mas  

sim, com eles, no diálogo significativo. Diante desse conceito, Paulo Freire organizou 

significativos materiais, a fim de conscientizar a população, bem como levá-la a aprender a 

tecnologia escrita a partir de palavras chaves, por exemplo, presentes em suas vidas. 

                                                
5 Usamos aspas no termo por não concordamos com a aplicação literal do termo aos sujeitos jovens e adultos que 
não aprenderam a ler e escrever. 
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Tivemos, portanto, a cartilha do povo; o livro de leitura “De pé no chão”, fruto do 

movimento liderado por Paulo Freire “De pé no chão também se aprende a ler” (Ver figura 2). 

Este tinha como prioridade o trabalho com palavras geradoras e segundo Carvalho (1997): 

A Cartilha de Alfabetização de adultos foi criada no âmbito de uma concepção libertária 
de educação, onde alfabetizar e conscientizar não se distinguiam, apresentando temas 
que abordavam a realidade político-social. (...) a Cartilha “De Pé no Chão” apresentava 
um grande número de exercícios, ênfase na repetição como reforço à aprendizagem e na 
exploração de fonemas, permitindo a criação de novas palavras. (p.686) 

Figura 2 – Panfleto da campanha “De pé no chão também se aprende a ler” 

 Outra cartilha que podemos destacar é a Cartilha Popular, um material difundido no 

século XX, muito presente no Estado de Pernambuco. Foi uma obra dedicada às crianças que 

ainda não sabiam ler e aos adultos que “avolumavam a calda imensa de analfabetismo no 

Brasil”, segundo expressa a própria cartilha. Dizia-se estar apoiada em um método intuitivo, 

lógico e rápido. Palavras que denotam a simplicidade atribuída ao aprendizado da leitura e 

escrita, ou seja, era suficiente decorar os “códigos” que compunham nossa língua. O aluno, 

progressivamente, deveria “compreender” a lógica da língua como uma atividade natural, sem 

considerar os princípios necessários para compreensão do complexo sistema alfabético, como 

reflete Leal (2004). Assim, inicialmente, apresentava-se o alfabeto e aos poucos se inseria o 

estudo de sílabas, palavras e sentenças, organização típica das cartilhas. 

 Vale ressaltar a concepção do sujeito ”analfabeto” concebida pela cartilha em questão, 

pensamento claramente expresso no texto presente na última página da obra:

Graças a Deus já sei ler e assinar o meu nome. Sou feliz. 
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Quem não sabe ler e escrever não vive propriamente, passa 

pela vida. 

Dorme, alimenta-se, olha o mundo alheio ao que se passa, 

quase inútil a si mesmo, aos seus concidadões, a sua pátria. 

O analfabetismo é chaga social que urge combater por 

qualquer meio. 

Uma nação, onde a maioria dos seus filhos é analfabeta é uma 

nação fraca, suscetível de domínio. 

Mestres! Ensinai com o máximo carinho aos vossos 

compatrícios a cartilha do ABC 

Pais! Mandai vossos filhos à escola ainda que tenhais de fazer 

os maiores sacrifícios. 

Crianças! Esforçai-vos para obedecer aos vossos pais e 

mestres no sentido de aprender rapidamente o ABC. 

Adultos! Que ainda hoje não sabeis ler nem ao menos assinar 

vosso nome, correi a escola para vos instruirdes. 

Nunca é tarde para começar (p.36 da cartilha/ última página). 

            Fonte: Cartilha Popular / Cedida pela Biblioteca pública do Estado de Pernambuco 

 Este texto retrata a visão de uma sociedade excludente, que como bem esclarecem 

Galvão e Di Pierro (2007), precisava banir urgentemente um mal chamado “analfabetismo”.  

Em 1962, outra cartilha passou a circular entre os ambientes escolares, tratava-se da 

Cartilha ABC / MEC e “O Cruzeiro”. Voltada, especificamente, aos jovens e adultos que 

continuavam a ser vistos como ”ameaça” ao país, o material esteve presente em salas de 

alfabetização de adultos do Estado de Pernambuco. 

A cartilha apresentava um sistemático trabalho com atividades relacionadas à apropriação 

do sistema de escrita alfabética e, para isso, fazia uso de excessivas tarefas que envolviam a 

leitura de sílabas, palavras e textos cartilhados. Textos desconectados do real, incoerentes, que 

não levavam em conta as reflexões do assunto tratado. No entanto, já se mostrava diferente do 

material anterior, pois apesar de tratar-se de textos cartilhados, já revelavam uma tentativa de se 
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adaptar aos novos modelos e concepções que se instalavam, como as relevantes contribuições 

de Paulo Freire.

Aos poucos, novos estudos ampliaram as concepções de como se aprende a ler e escrever, 

estudos que passaram a enfatizar termos como “letramento”6. Frente a esse novo contexto, os 

livros didáticos7 ganharam novo formato, apresentando-se coerente com as interações sociais e 

necessidades dos jovens e adultos. Buscaram priorizar textos presentes em diversas esferas 

sociais, contemplando, portanto, os mais variados gêneros textuais. No entanto, a confusão em 

compreender as novas concepções fez com que não só os professores como os livros didáticos 

se perdessem em suas propostas. Sabia-se que era preciso alfabetizar letrando, mas como? 

Utilizar textos era a solução, os livros contemplavam os gêneros, mas, muitas vezes, retornavam 

àquelas atividades enfadonhas das antigas cartilhas. 

 Tais mudanças são de extrema importância, visto que o referido material ganhou, durante 

os anos, destaque no contexto educacional, transformando-se no instrumento que diz o que e 

como ensinar, como esclareceram Albuquerque e Coutinho (2006), sendo, ainda, para muitos 

professores e alunos, o único material de leitura e escrita acessível. Desta forma, 

(...) os manuais tendem a se organizar como estudos dirigidos, propondo não apenas uma 
seleção do conteúdo a ser ensinado, mas também um modo de distribuí-lo no tempo 
escolar - com base numa progressão de unidades que introduzem, desenvolvem a matéria 
e, muitas vezes, avaliam seu domínio pelo aluno. Terminam, por isso, a se dirigir 
diretamente ao aluno em enunciados e textos (Batista, 2000, p. 552). 

 Desse modo, os livros didáticos precisam estar coerentes com as práticas de leitura e 

escrita vivenciadas pelos alunos nos mais diversos ambientes, buscando, apesar das relações de 

poder existente, tornar o sujeito ativo no processo de aprendizagem, pois, conforme Ortiz (1994), 

os movimentos que buscam mudança podem, sim, dar lugar à transformação.  

 Nessa perspectiva, um novo momento histórico que se instala no âmbito educacional, em 

que a oposição entre o tradicional, com todos os seus métodos de ensino (sintéticos, analíticos) e 

o progressita, norteado pelas teorias interacionistas de aprendizagem, fortemente influenciadas 

pelos estudos de Piaget e Vygotsky, que reconhecem o aluno como ser ativo na construção de seu 

conhecimento a partir das relações que estabelece com o objeto que atua e o meio que convive, 

                                                
6 Trataremos desse assunto mais adiante, na seção 2.7. 
7 Por livro didático, tomamos aqui a referência de Batista (2000, p. 552) considerando-o: "um complemento à ação 
do professor, que deve introduzir e desenvolver a matéria, sugerir exercícios, fazer avaliações, propor acréscimos". 
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torna-se bastante visível. O próprio nome dos materiais potencializa tal dicotomia, pois pouco a 

pouco, as cartilhas passam a dar lugar aos “livros de alfabetização” (SILVA, 2004). Aquelas 

páginas repletas de letras, textos cartilhados, dão vez ao trabalho com os gêneros textuais.  

 Assim, podemos dizer, como esclarecem Morais e Albuquerque (2005), que três linhas de 

teorização contribuíram para as efetivas modificações nos livros didáticos, são elas: a 

Psicogênese da língua escrita, a Consciência metafonológica e os estudos sobre Alfabetização e 

Letramento.  

 Silva (2004) expõe uma relevante pesquisa realizada por Soares (1991), ao enfatizar a 

transição dos estudos acadêmicos na área, que durante os anos 50 e 60 se concentraram nos 

métodos de ensino, enquanto a partir dos anos 70, ocorreu um forte aumento de pesquisas que 

buscavam compreender a aprendizagem da leitura e da escrita.  

 É na década de 90 que surge o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), buscando 

qualificar os livros didáticos, isto é, verificar se estão de acordo com as novas perspectivas 

teóricas de ensino, que, como vimos, passam a versar, principalmente, sobre o letramento. O 

referido Programa conta com professores universitários e pesquisadores, a fim de realizar a 

análise dos livros destinados ao ensino fundamental. Os livros são avaliados a cada três anos e, 

quando recomendados, passam a compor o guia de livros didáticos, conforme Tavares, 

Albuquerque, Ferreira e Cabral (2007). 

 Porém, as mudanças não contemplaram a complexa situação vivenciada nas salas de aula, 

não propiciaram aos professores realizar intervenções significativas com os alunos que se 

encontravam na alfabetização. Segundo Silva (2004), os professores não conseguiram se desligar 

das cartilhas e seus métodos, pois afirmavam que os novos livros não permitiam um estudo 

sistemático da escrita. Silva (2005) ainda nos esclarece que muitos professores criavam 

estratégias didáticas e adaptavam as propostas originais, adequando-as às suas necessidades. 

Conforme os resultados de uma pesquisa realizada pela referida autora, muitos docentes, que 

haviam optado pelos livros didáticos recomendados pelo PNLD de 1998, mudaram suas escolhas 

no PNLD de 2000/2001, optando por livros recomendados com ressalva, que se assemelhavam 

mais àquelas cartilhas.  

 Porém, mais uma vez, a educação de jovens e adultos ficou esquecida e, apesar de possuir 

livros didáticos específicos, até 2007 não contava com uma avaliação destes. O Programa 

Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA) foi então criado 
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pela Resolução nº 18, de 24 de abril de 2007 e visa, dentre outras coisas, analisar os livros de 

alfabetização voltados para o público jovem e adulto, a fim de dar o parecer quanto à viabilidade 

ou não do uso de determinados livros. Assim como já ocorria com os livros didáticos do ensino 

fundamental, busca fornecer material adequado ao referido público, tendo em vista a importância 

deste no processo de aprendizagem.  

 Favorável às atuais propostas de ensino da língua, o PNLA 2008 revela os critérios 

classificatórios no que diz respeito à língua portuguesa, seguindo, portanto, as propostas oficiais, 

que discorrem sobre as necessidades dos adultos em busca da apropriação do sistema de escrita, 

as quais norteiam as ações de ensino e aprendizagem:  

Adotando uma perspectiva de que a alfabetização do aluno jovem e adulto precisa 
assegurar, simultaneamente, o domínio da escrita alfabética e a ampliação das 
capacidades que permitem ao alfabetizando participar de práticas letradas, a avaliação 
em Língua Portuguesa considerou o tratamento dado pelos livros à alfabetização do 
sistema alfabético, a qualidade de repertórios de textos oferecidos para a leitura, os 
cuidados subjacentes às situações voltadas ao desenvolvimento da proficiência na leitura 
e na produção de textos orais e escritos. (PNLA 2008, p. 10) 

Essa perspectiva representa o avanço no âmbito educacional, na EJA e no ensino da 

língua portuguesa, tendo em vista que, por longo período, a escola acreditou que, por um 

“estalo”, o aluno aprenderia o sistema de escrita e criou, assim, um ambiente em que a 

memorização, a cópia de letras, sílabas e palavras e a leitura de textos sem sentido 

caracterizavam as salas de alfabetização. A escola em nada lembrava a rotina cotidiana fora dali.  

Os diálogos e todas as atividades citadas pareciam compor um verdadeiro “faz de conta”, 

desconectando a escola da realidade vivenciada pelos sujeitos inseridos e participantes do 

ambiente social, como esclarece o próximo tópico. 

2.5. A escola: um mundo à parte 

A escola, durante muito tempo, criou um mundo próprio, desvinculado da realidade, dos 

eventos sociais vividos pelos alunos, descaracterizando os conhecimentos, ao escolarizá-los. O 

modelo tradicional de ensino não se preocupava com o aluno enquanto ser capaz de construir e, 
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como afirmava Piaget, de atuar diante de sua relação com o objeto, atuação que não se limita às 

ações externas, como também às ações internas, mentais, reflexivas, que ocorrem em momentos 

de transformações, de aprendizagem (POZO, 1998). A escola tornava-se, de acordo com Foucault 

(2004), “(...) uma espécie de aparelho ininterrupto que acompanha em todo seu comprimento a 

operação de ensino” (p. 166). Ou seja, preocupava-se apenas em realizar o planejado e não 

considerava o aprendizado dos alunos e muito menos estes como sujeitos ativos do processo. Tal 

modelo de ensino tratava o aluno como um receptor de conhecimentos que precisavam ser 

memorizados, ou seja, o aluno assumia um papel passivo diante das atividades propostas em sala 

de aula, mas precisava trabalhar ativamente, sozinho, para compreender os conteúdos e 

“construir” o conhecimento.  

É alicerçado nessa base que o ensino da leitura e da escrita, ou como era dito, “das 

primeiras letras”, se firmava. Isto é, “As escolas tornam seus alunos capazes de ler – alguns deles 

– e, durante o processo, destroem sua própria alfabetização.” (O’NEIL, 1970, apud COOK- 

GUMPERZ, 1991, p.14). Buscava-se um “método” ideal para alfabetizar, ora por soletração, ora 

por silabação, ora por palavração8. O contexto escolar e as perspectivas educacionais de cada 

época delimitavam a melhor forma de ensinar e gerar a aprendizagem. No entanto, não se 

estabelecia uma relação com as práticas sociais de leitura e escrita comumente vivenciadas em 

outros locais, o que distanciava a escola do “mundo real”.  

Se tal modelo de ensino dificultava a aprendizagem das crianças em processo de 

apropriação do sistema de escrita, o que dizer, então, do ensino destinado aos adultos 

“analfabetos” que, devido as adversidades, não apreenderam a complexidade do Sistema de 

Escrita Alfabética (SEA). Apesar dos movimentos que surgiram, a fim de eliminar a “epidemia” 

que prejudicava o país, as ideias diante do adulto “analfabeto” dificultaram ainda mais o processo 

de ensino e aprendizagem. A aplicação dos métodos, que mais pareciam ditar a receita de uma 

alfabetização “perfeita”, com uso de cartilhas e materiais utilizados, muitas vezes, por crianças, 

distanciava os textos e atividades escolares das práticas diárias dos jovens e adultos em processo 

de escolarização que, apesar da pouca ou nenhuma escolaridade, participam das mais variadas 

ações que envolvem leitura e escrita. Percebemos, então, mais uma forma de exclusão desses 

sujeitos que, consequentemente, são excluídos de outras ações sociais, como enfatiza Kohl 

                                                
8 Falaremos melhor sobre tais métodos na próxima seção.  



41 

(1995): “(...), indivíduos excluídos de uma relação sistemática com a escrita, com a escola e com 

a ciência estariam também excluídos das formas de pensamento “tipicamente letradas”. (p. 156).  

 Contudo, abandonar os velhos textos que nada tinham a ver com a realidade dos sujeitos 

não foi uma tarefa fácil para os docentes que seguiam um referido método de ensino, isto porque 

se apropriar das novas teorias, significa, sobretudo, aprimorar-se de novas concepções em torno 

do aluno e do ato de ensinar e aprender.  

Superando as falhas disseminadas pelas antigas concepções, as práticas escolares e os 

materiais didáticos sofreram e sofrem constantes mudanças, tendo em vista que a nova 

perspectiva demanda uma aprendizagem dialógica e significativa para o aluno, onde professor e 

alunos tornam-se participantes ativos do processo de ensino-aprendizagem, eliminando a relação 

transmissor (professor) e receptor (aluno) cristalizada pela concepção bancária de ensino 

esclarecida por Freire (1987).  Dessa forma, as práticas consideram a realidade dos sujeitos, visto 

que estes já convivem com a diversidade de textos que circulam socialmente. Uma aprendizagem 

onde se considere, portanto, a (re)construção do conhecimento.  

Bernardin (2003) alerta que os saberes formalizados quando não se vinculam à realidade, 

mudam o rumo do aprendizado, costumam gerar incompreensões e rejeições dos aprendizes 

diante dos conteúdos, distanciando-os de suas relações com a realidade. O autor esclarece: “(...), 

cabe a escola criar situações diversificadas, alternando experiência e reflexividade.” (p. 177).  

Como vimos, a escola passou por significativas mudanças, que estão diretamente atreladas 

às concepções acerca de como se dá o aprendizado. Foi exatamente a concepção do que seria 

estar alfabetizado que influenciou as práticas docentes de alfabetização. E afinal o que significa 

estar alfabetizado?  O tópico a seguir visa responder esse questionamento.   

2.6. B com A - BA: vamos alfabetizar? 

Como conseguimos compreender a incrível façanha que as letras fazem para, ao juntar-

se, formar uma palavra? Formar qualquer palavra que desejarmos. Dificilmente nos lembramos 

como tal conhecimento, que nos parece tão simples, se consolidou. Mas com certeza, não foi o 

“estalo” que de repente nos fez descobrir um “código” secreto. Afinal, compreender todo o 
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complexo sistema de nossa escrita exige muito esforço e acontece lentamente, por etapas, como 

todas as outras aprendizagens. 

Muitos foram os métodos criados a fim de delinear a forma mais eficaz do ensino da 

leitura e da escrita, baseados nas pesquisas que se desenvolviam. Estudos que tinham na 

alfabetização seu objeto e verificavam a viabilidade de determinado método, bem como 

contribuíam para a instalação de algo novo, num verdadeiro movimento histórico, que, de acordo 

com Mortatti (2000), mantinha um constante clima tenso entre o “moderno” e o “antigo”.  

Nesse sentido, o Brasil foi fortemente influenciado pelo método da palavração ou 

também intitulado, método “João de Deus”, nome de seu criador em Portugal. O método foi 

amplamente difundido a partir das propagandas de Silva Jardim, que se dedicava ao magistério. 

Discordando da soletração, em que o alfabeto era o foco e da silabação, em que os alunos 

copiavam e decoravam excessivamente aquelas sílabas que compunham as lições da carta, a 

palavração partia da palavra, que se decompunha em sílabas e letras, e buscava, como enfatiza 

Mortatti (2000), a “generalidade crescente” e a “complicação crescente”.  

Contudo, apesar do método “João de Deus” não ter tido a mesma duração e permanência 

que em Portugal, foi fundamental para tornar a alfabetização objeto de estudo, como enfatiza 

Mortatti (2000). Desse modo, o método analítico que, fazia uso da palavração e sentenciação, 

mostrou-se mais coerente e passou a permear o ensino da leitura e escrita, no século XX. Este 

método partia de uma sentença, para depois se efetivar o estudo da palavra, da sílaba e, por 

último, da letra. As sentenças ou pequenos textos visavam apenas o ensino de determinada sílaba 

e por isso organizavam-se em textos sem sentido, como por exemplo: “O bebê bebe leite”. Esses 

tipos de textos e atividades, mescladas às propostas da silabação estiveram presentes por longo 

período nas salas de alfabetização. Mas, com os estudos ininterruptos, novas concepções 

surgiram e se consolidaram.   

Ainda nos deparamos com os termos codificar e decodificar, que reduzem a escrita à 

ideia de código. Em confronto com tal ideia, Morais (2005) expressa a nítida diferença entre 

código e sistema de escrita, ao enfatizar que, quando memorizamos um código, já nos 

apropriamos anteriormente de um sistema de escrita.  É o caso do código Morse, por exemplo, 

pois, para aprender a usá-lo, o usuário precisa substituir as letras, das quais já se apropriou, por 

outros símbolos e memorizá-los. Portanto, não se pode comparar a apreensão de códigos à 

aprendizagem do sistema de escrita. Um sistema que demanda do aprendiz perceber o que nota a 
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palavra, isto é, a sequência de sons que a formam, atividade que exige, primeiramente, que ele 

compreenda uma séria de princípios que constituem o nosso sistema notacional, como os 

elencados por Leal (2004): 

• O sistema alfabético de escrita tem relação com a pauta sonora (correspondência 
grafofônica) e não com as propriedades dos objetos ou conceitos apresentados 
(tamanho, cor, formato...). 

• São utilizados símbolos convencionais (26 letras) para a escrita dos textos 
verbais.     

• Na escrita alfabética, a correspondência entre a escrita e a pauta sonora é 
realizada predominantemente entre grafemas e fonemas e não entre grafemas e sílabas, 
por exemplo. 

• A ordem em que as letras aparecem na escrita corresponde à ordem em que os 
fonemas são pronunciados na pauta sonora. 

• Todas as sílabas contêm uma vogal. 
• As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes, vogais e 

semivogais  (CV, CCV, CVSv, CSvV, V, CCVCC...), mas a estrutura predominante é a 
consoante – vogal. 

• As regras de correspondência grafofônica são ortográficas, dessa forma, pode-se 
representar um mesmo fonema através de letras diferentes ou uma mesma letra pode 
representar fonemas diferentes, assim como um fonema pode ser representado por uma 
ou mais letras. No entanto, predominam as motivações regulares diretas (uma letra 
corresponde a um único fonema, como B, D, F, J, P, T...). 

• A direção predominante da escrita é a horizontal. 
• O sentido predominante da escrita é da esquerda para direita. (p.79) 

Desse modo, a apropriação do sistema de escrita ocorre processualmente, em que o 

aprendiz, aos poucos, compreende o porquê de duas grandes questões conceituais, como 

demonstra Ferreiro (1985), 

- o que a escrita representa/nota? (o que se nota/registra no papel tem a ver com a 
seqüência de sons que formam os nomes dos objetos?) e 

- como a escrita cria representações/notações (cada letra substitui o quê? O 
significado ou idéia da palavra como um todo? Partes que pronunciamos como sílabas? 
Segmentos sonoros menores que a sílaba?). 

Importantes estudos sobre o processo de construção da escrita, ou seja, de como um 

sujeito evolui até chegar à escrita convencional, foram realizados por Ferreiro e Teberosky 

(1985), que desenvolveram a psicogênese da língua escrita, no qual organizaram em níveis o 

processo evolutivo de escrita do aprendiz. Temos, portanto, o nível pré-silábico, que segundo as 

autoras refere-se ao momento inicial de escrita, isto é, etapa em que o sujeito ainda não 

compreendeu todos aqueles princípios do sistema utilizando, portanto, desenhos para grafar a 
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palavra ou letras aleatórias, muitas vezes, relacionando a quantidade de letras às características 

do objeto. Foi o que aconteceu com um aluno de EJA, como expõe Leal (2004), “Professora! 

Estou “bestinha”. Boi só com três letras? Um bicho daquele tamanho!” (p.81). O aluno, nesse 

caso, ainda não fazia a relação entre escrita e pauta sonora.  

O outro estágio de desenvolvimento da escrita é o silábico, momento em que o sujeito já 

percebe a pauta sonora das palavras e passa a representar uma letra para cada sílaba. De início, 

ele pode perceber a pauta sonora, mas não fazer uso das letras referentes à palavra, preocupando-

se apenas com o aspecto quantitativo (silábico de quantidade). Porém, quando consegue realizar 

a correspondência grafofônica, ou seja, a grafar para cada sílaba uma letra correspondente da 

palavra, demonstra-se atento aos aspectos qualitativos (silábico de qualidade). 

Ferreiro e Teberosky (1985) esclarecem como os indivíduos evoluem, pois 

diferentemente do que muitos pensam, eles não “comem” letras, mas acrescentam. Desse modo, 

pouco a pouco, começam a perceber que a sílaba possui mais letras.  Contudo, ainda não 

complementam com exatidão as palavras, usando letras não correspondentes, encontrando-se, 

nesse momento, no estágio silábico-alfabético. É quando passam a compreender o complexo 

sistema e a utilizar a escrita de forma convencional, fazendo uso de todas as letras 

correspondentes, que os aprendizes entram no estágio alfabético, em um longo estágio, em que 

suas atenções vão se voltar para a infinidade de regras e irregularidades ortográficas que 

compõem o nosso sistema.  

De posse dos estágios que crianças, jovens e adultos passam até se apropriar do sistema 

de escrita alfabética, as práticas docentes de alfabetização puderam ser repensadas e várias 

atividades podem auxiliar os alunos a viver todo esse processo, que segundo Morais (2005), não 

precisa ser solitário: “(...), é preciso ajudar os alunos a não viver, solitariamente, a coisa 

misteriosa que alguns pensavam ser um estalo” (p.45).  

Mas, não adianta saber grafar e ler o BA, é necessário saber usar tal aprendizado 

cotidianamente, isto é, não é suficiente estar alfabetizado, mas também letrado. No entanto, o 

que isso significa? É o que pretendemos responder na próxima seção. 

2.7. Novo conceito, novas práticas: o letramento em pauta 
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 Diversos estudos contribuíram para as mudanças de concepções acerca do aprendizado da 

leitura e escrita, dentre eles, aqueles desenvolvidos por Bakhtin (2003), que enfatiza:  

O emprego da língua efetua-se em formas de enunciados (orais ou escritos) 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo de 
atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 
finalidades de cada referido campo (...). (p.261). 

Desse modo, são vários os tipos de enunciados, denominados pelo referido autor, de 

gêneros do discurso, que assumem diferentes formas, devido aos diferentes contextos, às 

diferentes finalidades. Tais gêneros abrangem desde os diálogos do cotidiano, cartas, publicidade, 

até os gêneros literários. Nesse sentido, a língua faz parte da vida dos sujeitos através dos 

enunciados, e não de palavras ou orações soltas, pois o sentido da palavra pertence ao gênero em 

que ela funciona (BAKHTIN, 2003). Isso porque, de acordo com o autor, a língua como sistema 

possui diversos recursos linguísticos neutros, que são possibilidades de uso do falante, mas que 

só adquirem valor ao se tornarem enunciados, ou seja, ao adquirirem sentido em determinado 

contexto. Portanto, a oração só se torna expressão do falante ao assumir a função de enunciado. 

Nesse sentido, os estudos de Bakhtin contribuíram para o desenvolvimento de 

significativas pesquisas que se desenvolveram, como a de Marcuschi, entre tantas outras; assim 

como para as efetivas mudanças que estão ocorrendo no âmbito educacional, no que diz respeito 

ao ensino e aprendizagem da língua.  

Desse modo, Marcuschi (2002) reforça a definição de gêneros, caracterizando-os 

enquanto atividades sócio-discursivas, e esclarece:  

Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga para 
referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que 
apresentam características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, 
propriedades funcionais, estilo e composição característica. (Marcuschi, 2002 - 
p. 23) 

 Partindo das palavras de Marcuschi (2002), podemos nos remeter às nossas ações diárias e 

imediatamente listá-las, logo iremos perceber a infinidade de atividades que envolvem textos e 

que integram nossas ações comunicativas. Em casa, ao ler determinada marca de produto, ao ler o 

jornal, ao procurar o telefone daquela lanchonete que está estampada no outdoor, ao ler seu 

cardápio, estamos lidando com textos, que são considerados gêneros discursivos ou textuais. Vale 

salientar que “Quando dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma lingüística e 
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sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações particulares.” 

(MARCUSCHI, 2002 -p. 29).  

 Diante de um estudo histórico, Marcuschi (2002) esclarece que os gêneros textuais foram 

ampliados devido aos constantes avanços tecnológicos e enfatiza que, entre os povos de períodos 

passados, que desenvolveram apenas a oralidade, havia uma limitação de gêneros do discurso. 

Limitação reduzida com o surgimento da escrita e, posteriormente, da imprensa. Atualmente, 

com o império tecnológico, em que os computadores e tudo que eles proporcionam invade a 

sociedade, os gêneros textuais que nos rodeiam ampliam-se em grande escala, tendo em vista, 

segundo o autor, que são artefatos culturais construídos ao longo da história pelos indivíduos. 

 Contudo, nem sempre a escola levou em conta a relevância dos gêneros textuais, que 

permeiam nossa sociedade, limitando, como vimos anteriormente, o ensino da leitura e da escrita 

à memorização de “códigos”. Desse modo, os termos alfabetização, alfabetizar, analfabetismo e 

analfabeto compuseram plenamente muitos discursos sociais que relacionavam o não saber ler e 

escrever ao “não saber nada”, compreensão esta que marginalizava muitos indivíduos. Soares 

(2002) esclarece o significado desses termos, tendo como referência o dicionário Aurélio: 

Analfabetismo – estado ou condição de analfabeto. 

Analfabeto – que não conhece o alfabeto/ que não sabe ler e escrever. 

Alfabetizar – tornar o individuo capaz de ler e escrever. 

Alfabetização – ação de alfabetizar. 

Fonte: Soares (2002), p. 30 e 31 

Tais significados nos mostram concepções condizentes com a noção de “código” que 

limitava o sistema de escrita. À alfabetização cabia, na verdade, levar os sujeitos a aprender a 

tecnologia escrita, esta tida como código, algo que eles deveriam descobrir e reproduzir. Sendo 

assim, escrever significava, simplesmente, o ato de codificar palavras, ou seja, de formá-las e 

registrá-las, enquanto ler correspondia ao ato de decodificação de textos, o que implicava uma 

leitura mecânica destes, sem necessariamente, compreendê-los.  É o que nos esclarece o 

dicionário de língua portuguesa online quanto à palavra escrever: “v.t. Exprimir-se por sinais 

gráficos, caracteres convencionais: escrever seu nome”.  
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De acordo com esses conceitos, o censo realizado na década de 40, conforme Soares 

(2002), que buscou verificar o número de analfabetos do país, considerava alfabetizado o 

individuo que fosse capaz de assinar o próprio nome. Com o decorrer do tempo, passou a ser 

considerado alfabetizado aquele que fosse capaz de escrever um bilhete simples. Mas em que se 

baseou essa nova perspectiva? Por que se deu essa mudança? 

Diante de inúmeros problemas educacionais, fracassos escolares e constantes lutas pela 

democratização, o Brasil se inseriu no contexto de mudanças, em que a escola representava um 

importante eixo. Os conceitos e práticas educacionais não podiam mais continuar com o cunho 

reprodutivista que mantinham. E a leitura e a escrita, concomitantemente, não podiam mais se 

restringirem ao simples ato de codificar e decodificar, pois já estava claro que apenas a 

apreensão dessa técnica não era suficiente para a efetiva participação social dos indivíduos, além 

de que, estudos apontam que estes, mesmo “analfabetos”, mostram-se capazes de participar do 

ambiente em que as letras se fazem presentes. 

É nesse momento, com a falsa “democratização” da educação, como explanou Geraldi 

(1997), que a escola passou a atender não só as elites dominantes, como também às classes 

populares, que surge a necessidade de um novo termo, capaz de ampliar conceitos e modificar 

práticas alfabetizadoras.  Não basta apenas a alfabetização! Não basta codificar e decodificar, é 

necessário fazer uso das habilidades de leitura e escrita, fazer uso destas habilidades nas ações 

sociais cotidianas (SOARES, 2007 E MORTATTI, 2004). Nasce então, na década de 80, um 

novo significado para palavra letramento e seus inúmeros derivados, letrar, letrado, iletrado. 

Proveniente do termo americano literacy, letramento significa o estado ou condição daquele que 

domina a leitura e a escrita. Assim, ler vai além do ato de decodificar e envolve também o 

processo de interpretação de textos, enquanto escrever envolve, também, a organização de ideias.  

Até os anos 50, de acordo com Marcuschi (2001), os estudos não se interessavam por 

questões que envolviam o uso social da língua, acreditando ser esta uma tecnologia autônoma. 

Tratava-se do modelo autônomo do letramento, segundo Street, que via a leitura e a escrita como 

processos individuais, de cunho técnico. O contexto social não era considerado e os fracassos 

eram atribuídos aos sujeitos. Mas, nos anos 80, ainda de acordo com Marcuschi (2001), Street 

propõe o modelo ideológico do letramento, em que a dimensão social é priorizada, visto que o 

individuo compõe um contexto peculiar, interage com sujeitos e materiais que circulam, ou seja, 

ele está no ambiente que o cerca e dele participa. Contudo, duas interpretações buscam esclarecer 
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o modelo ideológico: a interpretação liberal, que coloca o letramento como necessidade para o 

funcionamento social e a interpretação revolucionária, que salienta o significado político e 

ideológico do letramento, seu papel na transmissão e reforço de valores, crenças e tradições, 

como também no desenvolvimento crítico e libertário, como buscou Paulo Freire, ao enfatizar 

que o indivíduo, através da leitura de mundo, pode libertar-se das amarras sociais. A 

interpretação revolucionária reconhece as relações de poder que permeiam a sociedade e se 

refletem nas práticas cotidianas das pessoas (SOARES, 2002; MORTATTI, 2004). 

Letramento é, portanto, segundo Soares (2002): “(...) o estado ou condição de quem se 

envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e escrita” (p.44). A autora ainda 

complementa: “(...), refere-se a uma multiplicidade de habilidades de leitura e escrita, que devem 

ser aplicadas a variedade de materiais de leitura e escrita, (...)” (p.112). É, também, segundo 

Kleiman (1995): “(...) um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema 

simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos.” (p. 19).  

E a alfabetização é o mesmo que letramento? Um sujeito alfabetizado está também letrado? 

Bem, antes de obter respostas para esses questionamentos, é preciso compreender que os termos 

apresentam significados distintos, de acordo com o tempo, o espaço e as peculiaridades de cada 

contexto.  Desse modo, quando nos referimos ao número de analfabetos no Brasil, não é o mesmo 

que falar do número de analfabetos nos países desenvolvidos. Isso porque os problemas 

referentes à leitura e à escrita nestes países também não são os mesmos presentes no nosso, em 

que os sujeitos não conseguem sequer assinar o próprio nome e, por isso, são considerados 

“analfabetos”. Na verdade, nos países desenvolvidos o problema, de acordo com Soares (2002) é 

o letramento e não o analfabetismo. Assim, quando se aponta o número de analfabetos dos países 

desenvolvidos, estão expondo o número de pessoas que não são capazes de fazer uso da 

tecnologia escrita. Tais diferenças conceituais estão diretamente ligadas ao contexto social do 

país, ao seu sistema escolar, às leis e normas, etc, âmbitos estes extremamente problemáticos no 

Brasil.   

Logo, Soares (2003) propõe uma distinção entre os termos alfabetização e letramento, 

apesar de se tratar de processos interligados. A separação dos termos nos permite compreender, 

de maneira mais eficaz, a situação dos sujeitos em um país permeado por contrastes sociais que 

afetam a apropriação do próprio sistema de escrita. Assim, o processo de alfabetização, segundo a 

autora, diz respeito ao processo de aquisição das técnicas da escrita; enquanto o letramento 
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consiste na “(...): capacidade de ler e escrever para atingir diferentes objetivos (...).” (Soares, 

2003, p. 91). Já Cook-Gumperz (1991), com a expressão “alfabetização”, revela o significado do 

letramento:  

A alfabetização não é somente a simples capacidade de ler e escrever: possuindo 
e manejando esta habilidade exercitamos talentos socialmente aprovados e 
aprováveis. Em outras palavras, a alfabetização é um fenômeno socialmente 
construído (p. 11).

Tendo em vista as concepções explanadas, letrado é o individuo que faz uso da leitura e 

escrita nas diversas situações sociais. Porém, o termo iletrado, apesar de ser usado como 

sinônimo de analfabeto, não carrega o mesmo significado, porque, como enfatiza Mortatti (2004), 

é impossível em nossa sociedade não participarmos, de alguma forma, de práticas de leitura e 

escrita. É nesse sentido que reconhecemos as experiências e conhecimentos de jovens e adultos 

não alfabetizados, pois o ambiente social nos possibilita o estabelecimento de interações 

constantes com os materiais de leitura e escrita, já que estes permeiam nossa vida e deles 

convencionalmente precisamos fazer uso. Desse modo, Morais e Albuquerque (2004) explanam: 

(...) adultos analfabetos, por viverem em um meio em que a leitura e a escrita 
têm presenças fortes, se inserem em práticas de leitura e escrita: recebem cartas e 
com isso ouvem a leitura desse texto (...). (p. 66).  

 As experiências de vida de adultos, mesmo entre aqueles que não aprenderam a ler e 

escrever, garantem considerável nível de letramento, visto que demandam destes o uso das mais 

diversas estratégias em busca da inserção nos eventos sociais de leitura e escrita presentes no 

âmbito social – no trabalho, assinando documentos, escrevendo uma lista; na rua, pegando o 

ônibus, lendo ou folheando o jornal – ações estas que permitem a apreensão de conhecimentos 

em torno da leitura e escrita. Nessa perspectiva, Galvão (2000) nos mostra as efetivas 

participações de pessoas não alfabetizadas em eventos que envolviam a leitura de cordel, pessoas 

que escutavam a leitura do cordel feita pelo vendedor da feira, por exemplo,  e, assim,  

participavam desse significativo evento de letramento, típico da cultura nordestina e muito 

presente no passado e ainda nos dias atuais, principalmente nas cidades do interior.  

 Por isso, é preciso compreender as especificidades dos jovens e adultos e perceber que a 

pouca escolaridade não acarreta falta de conhecimento,  pois o “analfabeto” não é apenas uma 

vítima social, alguém que não se apropriou do nosso sistema de escrita, um sujeito uno, que 
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possui apenas determinada característica. É também um ser que compõe diversas esferas, como 

bem esclarece Laclau (1986): “(...), devemos abordar o agente social como uma pluralidade, 

dependente das várias posições de sujeito, através das quais o individuo é constituído, no âmbito 

das várias formações discursivas” (p.43). 

O termo “letramento” contribui para ampliar e modificar as ideias em torno do 

aprendizado da leitura e escrita, assume um importante papel na alfabetização e é frequentemente 

abordado entre professores e pesquisadores da área educacional que reforçam a ideia de 

alfabetizar letrando, isto é, de abandonar os antigos métodos baseados nas cartilhas e buscar 

levar em consideração as práticas de letramento sociais vivenciadas pelos sujeitos. Como 

afirmam Teberosky e Ribera (2004), podemos receber informações que levam ao aprendizado 

através das interações com leitores experientes, das constantes ações que exigem, de certa forma, 

o desenvolvimento de estratégias que possibilitem nossa participação, etc, situações que, 

segundo as autoras, se diferenciam bastante da forma solitária em que se concebia o processo de 

aprendizagem. Busca-se, portanto, a partir das relações dos sujeitos com os diversos gêneros 

textuais, não só ensinar a ler e escrever com autonomia, como também fazê-los entender as 

funções sociais dos materiais escritos que se relacionam.  

Toda essa diversidade de gêneros textuais que se encontra na sociedade chega à escola, 

aos livros didáticos, como possibilidades de saberes a serem ensinados e podem contribuir para as 

proposições de atividades, tornando-as coerentes diante das práticas de leitura e escrita 

vivenciadas pelos indivíduos fora da escola. O letramento depende, assim, do contexto social em 

que o sujeito está inserido, bem como de sua participação nas práticas discursivas desse contexto. 

(ROJO, 1995).  

A escola, portanto,  valendo-se dos eventos de leitura e escrita do cotidiano dos indivíduos, 

os torna objeto de ensino e aprendizagem, como aborda Mortatti (2004), seleciona conteúdos e 

cria situações didáticas que permitem o aprendizado. Desse modo, ocorre, segundo a autora:  

(...), a “pedagogização do letramento”, ou seja, um processo no qual práticas 
sociais de letramento se tornam, numa sequência ideal e predeterminada, práticas 
de letramento a ensinar, posteriormente, ensinadas, e, finalmente, adquiridas (p. 
114) 

Vale salientar a distinção entre eventos e práticas de letramento. Apesar da sutileza dos 

aspectos que os diferenciam, Marcuschi (2001), de acordo com Street, esclarece que os eventos 
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de letramento são eventos comunicativos que se encontram permeados por materiais escritos, 

enquanto as práticas de letramento dizem respeito aos usos que o individuo faz da leitura e da 

escrita inserido em determinado evento.  

Os novos conceitos acarretaram relevantes mudanças quanto ao ensino da leitura e escrita. 

Será que agora basta utilizar textos para alfabetizar? É necessário o trabalho com análise 

linguística? Tais questões permearam a cabeça de muitos professores e foram comumente mal 

interpretadas por eles e por autores de livros didáticos, que passaram a sobrecarregar os livros 

com textos de gêneros diversos e se esqueceram das atividades de apropriação do SEA. Será que 

o trabalho com gêneros textuais deve excluir tais atividades? E o alfabetizar letrando? Na busca 

de responder as indagações expostas, vamos esclarecer como se dá o trabalho com alguns eixos 

da língua portuguesa, a partir de exemplos de práticas docentes na EJA que se encontram 

alicerçadas nas concepções de letramento.  

2.7.1. Ler, escrever, refletir: é preciso fazer para aprender 

Algumas pesquisas já apontam práticas escolares de alfabetização pautadas na perspectiva 

do letramento, isto é, onde as diversidades de gêneros que compõem o repertório cotidiano dos 

jovens e adultos se fazem presentes nos domínios escolares. Os docentes trabalham com rótulos, 

jornais, propagandas, etc. A pesquisa de Santos, Lourenço e Ferreira (2007) apresenta algumas 

dessas práticas, que podem exemplificar a atuação de professores da EJA, que são esclarecidas no 

relato de uma docente do módulo 2 (2007):  

Eles têm conhecimento dos gêneros (textuais) que estão aí. A gente tenta buscar 
essa relação dentro da própria vida, se você é um porteiro de um prédio, aí eu 
peço que eles digam como é que lidam com a correspondência que chega. (Profª 
da EJA - módulo 2).   

 Desse modo, o texto torna-se presença garantida nas salas de aula, pois mesmo sem 

conseguir ler, os alunos realizam a leitura através do professor e podem exercer constantemente 

reflexões propiciadas pela leitura. Ler significa, sobretudo, compreender, dialogar com o texto, 

isto é, com o rótulo que permeia nosso cotidiano, com os documentos que são necessários para 
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nos efetivarmos cidadãos. Enfim, a leitura abrange não só os grandes e complexos textos como 

todos os outros que nos circundam. Afinal, o conteúdo significativo abordado pelo gênero textual 

propicia aos alunos o interesse pela leitura. No entanto, para que isso aconteça o docente precisa 

compreender que o aluno já possui uma bagagem de conhecimentos e experiências prévias, que 

devem ser levadas em conta, a fim de facilitar o processo de ensino e aprendizagem, como 

esclarece Solé (1998): 

O aprendiz de leitor possui conhecimentos pertinentes sobre a leitura – sabe que o 
escrito diz coisas, que ler é saber o que diz e escrever, poder dizê-lo – que devem 
ser aproveitados, para que possa melhorá-los e torná-los mais úteis. (p. 58). 

 O professor pode tornar a leitura um hábito, realizá-la todos os dias e fazer uso das mais 

diversas estratégias que, segundo Solé (1998), facilitam a compreensão textual, com 

questionamentos, antes de iniciar a leitura do texto, durante e depois.  

   As produções textuais podem ter um melhor significado quando realizadas em torno de um 

estudo vivenciado pela turma, ou seja, quando o conteúdo é significativo, fato que torna tal 

atividade relevante. A situação desencadeadora da produção pode se configurar através de: 

assuntos estudados, circunstâncias vividas, etc. Tais situações indicam aos alunos representações 

do por quê, para quem e para que se escreve. Atrelada à atividade de produção torna-se 

necessário o exercício da revisão textual, momento em que o aluno irá refletir sobre a coerência 

do que foi escrito e perceber, agora como leitor, as falhas de seus escritos, podendo alterar o que 

achar necessário, compreendendo, dessa forma, as particularidades do ato de escrever. Tal 

atividade também pode ser realizada coletivamente, pois, ainda sem saber ler e escrever, o aluno 

é capaz de perceber a coerência ou não do que foi escrito e propor as devidas alterações.  

O trabalho com gêneros textuais em turmas de alfabetização de jovens e adultos 

possibilita também a ênfase nas atividades de analise lingüística. Geralmente, trabalhar com 

gêneros permite o estudo através de uma gramática reflexiva, acompanhada de atividades 

produtivas. Como exemplo, temos uma atividade utilizada por uma professora presente na 

pesquisa realizada por Santos, Lourenço e Ferreira (2007): 
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Figura 3 - Atividade cedida por uma professora. 

Fonte: Santos, Lourenço e Ferreira (2007). 

Tal atividade, além de enfatizar o gênero textual rótulo, ainda leva o aluno a importantes 

reflexões sobre a escrita das palavras, permitindo-lhe comparar palavras, verificar diferenças e 

semelhanças, levando-o, assim, a entender a formação de outras palavras.  

A escola tende, então, a não só partir dos conhecimentos prévios acerca da leitura e escrita 

dos alunos, como a contribuir para ampliação e modificação desses conhecimentos. As relações 

estabelecidas entre as práticas sociais e escolares de letramento possibilitam constantes interações 

entre os sujeitos, que culminam em um ambiente em que a aprendizagem se faz dialógica, como 

enfatiza Gallart (2004): “As interações nas aulas e fora delas condicionam essas aprendizagens 

seja qual for a cultura...” (p. 45). 

 Em meio a tantas mudanças, a educação de jovens e adultos conta com uma proposta 

curricular, que visa subsidiar o trabalho docente, além de contribuir com importantes reflexões 

acerca das peculiaridades desses sujeitos. Por isso, julgamos necessário, nesse momento, fazer 

uma breve exposição acerca da referida proposta. 

2.8. A Proposta curricular de jovens e adultos: oficializando mudanças 

 Diante das mudanças, a proposta curricular voltada aos jovens e adultos se baseia nos 

estudos mais recentes sobre alfabetização e letramento, por isso trata o aluno como sujeito ativo 

do processo de ensino e aprendizagem, levando em consideração seu espaço e suas experiências. 
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É a partir desse olhar que a publicação Educação de jovens e adultos: proposta curricular para o 

1º segmento do ensino fundamental, elaborada pela Ação Educativa / MEC em 1997 propõe 

atividades, projetos, buscando manter o elo entre o ambiente escolar e o extra-escolar. 

 No que diz respeito às práticas de leitura e escrita, a referida proposta traz orientações 

coerentes, que sugerem o uso dos diversos gêneros textuais que circulam na sociedade em 

atividades de leitura e escrita. A proposta reconhece as experiências letradas que alunos jovens e 

adultos possuem e afirma: "Vivendo numa sociedade letrada, mesmo jovens e adultos que nunca 

passaram pela escola têm conhecimentos sobre a escrita." (p. 53). Complementa ainda: 

O professor de jovens e adultos deve ter um cuidado especial com a busca e seleção de 
textos para trabalhar com os alunos, já que ele não conta com a abundância de materiais 
didáticos já elaborados para educação infantil. Além dos textos literários, outros podem 
ser usados em sala de aula: receitas culinárias, artigos de divulgação científica, textos de 
enciclopédia, cartas, cartazes (...). (p. 57). (Ação Educativa – MEC, 1997).  

 A proposta esclarece, ainda, as modalidades de textos que podem ser trabalhados em sala 

de aula - textos literários (prosa e poesia), textos jornalísticos, textos instrucionais (receitas, 

manuais, regulamentos), formulários e questionários, textos epistolares (cartas), textos 

publicitários, textos de informação científica e histórica. Os conteúdos e objetivos didáticos da 

leitura e escrita de textos estão divididos em tópicos que expressam sistematicamente como o 

professor pode realizar o estudo com os gêneros textuais.  

 Percebe-se que as proposições didáticas disponíveis no referido documento buscam 

subsidiar o professor no desenvolvimento de suas práticas, visto que propõem atividades e 

projetos coerentes com as concepções de alfabetização e letramento.   

A educação de jovens e adultos, após um histórico marcado por exclusões e assistencialismo, 

tornou-se, com a Constituição de 1988, direito subjetivo e obrigatório, possibilitando, assim, 

constantes reflexões a respeito desses sujeitos e de suas especificidades. Dessa forma, ainda que 

não tenha atingido o desejável, as mudanças têm contribuindo para o aperfeiçoamento da EJA. 

 Não obstante às transformações do cenário educacional, as concepções que norteiam o 

ensino da leitura e da escrita também passaram por importantes mudanças, que podem contribuir 

para alterações significativas nas práticas pedagógicas escolares, em que a alfabetização é 

pautada pela perspectiva do letramento, o que favorece o público jovem e adulto.  
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 Em virtude das mudanças explanadas em torno desse público especifico, é que 

pretendemos analisar livros didáticos destinados à EJA e compreender o que pensam os alunos a 

seu respeito. Tais objetivos serão esclarecidos no capítulo a seguir. 
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3. CAPÍTULO 2 - OBJETIVOS 
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3.1. Objetivo Geral 

 Analisar livros didáticos destinados ao ensino da língua portuguesa utilizados na 

alfabetização de jovens e adultos, antigos e novos e, ao mesmo tempo, buscar entender o que 

pensam os alunos acerca desses materiais. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Analisar dois livros didáticos de alfabetização de jovens e adultos, aprovados pelo PNLA 

e utilizados por dois municípios do Estado de Pernambuco, um na zona urbana e outro na zona 

rural; 

  Realizar análises de uma cartilha e da carta de ABC, material utilizado pelos alunos da 

EJA em escolarizações anteriores; 

  Estabelecer algumas comparações entre antigos materiais e os atuais livros didáticos 

utilizados para a alfabetização dos adultos pelos municípios; 

  Investigar o impacto do livro didático atual na vida dos alunos da EJA; 

Verificar como os alunos avaliam esses materiais didáticos. 
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4. CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 
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Para concretização deste estudo, realizamos uma pesquisa de caráter qualitativo, em 

conformidade com os conceitos sobre pesquisa qualitativa, abordados por Bogdan e Biklen 

(1994), quando afirmam que “O objetivo dos investigadores qualitativos é o de melhor 

compreender o comportamento e experiência humanos” (p.70). Assim, nos pautamos na análise 

do conteúdo, sugerida por Bardin (1979), para avaliar as propostas dos livros didáticos, adotados 

por dois municípios do Estado de Pernambuco, Recife e Pedra, direcionados para a alfabetização 

de jovens e adultos. Visamos compreender, ainda, o que pensam os jovens e adultos sobre o livro 

didático que receberam e como o avaliam, a partir dos diálogos que estabelecemos com alguns 

deles. 

 Nessa direção, vamos expor, nesse capítulo, os caminhos que percorremos até a 

culminância desse estudo. Buscaremos apresentar nossas bases metodológicas, os materiais 

analisados, os sujeitos investigados e o contexto de nossa pesquisa. Dessa forma, apresentaremos, 

primeiramente, o que nos levou a escolher os dois referidos municípios para realização do estudo. 

No segundo momento, apresentaremos os livros didáticos avaliados, dando ênfase aos dados 

necessários para a melhor compreensão dos nossos resultados. Em seguida, traçaremos o perfil 

dos sujeitos que participaram da pesquisa.  

4.1. As escolhas: importantes decisões 

 Inicialmente pretendíamos investigar os sujeitos da EJA regular (módulo I ao módulo III) 

e analisar uma ou duas coleções de livros didáticos utilizados no referido nível de ensino. No 

entanto, vários fatores inviabilizaram a pesquisa. O principal era que grande parte das escolas não 

havia recebido livro didático.  

 Conscientes das dificuldades, nós decidimos trabalhar com os livros e os alunos do 

Programa Brasil Alfabetizado. Tal decisão partiu da aproximação que mantemos com o programa 

nos trabalhos de formação dos alfabetizadores e por realizarmos esse trabalho justamente nos 

municípios de Recife (Região Metropolitana)9 e da Pedra (interior do Estado de Pernambuco).  

                                                
9 O município de Recife, devido à inserção do Programa Brasil Alfabetizado, eliminou o módulo I da EJA, nível que 
se referia às 1ª e 2ª séries do ensino fundamental. Desse modo, o aluno, ao sair do Programa BA, insere-se, na rede, 
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 Durante os encontros de formação, foi possível dialogar com algumas professoras que 

expuseram as características de sua turma. Logo, realizamos algumas visitas nos locais onde as 

aulas eram ministradas, como escolas, casas e associação dos moradores. Estivemos em quatro 

locais diferentes: uma escola e uma casa no município da Pedra e em uma casa e uma associação 

de moradores em Recife, localizados em periferias da cidade. Nesses locais, realizamos 

entrevistas com alguns alunos do programa, que se disponibilizaram a participar da pesquisa. 

Estabelecemos, na verdade, um diálogo com eles, a fim de compreender como avaliam o livro 

didático que possuem e como eram os materiais de alfabetização utilizados, em outros momentos, 

por eles.  

 Realizamos, portanto, a análise dos livros didáticos adotados pelos dois municípios 

citados, para alfabetização dos adultos, como também, de duas cartilhas utilizadas em outros 

períodos, que objetivavam alfabetizar esse público.  

 Contudo, antes de apresentarmos a pesquisa e esclarecer a metodologia utilizada,, 

julgamos necessário apresentar os dois municípios em que o estudo foi realizado. 

4.2. Conhecendo os Municípios 

4.2.1. Pedra 

Cidade com uma população de acordo com o censo 2000 do IBGE, de 20. 244 habitantes, 

sendo 10 267 (50,7) na zona urbana e 9 977 (49,3) na zona rural. Os habitantes do sexo 

masculino totalizam 10 206 (50,4) %, enquanto que do feminino totalizam 10 038 (49,6) %, 

resultando numa densidade demográfica de 23,9 hab/km2.  

Pedra faz parte do Estado de Pernambuco, com cerca de 852 quilômetros quadrados de área. 

Possui uma densidade populacional de quase 22.67 habitantes por Km quadrado segundo o 

IBGE. O município está localizado na mesorregião Agreste e na Microrregião Vale do Ipanema 

                                                                                                                                                            
já no módulo II. Tal mudança desconsiderou o objetivo do Programa que, inicialmente, pretendia ensinar os 
conteúdos mais básicos, preparando o aluno para as séries iniciais da rede de ensino na modalidade da EJA.  
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do Estado de Pernambuco, limitando-se a norte com Pesqueira e Arcoverde, a sul com Águas 

Belas, a leste com Venturosa, Paranatama e Caet és, e a oeste com Buique. 

Na área de educação, o município possui  40 escolas, sendo 03 da zona urbana e 37 na zona 

rural e atende 1.025 estudantes de Educação Infantil, 1.576 de Ensino Fundamental I, 565 de 

Ensino Fundamental II e 316 da Educação de Jovens e adultos, segundo o site da Secretaria de 

Educação da Pedra. No ano de 2000 o município possuía 47% de sua população, acima de 25 

anos, analfabeta, como esclareceu os dados do INEP/MEC.  

Vale ressaltar, que a cidade de Pedra, diferente de grandes centros urbanos, apresenta, 

principalmente, na zona rural, uma reduzida circulação e variedades de materiais textuais, tão 

comuns no município do Recife, por exemplo. Percebemos que os habitantes da Pedra quase não 

convivem com transporte coletivo, com bancas de revistas, entre outros meios que viabilizam a 

relação com os mais diversos textos.   

4.2.2. Recife 

 Capital do Estado de Pernambuco, Recife está localizada no litoral nordestino e ocupa uma 

posição central, a 800 km das outras duas metrópoles regionais, Salvador e Fortaleza. A cidade 

possui, segundo dados do IBGE 2000, uma população residente de 1.422.905 habitantes, 

correspondendo a 43% da população da Região Metropolitana. Seu Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) é de 0.797 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000). 

Quanto à educação. a Rede Municipal de Ensino do Recife organiza-se em ciclos, e de acordo 

com a Secretaria de Educação do município, apresenta a seguinte estrutura:  

• Educação Infantil 

Creches – 0 a 3 anos 

Pré-escola – 4 a 5 anos  

• Ensino Fundamental 

1º ciclo – 6 a 8 anos / 2º ciclo – 9 a 10 anos 

3º ciclo – 11 a 12 anos / 4º ciclo – 13 a 14 anos  
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• Ensino Médio e EJA 

A partir de 15 anos 

Fonte: Site da Secretaria de Educação, esporte e lazer do Recife 

No ano de 2000 o município apresentou um índice de 11% de pessoas analfabetas, acima de 

25 anos, como expôs os dados do INEP?MEC. 

Após conhecermos um pouco dos municípios que compuseram a pesquisa, vamos conhecer, 

brevemente, o que é o Programa Brasil Alfabetizado.

4.3. O programa Brasil Alfabetizado: o que é?  

Criado em 2003 e com o objetivo de erradicar o analfabetismo, o Programa Brasil 

Alfabetizado compôs o cenário educacional, já no primeiro ano de mandato do, então, presidente 

da República, Luiz Inácio Lula da Silva.  

Baseado em alguns conceitos de programas anteriores, o Programa Brasil Alfabetizado 

lançou a proposta de alfabetizar indivíduos que compunham os índices do analfabetismo do país, 

em seis meses. E de acordo com antigos programas, convocava os cidadãos a participar do ato de 

alfabetizar, acreditando que qualquer um já alfabetizado pudesse exercer a complexa função de 

professor alfabetizador, além de trazer uma noção muito precária do sujeito “analfabeto”. Desse 

modo, apesar da importância do programa, tais ideias não eram favoráveis ao êxito, do ponto de 

vista acadêmico, visto que muitos estudos já demonstravam novas e significativas concepções a 

esse respeito.  

Entretanto, o programa foi adotado por muitos municípios, que fizeram as adaptações 

necessárias para a sua viabilidade. Assim, em 2003, algumas prefeituras do estado de 

Pernambuco, em parceria com universidades, organizações não – governamentais, sindicatos, 

igrejas, etc., lançaram o projeto: Mobilização e alfabetização de jovens e adultos – Rede de 

solidariedade para a cidadania, o qual contou com alunos de graduação dos cursos de pedagogia 

e licenciaturas diversas, para participar como alfabetizadores. Os alunos recebiam formações 

continuadas a fim de trabalhar de forma coerente com as concepções mais recentes, e aceitáveis 
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pelo âmbito educacional, a respeito da alfabetização, do aluno, do ensino da leitura e escrita, etc. 

Dessa forma:  

O projeto tem como eixo os princípios éticos voltados para a solidariedade, a liberdade, 
a participação, a autonomia, a igualdade e a justiça social e propõe um trabalho voltado 
para o desenvolvimento do aluno – alfabetizando, numa perspectiva de acesso a bens 
culturais que a escrita proporciona e melhores condições individuais para a reintegração 
desses alunos no processo de escolarização, proporcionando a continuidade no Ensino 
Fundamental. (ALBUQUERQUE e LEAL, 2004, P.14) 

O ensino da língua já se concentrava nas concepções de letramento e levava aos 

alfabetizadores as concepções acerca da necessidade de se alfabetizar letrando, tendo em vista as 

formações continuadas que pretendiam auxiliá-los.  

Como esclarece o próprio nome do projeto, os professores deveriam mobilizar suas 

turmas, isto é, ir às casas e buscar os sujeitos não alfabetizados para compor as salas de 

alfabetização. Os alfabetizadores recebiam por aluno matriculado, sendo o numero máximo 25 

(vinte e cinco) alunos por turma.  

No entanto, com pretensões de aumentar o número de alunos do programa e devido aos 

outros problemas de cunho interno, o Programa passou a não mais contar com os alunos das 

universidades como alfabetizadores e foi, então, aberto ao público em geral, pessoas que 

quisessem se comprometer com a alfabetização de jovens e adultos, chamados “educadores 

comunitários”, retrocedendo ainda mais aos ideais de programas anteriores. Estes trabalham 

como voluntários, recebendo apenas uma bolsa de ajuda de custo. Alguns municípios optam por 

professores que fazem parte da rede de ensino para exercer o papel de alfabetizador.  

Atualmente o programa conta com alfabetizadores “comunitários”, que recebem 

formações mensais, a fim de compreender o papel que devem exercer, bem como as concepções 

que devem nortear suas práticas docentes diárias. As formações buscam levá-los a compreender 

importantes conceitos sobre leitura, escrita,  cálculo e auxiliá-los a entender as especificidades de 

jovens e adultos não alfabetizados.

O programa busca, portanto, inserir esses jovens e adultos, no ambiente escolar, a fim de 

que posteriormente eles possam fazer parte efetivamente das redes de ensino que ofertam a EJA, 

apropriando-se dos conhecimentos elementares relacionados à leitura e a escrita. 

Nesse sentido, para que se possibilite a alfabetização dessas pessoas, o professor e o 

aluno precisam contar com materiais didáticos bem elaborados, com propostas coerentes, de 
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acordo com as concepções voltadas para esse processo de ensino e aprendizagem. Assim, a fim 

de promover os livros didáticos que comungam com as recentes concepções de alfabetização e 

letramento e contribuam para que isso efetivamente ocorra, foi criado o PNLA, em 2007, 

conforme enfatizamos anteriormente, que tem a função de avaliar criteriosamente os diversos 

livros de alfabetização voltados para o público jovem e adulto. Após a avaliação, os livros 

aprovados têm seus pareceres reunidos e organizados no guia do PNLA, que teve sua 1ª 

publicação no ano de 2008, apresentando a resenha de 19 obras aprovadas. Entre estas estão os 

dois livros de alfabetização que analisamos e são usados pelas turmas do Brasil Alfabetizado de 

Pedra e Recife.    

 Após entendermos um pouco a proposta do BA e compreendermos como os atuais livros 

de alfabetização são validados até serem disponibilizados para o programa, tentaremos aproximar 

o leitor dos materiais que serão amplamente estudados no próximo capítulo. Iremos inicialmente 

expor a metodologia adotada para analisar as cartilhas e livros, e em seguida, fazer uma breve 

apresentação das cartilhas e livros analisados. 

4.4. Escolha metodológica 

Para realizar a análise dos livros e cartilhas, utilizamos, como frisamos antes, um instrumento 

indispensável que compôs nossa escolha metodológica, a análise de conteúdo desenvolvida por 

Bardin (1979), que a conceitua da seguinte forma:  

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção destas mensagens (Bardin, 1979:42). 

 Visamos, dessa forma, sistematizar os dados obtidos, estruturando-os, a fim de realizar 

uma melhor análise. Seguimos as etapas que compõem o processo de análise de conteúdo 

enfatizado por Cappelle, Melo, Gonçalves (2003) diante dos estudos de Bardin e Minayo. As 

etapas são: a pré-análise, que se refere ao momento de organização das ideias e escolha dos 

materiais que serão analisados; a exploração do material, em que os dados brutos são 
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sistematizados, compondo um texto; e o tratamento dos dados obtidos e interpretação, etapa em 

que os dados são organizados, tabulados ou inseridos em suas respectivas categorias, permitindo, 

assim, uma análise apurada, que possibilite as devidas relações teóricas e a obtenção de respostas 

à problemática do estudo.  

 Nesse contexto, utilizamos a organização categorial dos dados, isto é, a partir dos dados obtidos, 

criamos categorias, assim como partimos de algumas já existentes. Baseamo-nos, principalmente, 

nas categorias usadas pelo PNLD, PNLA e por Morais, Albuquerque e Ferreira (2004), em que 

buscamos desdobrar os dados em unidades, o que facilitou a realização das análises (CAPLLE, 

MELO, GONÇALVES, 2003).  Segundo Bardin (1979), são operações que buscam descobrir 

núcleos de sentido e verificar sua frequência. 

4.5. As cartilhas 

 A escolha das cartilhas se deu a partir das falas dos alunos, quando motivados a dizerem o 

que pensam sobre os livros atuais. Vários depoimentos nos desvendaram como eram as cartilhas, 

e o papel que estas desempenhavam ou ainda desempenham na vida deles. A partir daí, pensamos 

em analisar cartilhas que estiveram presentes no Estado de Pernambuco com aquelas 

características enfatizadas pelos alunos.  

4.5.1. Método ABC – ensino prático para aprender a ler 
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Figura 4 – Cartilha “Método ABC” 

 Um pequeno material, que se propunha a alfabetizar as crianças e os adultos 

“analfabetos”, o “Método ABC”, foi, por muito tempo, uma cartilha que não podia faltar aos 

alunos que compunham as salas da alfabetização. Bastante lembrada por eles durante nossas 

conversas em que, geralmente, expunham o que aprendiam e o que deviam decorar para dizer à 

professora no dia seguinte, a carta parecia exercer um papel fundamental no ensino da leitura e da 

escrita. Foi a soma desses dados que nos levou a conhecer mais de perto a cartilha, a analisá-la  

no sentido de compreender sua lógica. 

 A cartilha contém apenas 16 (dezesseis) páginas, que contemplam essencialmente o 

alfabeto e as sílabas. O material enfatiza os diferentes tipos de grafia, letra bastão e cursiva, e 

apresenta uma divisão em cartas, ou seja, lições que deveriam ser estudadas pelos alunos, para 

posterior reprodução para a professora. Assim, cada carta trazia leituras progressivas, desde 

letras, sílabas, até se chegar às palavras.  

4.5.2. Cartilha ABC para adultos – Cruzada/MEC 
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            Figura 5 – “Cartilha ABC para adultos”             Figura 6 – “Cartilha ABC – Manual do   Alfabetizador” 

 Oficializada em 1965, conforme Scocuglia (2002), devido ao trabalho dos protestantes, a 

Cruzada de Ação Básica Cristã (Cruzada ABC) resultou das missões protestantes que se 

estabeleceram no Brasil após a II Guerra Mundial. De acordo com o referido autor, tratava-se de: 

 “... um movimento de educação de jovens e adultos, sustentada por um acordo entre  a  
USAID (United States Agency for Devellopment), o Colégio Agnes  Erskine  (Recife)  e  
a SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste). A capital 
pernambucana era o centro de onde as ações irradiavam-se para o Nordeste”. (p. 2) 

 Scocuglia (2002) afirma, ainda, que o trabalho já havia iniciado desde 1962, com a 

distribuição de cartilhas, entre elas estava a “Cartilha ABC”, produzidas a pedido do governo 

federal, num plano de emergência, pela equipe “Promoção Agnes”. No entanto, foi no governo 

militar que o movimento da Cruzada ganhou força, contrário aos outros programas de 

alfabetização, entre eles o liderado por Paulo Freire.  

 A Cruzada ABC buscava formar uma consciência “democrática e cristã”, que aceitasse a 

nova política e contribuísse para sua consolidação. Assim, em 1968, entrou em vigor o decreto de 

nº 63.635, que declarava ser de utilidade pública a Cruzada ABC.  

 Diante da dimensão desse movimento e, consequentemente, do material que produziu e 

disseminou, decidimos entender como era essa cartilha, em que se pautava e como pretendia 
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alfabetizar os jovens e adultos não alfabetizados. Por isso, realizamos a análise da versão 

revisada, do ano de 1967, que tivemos acesso na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. 

 O material é composto pela cartilha do aluno e o manual do alfabetizador. Desse modo, o 

uso efetivo da cartilha dependia diretamente do manual, tendo em vista que o material 

disponibilizado para os alunos não apresentava os devidos comandos, apenas os “textos”. Cabia 

ao professor, de posse do manual, nortear o processo de alfabetização da turma. 

 A cartilha possui 62 páginas organizadas em lições, eram 60 lições ao todo. A cada nova 

lição, novas palavras eram trabalhadas, letras e sílabas destacadas e frases e textos cartilhados 

dispostos, a fim de fixar sílabas e palavras salientadas na lição. 

 Assim, o manual do alfabetizador explicitava o que fazer com cada detalhe presente na 

cartilha. O manual reproduzia cada página da cartilha e, em seguida, as devidas instruções de 

como realizar as atividades. Explicava como o professor deveria trabalhar a palavra-chave da 

lição, o quadro destacado com palavras ou sílabas e expunha como deveria ser proposta a 

atividade de leitura e escrita.  

 Feitas as devidas apresentações das cartilhas, precisamos agora, traçar um breve perfil dos 

livros didáticos escolhidos e utilizados no Programa Brasil Alfabetizado.  

4.6. Os livros didáticos 

 Aprovados pelo PNLA 2008, os livros didáticos para a alfabetização de adultos encontram-se, 

brevemente, apresentados no guia do PNLA, que visa auxiliar os professores em suas escolhas, a 

partir do perfil de cada material. Logo, os livros adotados pelos municípios de Recife e da Pedra 

encontram-se delineados no referido guia, que já nos traz dados breves e significativos. . 

Antes de nos determos nas categorias de análise dos livros, precisamos apresentá-los.  

4.6.1. Construindo a cidadania por meio de temas transversais: Educação de Jovens e Adultos: 

alfabetização / Andréa Picchi, Marcia Januário. São Paulo: DCL, 2005. 
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Figura 7 – LD “Construindo a Cidadania” 

 O livro propõe um trabalho em torno de temas transversais, isto é, enfatiza leituras e 

atividades sobre temáticas que se encontram presentes no cotidiano social. O manual do 

alfabetizador esclarece que a obra busca trabalhar com a diversidade textual.  

 Trata-se de um livro aprovado pelo PNLA 2008 e adotado pelo Programa Brasil 

Alfabetizado do município da Pedra/PE. Segundo o PNLA 2008: 

O alfabetizador que optar por este livro contará com um material rico no que se refere à 
seleção textual. Entretanto, deverá desenvolver atividades complementares que tratem 
da apropriação do SEA,garantindo um maior investimento na produção textual, 
buscando contextualizar as situações de escrita de textos e promovendo a reelaboração 
dos mesmos. 

 O livro encontra-se organizado em três capítulos: 

• Eu e o grupo; 

• Viajando pelo Brasil; 

• Eu, cidadão. 

Cada capítulo está subdividido pelas seguintes seções: 

• Leitura da palavra; 

• Leitura do mundo; 

• Leitura da arte; 

• Leitura da matemática. 
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 A obra dispõe de um glossário com palavras estudadas, a fim de orientar o estudante, e de 

um alfabeto móvel, para recorte e uso, quando necessário. 

4.6.2. Alfabetiza Brasil / Jane Terezinha Santos Gonçalves; Ilustrador: Reinaldo Rosa. – Curitiba: 

Módulo Editora, 2007.  

Figura 8 – LD “Alfabetiza Brasil” 

 Livro destinado ao público jovem e adulto em processo de alfabetização, está em sua 1ª 

edição e é uma das obras aprovadas pelo PNLA 2008. 

 A publicação encontra-se organizada em três grandes unidades, são elas: 

• Identidade e diversas culturas; 

• Cidadania e qualidade de vida; 

• O mundo do trabalho e a economia solidária. 

•

Em cada unidade se inserem diversos textos que norteiam a temática em questão. As 

unidades são organizadas pelos seguintes blocos: leituras interativas, leituras em debate e leituras 

em movimento. Sendo esta última organizada ao final de cada unidade, a fim que o docente possa 

ampliar as discussões, dispondo de maior arsenal de textos.  

A obra é finalizada dispondo um glossário com palavras vistas no decorrer do livro e de 

um alfabeto móvel.  

De acordo com o PNLA 2008:  
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O alfabetizador que optar por este livro terá à sua disposição um bom número de textos 
de diferentes gêneros textuais. Encontrará, também, algumas atividades que possibilitam 
apropriação do sistema de escrita alfabética, mas precisará desenvolver alguns 
aprofundamentos e complementações (...) (p. 83). 

4.7. O contato com os alunos do programa Brasil Alfabetizado 

A fim de cumprir os objetivos delineados, investigamos alunos do programa de 

alfabetização dos dois municípios. Desse modo, como já explicamos anteriormente, nós 

estivemos em 5 (cinco) salas de aula e conversamos individualmente com alguns alunos que se 

dispuseram a participar da pesquisa. Vale ressaltar, que não estipulamos idades, conversamos 

com diversos sujeitos de perfis variados, a fim de compreender o que pensavam dos livros 

didáticos e que materiais usaram em outros momentos de escolarização. Apesar das diferenças de 

faixa etária, e consequentemente de experiências, os alunos apresentaram relatos significativos 

quanto ao uso de cartilhas.  

É importante esclarecer, que apresentamos nossas intenções ao grande grupo, antes de 

iniciarmos a coleta de dados.  

A coleta de dados junto aos alunos contou com outro importante instrumento: 

• A entrevista, técnica que nos permitiu obter dados que revelaram um pouco dos 

sujeitos e do que pensam em relação ao LD. Na verdade, realizamos uma entrevista 

de caráter semi-estruturado, uma conversa, um momento de diálogo, que segundo 

Ludke e André (1986): “(...) se desenrola a partir de um esquema básico, porém não 

aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações”. 

(p. 34). No entanto, apesar de aberta, a entrevista teve um roteiro prévio, que 

elaboramos a fim de nos nortear (Apêndice A). 

As conversas foram gravadas e transcritas posteriormente. Concluída a transcrição, 

realizamos a organização categorial, baseada na análise de conteúdos, assim como fizemos com 

os livros. Organizamos os dados que se referiam a determinados assuntos e, deste modo, criamos 

as categorias que iríamos analisar.  

Através das conversas que estabelecemos, pudemos conhecer os sujeitos que compõem 

nossa pesquisa e é a apresentação breve de cada um que faremos a seguir. 
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4.7.1. Os sujeitos da pesquisa: quem são eles? 

 Jovens, idosos, moradores do meio urbano ou rural, com histórias distintas.  Enfim, estes 

são os sujeitos da nossa pesquisa, conforme esclarecem as tabelas 1 e 2. Nelas, expusemos o 

perfil dos alunos, inclusive, como estão quanto à leitura e à escrita, segundo eles mesmos. Por 

isso, utilizamos trechos de suas falas para os devidos esclarecimentos: 

Tabela 1 – Perfil dos alunos / BA Pedra 

Tabela 2 – Perfil dos alunos / BA Recife 

Turma Nome Idade Profissão Escolarização Lê e escreve? 

A
SS

O
C

IA
Ç

Ã
O

 
D

E
 

M
O

R
A

D
O

R
E

S 
D

A
 

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
D

O
 V

IE
T

N
Ã

Mário 32 
anos 

Desempregado Estudou pela 
primeira vez quando 
tinha 30 anos 

Adepois que eu passei a 
estudar com essa 
professora aí com certeza 
eu sei um pouquinho. Não 
sei muito, mas um pouco eu 
já aprendi. 

                                                
11 Todos os nomes aqui citados são fictícios, a fim de preservar a identidade dos sujeitos. 
13 Os nomes dos alunos participantes da pesquisa são fictícios, a fim de preservá-los.   

Turma Nome Idade Profissão Escolarização Lê e escreve? 

João11 61 anos Aposentado/ 
Agricultor 

Estudou pela primeira vez 
quando tinha 23 anos 

“já consigo ler, já tiro os 
nomes” 

Zélia 42 anos  Estudou menos de um ano 
quando era pequena 

Eu tô aprendendo, pro jeito 
que eu era não sabia de 
nada. 

Pedro 34 anos Agricultor Estudou até a 2ª série Já, devagarzinho, 
mas jásei. 

Fábio 22 anos Agricultor Estudou até a 1ª série 
Maria 37 anos Agricultora Estudou até a 4ª série Já. Pouco, mas consigo. 
Francisco 35 anos Agricultor Estudou até a 2ª série Sabia né, agora eu não sei  

mais não. 

E
SC

O
L

A
 V

E
N

E
Z

A
 

Lúcia 29 anos Agricultora Estudou até a 1ª série 
Josilene 28 anos Agricultora Estudou até a 4ª série Um pouco. 

Júlio 64 anos Agricultor estudou até a 1ª série Uma coisinha só. 

SÍ
T

IO
 

P
E

D
R

A
 

P
R

E
T

A

Vânia 50 anos Agricultora estudou até a 2ª série Já. Eu consigo lê uma 
coisinha. 
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Inês 75 
anos 

Aposentada Estudou pela 
primeira vez com 50 
anos 

Eu sei, eu já entendo 
muitas letras, já entendo. 

Josel
ma 

33 
anos 

Doméstica Estudou até a 2ª série As palavras pouquinho. 

Emília 69 
anos 

Comerciante Estudou até a 1ª série 

César 58 
anos 

Carroceiro Não lembra até que 
série fez, mas era 
pequeno 

Tô aprendendo mais ou 
menos aqui.  
O teu nome o senhor já 
escreve? 
Eu procuro outro aqui e 
faço tudinho. Agora pra 
fazer sozinho eu faço a 
metade e o resto eu não sei 
mais fazer, aí tenho olhar 
do caderno e faço tudinho. 
Pode botar a primeira 
linha aqui com meu nome 
que o resto eu faço tudinho. 

Josian
e 

48 
anos 

 a primeira vez que 
estudou tinha 18 
anos – MOBRAL 

Escrever só meu nome. 

T
U

R
M

A
 C

A
X

A
N

G
Á

 

Vilma 46 
anos 

Doméstica estudou com 6, 7 
anos, saiu e retornou 
quando tinha 15 anos 

Um pouquinho. 
(...) 
Eu leio alguma coisinha. 
Agora é que às vezes eu me 
atrapalho ainda, é que tem 
letra que eu não sei assim. 

 Diante dos perfis apresentados, percebemos que o trabalho na agricultura prevalece entre 

os sujeitos da Pedra, em que não ocorre outra ocupação. Já entre os alunos do Recife, 

constatamos que entre as mulheres a profissão de doméstica é mais evidente.  

 Vimos que grande parte dos alunos ainda não está alfabetizada, enfatizando, muitas vezes, 

as dificuldades mais presentes, como fez César, ao explicar como faz o seu nome. No entanto, 

sabemos que, apesar da pouca escolarização, esses alunos participam de práticas de letramento. 

 Agora, após as devidas apresentações, vamos nos deter na análise dos resultados. 

Pretendemos, desse modo, verificar mudanças e permanências quanto às concepções de 

alfabetização expressas pelos textos e atividades presentes nas cartilhas e livros didáticos, além 

de entender como tais materiais são vistos pelos alfabetizandos.  
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5. CAPÍTULO 4 – PERCORRENDO AS PÁGINAS DAS CARTILHAS E DOS LIVROS 

DIDÁTICOS 
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Como vimos anteriormente, o conceito de alfabetização passou por significativas 

transformações ao longo dos anos, resultado de intensos estudos e pesquisas. Tais conceitos 

norteiam tanto as práticas docentes, quantos os materiais didáticos. Assim, pretendemos nesse 

momento, realizar uma análise de duas cartilhas disponibilizadas ao público jovem e adulto em 

processo de alfabetização em determinados períodos, e de dois novos livros didáticos aprovados 

pelo PNLA 2008 e usados pelo Programa Brasil Alfabetizado, nos municípios de Recife e da 

Pedra. 

Até o momento, vimos, brevemente, algumas cartilhas, como se pensava o ensino do sistema 

de escrita para o adulto “não alfabetizado”. Portanto, com o intuito de aprofundar o estudo e 

propiciar importantes reflexões, iremos nos deter a seguir, em duas cartilhas bastante utilizadas 

por jovens e adultos, na alfabetização, em outros períodos de nossa história,. Não buscamos 

simplesmente apresentar a obra, como também expor detalhadamente as atividades que a 

permeavam, na busca de compreender as transformações ocorridas e as visíveis mudanças na 

transição das cartilhas para os atuais livros de alfabetização. Então, o que propunham, de fato, as 

cartilhas disponibilizadas aos jovens e adultos? 

5.1. As cartilhas: o que ensinam?

5.1.1. Método ABC– Ensino prático para aprender a ler 

 Cartas, letras e sílabas, códigos que aos poucos iam sendo desvendados pelos alunos. 

Bem, assim se apresentava uma das cartilhas fortemente presente no âmbito escolar e que 

permanece na memória de muitos de nós, o Método ABC – ensino prático para aprender a ler. 

Destinado tanto às crianças, quanto aos adultos “analfabetos”, era um material de leitura, como 

o próprio nome esclarece, em que os alunos eram levados a decorar o alfabeto e cada página da 

cartilha, que era constantemente “tomada”, de acordo com uma sistematizada rotina. 

 A obra, apesar de compacta, com apenas 16 páginas, buscava levar os alfabetizandos à 

memorização do alfabeto, de sílabas e de algumas palavras. Era um material introdutório ou 
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utilizado paralelamente a outros livros nas salas de alfabetização e propunha o ensino prático 

para o aprendizado da leitura. Estava baseado no método alfabético, isto é, iniciava-se das 

partes menores (as letras), até se chegar às palavras. Desse modo, a obra era dividida em nove 

cartas que apresentavam uma sequência, supostamente, linear, inicialmente com reflexões 

simples, que tornavam-se mais complexas com o decorrer das lições. No entanto, antes de 

iniciar a primeira carta, as quatro páginas iniciais apresentavam o alfabeto em letra de imprensa 

maiúscula e em letra cursiva, as vogais e as consoantes minúsculas. Também encontramos a 

apresentação dos algarismos, como podemos visualizar abaixo: 

                     
 Figura 9 – Páginas 2 e 3 da cartilha                                Figura 10 – Apresentação do alfabeto    

minúsculo e dos algarismos (p. 4)

 Após as páginas introdutórias, a cartilha dava início às lições que deveriam ser 

sistematicamente estudadas. A partir da primeira carta se iniciava o estudo de sílabas, atividades 

que se estendiam até a oitava carta. Desse modo, o primeiro momento referente ao estudo das 

sílabas apresentava sequências mais simples, em que a junção das vogais com as consoantes do 

alfabeto formava as conhecidas famílias silábicas: 

A    e  i  o  u 

Ba  be  bi  bo  bu 

... 
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Ma me  mi  mo  mu 

 A ideia inerente à hierarquização das leituras dispostas revela a tendência do modelo 

tradicional de ensino e, assim, das cartilhas, em acreditar que, para se aprender determinado 

código, pré-requisitos são necessários. Então, não seria possível apresentar um texto se ainda 

não se aprendeu ou memorizou todos os códigos.  

 A apresentação das sílabas ai, ei, oi, ui e a junção deles com as consoantes 

compreendiam a segunda carta:  

Ai, ei, oi, ui 

 Bai, bei, boi, bui 

... 

Daí, dei, dói, dui: 

 Vimos, portanto, que tais atividades priorizavam as pseudopalavras, ou seja, a 

memorização de palavras sem sentido, não utilizadas no cotidiano. 

 Da terceira a sexta carta realizava-se um trabalho sistemático com algumas consoantes 

como é o caso do L, R, S N. Primeiramente, eram apresentadas as combinação das vogais com a 

consoante a que se referia a lição (Al, el / Ar, er / As, es / An, en). Em seguida, cada consoante 

se juntava às sílabas formadas, originando outras sílabas, na mesma sequência e organização 

das outras atividades de leitura apresentadas, como podemos visualizar a seguir: 
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Figura 11 – Quarta e Quinta carta da cartilha (p. 8 e 9) 

 A sétima carta já apresentava uma sensível complexidade ao trabalhar a junção de 

algumas consoantes com as sílabas La, Le, li, Lo, Lu e Ra, Re, Ri, Ro, Ru, formando, assim, 

sílabas como: Bla, ble, bli, blo, blu / Dra, dre, dri, dro, dru. Vimos que só após explorar as 

sílabas mais simples, contudo sem efetiva aplicabilidade, é que a cartilha insere sílabas 

consideradas complexas.  

 A oitava carta tinha como foco o estudo do ÃO, explorando sílabas como: bão, cão, 

dão, pão, não. Essa carta explorava, ainda, monossílabos com U, como, bau, cau, pau, tau. E 

finalizava com sílabas escritas com CH, LH e NH, como che, chi, lho, lhu, nhe, nhi. 

 A partir da nona carta, com início na página 13, estendendo-se até a página 14 da 

cartilha, iniciava-se o estudo dos dissílabos que, como perceberemos, é menos explorado por 

esse material. Não podemos afirmar ao certo, mas, talvez por tratar-se de um material 

introdutório, destinado aos alfabetizandos, exercícios mais aprofundados, que exigissem 

memorizações mais complexas, não fosse o seu objetivo, tendo em vista que, em classes 

posteriores, conteúdos como estes seriam mais explorados. Assim, a nona carta apresentava 

alguns dissílabos separados em sílabas, como: A-ba, An-da, bi-co, de-do, si-ga, xin-gar, entre 

outros, apresentados na imagem abaixo:  
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Figura 12 –Nona carta da cartilha (p. 13) 

 O interessante, nesse momento, é que encontramos palavras reais e não mais aquelas 

pseudopalavras estudadas nas lições anteriores, pois, com a intenção de apresentar as sílabas, o 

aluno era levado a decorar uma série delas, sem poder estabelecer vínculos entre palavras 

usadas cotidianamente. Apenas alguns monossílabos compunham nosso vocabulário ou parte de 

alguma palavra. Contudo, as palavras encontravam-se registradas com a separação silábica, isto 

é, as sílabas eram separadas pelo hífen.  

 Terminada a nona carta, a obra, na página 15, listava os dígrafos e letras que possuíam o 

som de X e apresentava alguns exemplos. Expunha, também, os sinais de pontuação e os sinais 

ortográficos. Dessa forma, o “Método ABC” dava inicio aos estudos que seriam explorados 

com maior precisão em momentos posteriores, pós-alfabetização, conforme a figura abaixo:  
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Figura 13 – Estudo complementar da cartilha (p. 15) 

Enfim, a cartilha chegava a sua última página propondo alguns exercícios em que os 

alunos deveriam ler algumas palavras não mais separadas por hífen. Vale salientar que as 

palavras apresentadas para leitura não eram apenas dissílabas, como também trissílabas, estudo 

não contemplado pela obra. Notamos, desse modo, que os exercícios finais do material exigiam 

leituras de palavras que não foram estudadas, ou segundo os ideais implícitos na própria 

cartilha,“treinadas” pelos alunos, previamente, ou seja, o aluno após memorizar os 

monossílabos e alguns dissílabos, deveria realizar a leitura de variadas palavras.  

Quanto à escrita de palavras, reafirmamos que essa não era a proposta da cartilha. Dessa 

forma, cabia ao professor, a partir das lições estudadas, propiciar os exercícios escritos. Mas, 

não podemos fazer uma análise detalhada desse aspecto, porque não dispomos do manual do 

alfabetizador ou de alguma proposta que orientava essas atividades.  

Apresentando-se como material de leitura, vimos que a obra negligenciou exercícios, 

que hoje vários estudiosos consideram importantes, que contribuem para a apropriação do 

sistema de escrita, atividades como: exploração das relações som-grafia, formação de palavras, 

contagem de letras, sílabas, entre outras. Isso significa que, apesar da cartilha estar direcionada 

para ensino da leitura, não a contempla de maneira satisfatória, pois, como dissemos 

anteriormente, as lições levavam o aluno a um constante trabalho de memorização, ou seja, a 

cartilha não permitia uma tarefa reflexiva acerca da escrita da palavra, de suas partes.  
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 É importante esclarecer que o material não trazia em suas páginas o comando sobre o 

que deveria ser feito, isto é, não estava explícito quem deveria fazer a leitura e como isso 

deveria acontecer. Simplesmente as letras e sílabas estavam expostas e demandavam 

intervenções do docente. Sabia-se, porém, sobre o que se tratava cada página e carta, porque na 

introdução de cada carta havia a especificação do que seria apresentado, por exemplo, alfabeto 

maiúsculo, vogais minúsculas, alfabeto vertical maiúsculo, primeira carta – monossílabos, como 

podemos ver na figuras expostas acima. 

 A cartilha traz em seu bojo as ideias de alfabetização existentes e consolidadas durante 

um bom tempo em nossa sociedade. Cartilhas, como essa, guiavam o docente e serviam de 

verdadeiros manuais de instrução e, de acordo com Geraldi (1997), desvalorizavam a  profissão 

docente, já que qualquer um, de posse do guia, das orientações, podia alfabetizar, bastava seguir 

a sequência correta da carta, apresentar o que fosse necessário e “tomar” a lição dos alunos, a 

fim de verificar se a memorização foi efetivada ou não. Fica claro que não importava se as 

palavras pertenciam ou não ao vocabulário das pessoas, se existiam realmente. Seria necessário, 

apenas, que os alfabetizandos memorizassem, decorassem o que era posto pela cartilha.   

Contudo, julgamos importante salientar, aqui, que mesmo diante de tantas modificações 

pedagógicas, tantos estudos que permitem reflexões mais sistemáticas, ainda é possível 

encontrar em bancas de revista e papelarias, materiais semelhantes ao Método ABC, que 

possuem basicamente a mesma organização e intenção, são materiais introdutórios. Esse é o 

caso de da cartilha intitulada ABC do estudante, com 12 páginas e, praticamente, as mesmas 

atividades do antigo Método ABC, disponibilizando, ainda, um alfabeto ilustrado. 
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Figura 14 – Nova cartilha ABC          Figura 15 – Páginas 2 e 3 da Cartilha ABC do estudante    

Percebemos claramente que a cartilha ABC do estudante é uma versão atualizada da 

obra analisada nessa seção. Um aspecto que nos chamou a atenção foi a semelhança do 

exercício presente na última página das referidas cartilhas, que apresentam as mesmas palavras 

para leitura.  

Até o momento, conhecemos um divulgado modelo de cartilha, utilizado por muito 

tempo, que nos deu significativos indícios de como era pensada a alfabetização e seu 

emaranhado de “códigos” que o indivíduo deveria descobrir sozinho, como esclareceu Morais 

(2005), pois era isso que acontecia, o aluno refletia solitariamente sobre o sistema de escrita.  

Mas, como já foi dito anteriormente, muitas outras cartilhas permearam o contexto 

educacional. E o que pretendemos, agora, é analisar outra cartilha, dedicada exclusivamente aos 

jovens e adultos não alfabetizados. Apresentamos, então, a Cartilha ABC para adultos.

                       

5.1.2. Cartilha ABC para adultos/ Cruzada ABC – 1967 (edição revisada) 

Resultado de um convênio entre o colégio Agnes, o governo Brasileiro e a USAID, um 

órgão americano que cooperava com o desenvolvimento do Brasil, surgiu a Cruzada ABC, um 

programa de base da educação. Assim, dessa parceria também foi produzida a Cartilha ABC 

para adultos, a fim de, justamente, resolver a problemática evidente no país, o analfabetismo, 
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algo que, como bem afirmaram Galvão e Di Pierro (2007), era considerado uma epidemia que 

assolava o país.  

Com uma proposta mais sistematizada, em relação à anterior, a Cartilha ABC para 

adultos trazia, em suas páginas, atividades que demandavam a leitura de letras, sílabas, palavras 

e textos. 

Suas páginas seguiam uma sistemática organização, em que o professor, orientado pelo 

manual do alfabetizador, daria encaminhamento às atividades propostas. Assim, o manual 

reproduz cada página da cartilha. Desse modo, a cada nova página, o docente deveria dar as 

devidas orientações referentes às lições da cartilha, seguindo o passo a passo proposto pelo 

manual. Primeiramente, o professor deveria expor as palavras-chave da lição e solicitar a 

pronúncia dessas palavras.  Em seguida, focar a leitura de algumas palavras do texto, momento 

em que deveria registrar uma letra e solicitar a leitura, registrar outra, até formar a palavra que 

seria lida. O outro encaminhamento referia-se a exploração do quadro destacado, um quadro 

presente em todas as lições, que visava destacar letras, sílabas ou palavras do texto trabalhado. 

como pode ser visualizado na imagem abaixo: 

Figura 16 – Lição da Cartilha ABC para adultos (p. 12 e 13) 

A solicitação da escrita era o último encaminhamento a ser dado, momento em que o 

docente deveria fazer o registro, no quadro, pausadamente, até formar a frase. Nesse 

Quadro 
Destacado 



84 

encaminhamento, geralmente, recomendava-se ao professor que, após registrar a sentença, a 

apagasse e pedisse aos alunos que dissessem o que estava escrito no quadro. Percebemos que, 

numa escala progressiva, os textos tornavam-se mais complexos, com ênfase em palavras que 

começam e terminam com a mesma grafia, isto é, os quadros destacados passam, aos poucos, a 

propiciar reflexões mais elaboradas sobre o sistema de escrita.  

Para que compreendamos melhor como eram os comandos presentes, vejamos as 

orientações da lição 26 da cartilha: 

Figura 17 - Página do manual do alfabetizador com os comandos da lição 26 

I. Palavra - chave 

1. (Apontando o primeiro homem) Esta é a figura de um operário. 

2. Diga: um operário. Aqui estão as palavras um operário. Leia um. 

3. Aqui estão dois operários. Aqui estão as palavras dois operários. Leia dois operários.  

(...) 

II. Leitura 

1.  Ensinar as palavras novas:  Primeiro – maio – data – camponês – professor – ferro –

madeira – comunidade  
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2. Pedir que procurem as palavras no texto; 

1. Ler uma vez com a classe em côro, bem devagar. 

2. Pedir que leiam silenciosamente perguntando onde acharam dificuldades. 

3. Pedir a um aluno que leia a primeira parte da lição até professor. 

(...) 

III. Escrita

1. Escreva no quadro: u U

2. Escreva no quadro: Um bom dia para você.

(...)

O estudo nos permitiu verificar que os textos do material eram, em sua maioria, 

cartilhados, pseudotextos, isto é, textos forjados que pouco representavam a forma de se 

comunicar em momentos que não envolviam o ambiente escolar, onde as orações soltas e 

desconexas juntavam-se formando o que se chamava “texto”. Estavam ali, contudo, apenas com 

o pretexto de propiciar o estudo de algumas palavras e, como evidenciamos bastante, de alguma 

temática, como as profissões, sindicato, aposentadoria, o trabalhador do campo, dentre outras. 

Desse modo, a língua se caracterizava como morta, estática, negligenciava-se o dinamismo dos 

discursos que compõem nossas práticas diárias de leitura e escrita, pois, como enfatiza Bakhtin 

(2003), a língua faz parte de nossa vida através dos enunciados, e não de palavras ou orações 

soltas.  

Encontramos, portanto, 56 (cinqüenta e seis) textos no material, sendo 38 (trinta e oito) 

pseudotextos, como nos esclarece a tabela abaixo:  

Tabela 3 - Frequência de atividades de leitura na cartilha

LEITURA TOTAL 

Leitura de alfabeto/letra 07 

Leitura de sílabas 27 

Leitura de palavras 58 

Leitura de frases 07 

Leitura de texto cartilhado 38 
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Leitura de textos 18 

TOTAL 155 

Os textos visavam, na verdade, propor o estudo de determinada letra ou sílaba, isto é, 

não havia atividades sistemáticas sobre o texto lido, referentes à compreensão textual.  Afinal, a 

preocupação essencial dessa cartilha e de outras era levar os indivíduos, não à compreensão do 

sistema de escrita, mas sim, à memorização do código. Não encontramos, desse modo, 

preocupação alguma com gênero textual. Mas, vimos uma busca em contextualizar os textos, 

tendo em vista que estes versavam sobre temas comuns da população de classe baixa do país, 

trabalhadores rurais, operários, donas de casa, entre outros, como podemos observar no texto 

abaixo, extraído da cartilha: 

É dia. 

Tio Neco vai à terra ao lado do rio. 

A terra do Tio Neco dá de tudo. 

Lá, Tio Neco colhe fava, tomate e alho. 

Ferve a fava. 

A salada leva tomate. 

A carne leva alho. 

Eva dá salada, fava e carne à família. 

Comer salada, carne e fava é de muito valor. 

Quanto aos outros 18 (dezoito) textos, notamos que eram mais estruturados, produzidos 

pelo autor do livro, e podem ser considerados textos didáticos, gênero textual bastante presente 

nos livros atuais, como veremos na próxima seção.  

Vale ressaltar, ainda, que todos os textos eram curtos, porém, inicialmente, eles 

apresentavam poucas linhas, em torno de três a oito linhas e, aos poucos, progressivamente, os 

textos começavam a apresentar entre dez e dezesseis linhas. Esse aspecto revela como a 

alfabetização trabalhava pausadamente, em etapas, sistematicamente, numa ordem progressiva.  

A cartilha, assim como a analisada anteriormente, não trazia os comandos para as 

atividades de leitura. Desse modo, para compreendermos o que se pedia a partir dos textos e 
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leituras propostas, fizemos uso do manual do alfabetizador, apenas a fim de entender os 

comandos que deveriam ser dados às atividades. Entendemos, porém, segundo o manual, que a 

leitura deveria ser realizada pelo professor, que posteriormente levava o aluno a realizá-la com 

ajuda. O professor era orientado a dizer e apontar para a palavra e, em seguida, solicitar a leitura 

do aluno. No entanto, ao aluno cabia repetir o que foi dito, ou seja, ele não lia necessariamente. 

Vejamos o exemplo do comando dado para a seguinte atividade: 

Figura 18 – Lição da cartilha (p. 3) 

Este moço chama-se Olavo. 

Este é o nome Olavo. Leia Olavo. 

O exemplo deixa claro como o professor deveria propor as atividades e como se dava o 

processo de leitura. Vimos que é o professor que deve, oralmente, iniciar o estudo da lição, ou 

seja, ele fala o nome, aponta para a palavra e só em seguida solicita a leitura dessa palavra.  

Comando 
presente no 
manual. 
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Encontramos, de forma muito rudimentar, quatro atividades que propõem atividades de 

compreensão textual, sendo uma atividade de inferência e três questões de extrapolação, ou 

seja, que vão além do que foi lido e estudado, como expõe a tabela abaixo: 

Tabela 4 - Frequência de atividades de compreensão de texto 

As atividades que compõem esse bloco aparecem após os seguintes textos:  

Figura 19 – Texto presente na cartilha (p. 28 e 29) 

Desse modo, a questão referente à inferência leva o aluno a fazer uma breve reflexão 

sobre o texto lido: “Há aula no dia primeiro de maio?”. Porém, apenas essa questão demanda 

tal habilidade. As outras três questões que permeiam a cartilha são referentes às atividades de 

extrapolação, isto é, que ultrapassam o assunto tratado no texto: Você gosta de futebol? / Você 

tem mercurocromo no trabalho? / Ele paga os pregos que comprou?

Categorías Total 

 Inferir 01 

Responder aos textos (extrapolação) 03 

Total 04 
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As características apresentadas do referido material revelam perceptíveis diferenças 

entre este e o Método ABC. No entanto, sabemos que este último servia mais como cartilha 

introdutória, para que, em seguida, o estudante pudesse iniciar o uso de cartilha como a 

apresentada nesta seção.  

Destacamos, ainda, o texto que a cartilha traz, em sua última página, para parabenizar o 

aluno por tornar-se um novo leitor: 

Figura 20 - Texto parabenizando os alunos e explicando o que é a Cruzada ABC (p. 60) 

Fonte: Cartilha ABC para adultos. Créditos: Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. 

Vimos que a cartilha seguia os ideais de uma época em que o indivíduo “não 

alfabetizado” era visto como um mal, um número a mais nos índices de analfabetismo, o que 

prejudicava a imagem do país, como esclarecem Galvão e Di Pierro (2007). No entanto, a busca 

para amenizar a situação levava ao uso de métodos que, como vimos, acabavam por destruir a 

alfabetização durante o processo, como bem colocou O’Neill, 1970  (apud COOK-GUMPER, 

1991). Porém, pesquisas e estudos passaram a mudar essas concepções, o aluno ganhou outra 
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posição e a alfabetização passou a ser percebida como algo mais complexo, precisando de 

materiais mais coerentes, que o levassem a refletir sobre a língua escrita e não mais memorizar 

códigos.  

Nesse sentido, diante das novas teorias, as cartilhas foram sendo aos poucos substituídas 

pelos livros didáticos de alfabetização e passaram a contribuir, de forma diferente, para o 

processo de aprendizagem da leitura e escrita de milhares de alunos, inclusive jovens e adultos 

não alfabetizados. Desse modo, pretendemos, na seção que se segue, realizar uma análise ou 

avaliação de dois “novos” livros didáticos utilizados na alfabetização de adultos e avaliados 

pelo PNLA 2008. 

5.2. Os novos livros de alfabetização para jovens e adultos: novas propostas - o que mudou? 

A seção anterior nos mostrou o que propunham algumas cartilhas de alfabetização. 

Vimos, então, como o indivíduo era levado a refletir sobre a leitura e a escrita, e como eram os 

textos disponibilizados. Veremos, agora, como o novo panorama teórico, norteado pelas novas 

concepções de leitura e escrita, colaborou para as significativas transformações desses 

materiais, que perderam aquela função de “guia” para o professor e passaram a ser um 

instrumento didático, pensado para o aluno, capaz de propor reflexões acerca dos conteúdos 

gerais demandados pelos níveis de ensino. Nesse caso, os livros de alfabetização, não mais 

chamados de cartilhas, buscam o “alfabetizar letrando”, conforme nos esclarecem Soares (2003) 

e Morais e Albuquerque (2004). Os Planos nacionais de livro didático validaram ainda mais a 

necessidade de propostas coesas e de acordo com os atuais estudos.  

Nesse sentido, criado recentemente, a fim de trazer mais rigor às produções dos livros de 

alfabetização de jovens e adultos, surgiu o PNLA (Plano Nacional do Livro de Alfabetização), 

que aprova materiais, efetivamente, pensados para adultos, tanto em relação aos textos, 

coerentes com os temas de interesse e do cotidiano do público, quanto no que diz respeito às 

atividades de leitura e escrita que, como veremos adiante, estão presentes nos livros, de forma 

mais contextualizada e significativa 
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Após o passeio pelas páginas das cartilhas, nos debruçaremos, nesse momento, em dois 

livros didáticos utilizados atualmente em turmas de alfabetização de adultos. São eles: 

Construindo a cidadania (chamaremos de LD 1) e Alfabetiza Brasil (chamaremos de LD 2). 

Buscaremos, sempre que possível, salientar as permanências e mudanças dos livros analisados 

em relação às cartilhas estudadas na seção anterior.  

Assim, com base em Morais, Albuquerque e Ferreira (2004), bem como nas categorias 

de análise utilizadas pelo PNLA 2008 e PNLD 2010, organizamos as atividades presentes nos 

livros em quatro blocos. São eles: Bloco 1 – Material Textual (Gêneros textuais), Bloco 2 - 

Atividades de compreensão textual; Bloco 3 – Atividades de apropriação do sistema de escrita 

alfabética e Bloco 4 – Atividades de produção de texto. 

5.2.1. Construindo a cidadania / por meio de temas transversais (LD 1) 

O livro Construindo a cidadania, obra aprovada pelo PNLA 2008, de maneira geral, 

apresenta uma proposta coerente com os estudos recentes na área de alfabetização e letramento. 

Propõe um trabalho com os gêneros textuais. E na busca de manter a coerência diante de seu 

público alvo, trabalha com diversas temáticas que permeiam o cotidiano dos sujeitos sociais. O 

próprio PNLA 2008 considera os textos de boa qualidade e autênticos. No entanto, critica a 

ausência de um trabalho mais sistemático com os gêneros contemplados, como veremos mais 

detalhadamente nas análises que se seguem. 

GÊNEROS 
TEXTUAIS 

TOTAL % 

1. Acróstico 1 1% 
2. Adivinha 1 1% 
3. Anúncio 2 2% 
4. Biografia 14 15% 
5. Capa de 

revista 
1 1% 

6. Conto 4 4% 
7. Crônica 1 1% 
8. Cupom 1 1% 
9. Ditado 1 1% 

BLOCO 1  MATERIAL TEXTUAL 
Tabela 5 - Frequência dos gêneros textuais – LD 1
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popular 
10. Documento 3 3% 
11. Fábula 4 4% 
12. Glossário 1 1% 
13. Mapa 1 1% 
14. Música 6 6% 
15. Música 

(frag.) 
3 3% 

16. Notícia 1 1% 
17. Poema 14 15% 
18. Poema 

(Frag.) 
3 3% 

19. Quadrinha 1 1% 
20. Receita 7 8% 
21. Texto 

científico 
1 1% 

22. Texto 
didático 

18 19% 

23. Texto 
informativo 

1 1% 

24. Texto 
instrucional 

1 1% 

25. Texto 
jurídico 

1 1% 

26. Verbete 1 1% 
TOTAL 93 100% 

A obra possui 93 textos, que contemplam, como podemos visualizar na tabela, uma 

diversidade de gêneros textuais, num total de 26 gêneros. Vale ressaltar que o livro, talvez 

propositalmente, realiza boa parte de seu trabalho com letra de imprensa maiúscula; apenas os 

últimos textos são apresentados com letra de imprensa minúscula. Acreditamos que isso ocorra, 

porque o uso da letra maiúscula facilita a identificação e as reflexões acerca da leitura e escrita.  

Fica claro que os textos didáticos, ou seja, textos produzidos pelo próprio autor do livro 

a fim de ensinar algo, são os textos mais presentes; representa 19% dos textos, isto é, 18 textos 

dos 93 foram produzidos pelo autor com fim de ensinar algo. Logo em seguida, temos a forte 

presença dos gêneros poema e biografia, que apresentam o mesmo quantitativo, 15% do total de 

textos. É significativa a presença das biografias de autores, artistas e personalidades, aspecto 

que aproxima o aluno do texto ou conteúdo estudado, além de aproximá-lo do gênero e suas 

especificidades. As figuras abaixo expõem dois textos referentes aos gêneros textuais mais 

freqüentes no LD: 
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Figura 21 - Texto didático – LD 1 (p. 38)   Figura 22 - Poema – LD 1 (p. 132)

Não menos importante, mas com aparições quantitativamente menores, temos: conto 

(4%), fábula (4%), música (6%), receita (8%), anúncio (2%). Alguns gêneros apareceram 

apenas uma vez durante todo o livro, como: o texto informativo (1%), o texto jurídico (1%), etc. 

Percebemos que após os principais gêneros, os outros tendem a ser pouco trabalhados, com 

presença bem reduzida em relação aos mais contemplados.  

Constatamos que grande parte dos textos podem ser considerados curtos. É interessante 

salientar que a maioria das biografias apresentadas são textos curtos , visto que visam, na 

verdade, informar sobre algo relacionado ao texto principal. Já os textos longos são menos 

frequentes. Tais aspectos nos revelam que, por se tratar de pessoas que estão se iniciando no 

processo de alfabetização, a maior presença de textos curtos pode permitir momentos mais 

autônomos. No entanto, julgamos necessária a presença de textos longos, que propiciem 

constantes interações entre alunos e professores no processo de reflexão e compreensão.  Assim, 

não é o texto que vai permitir ou não o aprendizado, mas a forma como se processa o trabalho 

com o texto, pois, como enfatizam Morais e Albuquerque (2004), os adultos analfabetos 

participam de práticas de leitura e escrita quando ouvem a leitura de um texto, por exemplo.  

Vimos que a maioria dos textos traz a indicação de sua autoria. Apenas alguns não 

expõem esse dado, enquanto outros não o apresentam por se tratarem de textos didáticos, que 

são produzidos pelo próprio autor ou textos de domínio público, como adivinhas, anúncios, 

propagandas, entre outros.  

Biografia – LD 1
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Também é relevante salientar, que dos 94 textos presentes no LD, não sabemos, por 

ausência de indicação, o suporte do qual alguns deles foram retirados. Constatamos, contudo, 

que grande parte dos textos foram retirados de livros diversos, enquanto outros foram 

produzidos para o próprio livro didático, como é o caso dos textos didáticos. O áudio é outro 

suporte textual bastante usado pela obra em questão.  

Diferentemente do que acontecia nas cartilhas, em que os comandos referentes às 

atividades de leitura eram dados apenas aos professores de posse do manual do alfabetizador, o 

livro tem a possibilidade de interagir com o aluno e o professor, através das suas orientações. 

No entanto, isso pouco ocorre. De acordo com nossas análises, os textos propostos no livro, na 

maioria das vezes, não indicam quem deverá fazer a leitura, não orientam a ação dos 

professores e alunos. Boa parte dos textos, simplesmente, está numa página, com seu título, sem 

orientação alguma, não explicitam a finalidade. Isso quer dizer que, o aluno dificilmente vai 

compreender o porquê da realização de determinada leitura. Do mesmo modo, na maior parte 

dos textos não há explicitação do gênero textual que será estudado. Sem essa indicação, o aluno 

precisará “descobrir” ou contar com o professor para saber se o texto é um conto, uma carta, 

uma música. Consideramos a explicitação desse dado importante, porque sabemos que o livro é 

um material que pode e costuma ser usado fora da sala de aula, e por isso necessita de bastante 

clareza nas propostas que apresenta. A imagem abaixo, retirada do livro, nos permite visualizar 

a ausência dos referidos dados:  
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Figura 23 – Texto sem indicação do gênero textual e da finalidade da leitura (p. 82) 

É pertinente esclarecer que, geralmente, quando a orientação propicia certa autonomia 

do aluno, trata-se de textos curtos, que contam com o auxílio de imagens e outras pistas gráficas 

que o caracterizam e facilitam sua compreensão, como poemas, documentos, folder. 

Vimos, até o momento, aspectos que envolvem a leitura dos textos relacionados ao 

material textual. Contudo, é substancial perceber como o livro pode contribuir para a efetiva 

compreensão dos textos pelos alunos. São as atividades de compreensão dos textos propostos 

que propiciam o uso e desenvolvimento de algumas importantes habilidades que auxiliam no 

processo de letramento, ou seja, na compreensão de determinado gênero textual, pois, como nos 

aponta Soares (2003), é necessária a capacidade de não apenas ler e escrever, como saber fazer 

uso de tais conhecimentos, utilizando-os para atingir diferentes objetivos.  

Nesse sentido, de acordo com a tabela abaixo, baseada nas categorias utilizadas por 

Morais, Albuquerque e Ferreira (2004), pelo PNLA (2008) e PNLD (2010), o livro apresenta 84 

atividades referentes à compreensão textual. Tratam-se de questões que permitem uma releitura 

do texto, o que ajuda a efetiva compreensão do que foi lido: 
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BLOCO 2 - ATIVIDADES DE COMPREENSÃO TEXTUAL

Tabela 6 - Frequência e distribuição das atividades de compreensão textual – LD 1

Tipos de atividades Total % 

Ativar conhecimentos prévios 9 10,7% 

Retirar informação explícita de um texto 16 19% 

Apreender o sentido do texto 02 2,4% 

Inferir 12 14,3% 

Responder aos textos (extrapolação) 18 21,4% 

Responder aos textos (ética e afetivamente) 1 1,2% 

Exploração da intertextualidade 1 1,2% 

Emitir opinião sobre o texto 10 11,2% 

Exploração de dialetos e registros 1 1,2% 

Exploração das características do gênero textual 4 4,8% 

Exploração do vocabulário 2 2,4% 

Exploração do sentido da frase ou expressões do texto 8 9,5% 

Total 84 100%

A análise criteriosa de cada atividade nos fez identificar que a obra contempla muitos 

questionamentos que permitem ao aluno extrapolar o texto estudado, ou seja, aplicar as ideias 

do texto a outras situações. Tais atividades representam 21,4% do total. Outra tarefa bastante 

significativa, que é permanentemente contemplada pelo material, refere-se a retirar informação 

explicita do texto, que totaliza 19% das atividades, e diz respeito a um processo que exige do 

aprendiz o retorno ao texto, ou seja, trata-se de questões em que a resposta está dada, explícita 

no texto. É o que ocorre no exemplo abaixo:  
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Figura 24 – Texto “Sandra” / Gênero textual música (p. 32) 

Também é significativo, conforme nos esclarece a tabela 6, o número de atividades que 

levam o aluno a inferir, isto é, a buscar nas entrelinhas do texto compreender determinadas 

ideias, como podemos ver no exemplo abaixo, atividades 1 e 2 das questões orais referentes ao 

texto “O bicho alfabeto”: 

3. NO QUADRO ABAIXO VOCÊ ENCONTRARÁ ALGUMAS CARACTERÍSTICAS, 

ESCREVA A QUEM ELAS PERTENCEM. CONSULTE O TEXTO. 

NOME CARACTERÍSTICA 

 BONITA 

 CIGANA 

Questão referente ao 
texto “Sandra” (p.32) – 
Retirar informação 
explícita 
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Figura 25 – Texto seguido de questões orais /  

Questões 1 e 2 – Inferência (p. 13) 

O exemplo acima contempla também uma atividade referente à ativação dos 

conhecimentos prévios (questão 3), habilidade propiciada por 10,7% das questões. As tarefas 

dessa natureza levam os alunos a expor aquilo que já sabem em relação ao tema em questão. 

Permitem que estabeleçam relações com os conhecimentos já estruturados, fruto de 

experiências anteriores.  

Por ser um livro de alfabetização disponibilizado para o público jovem e adulto, contém 

questões que demandam do alfabetizando emitir opinião em relação a algumas temáticas. 

Assim, 11,2% das atividades pertencem à referida categoria. Não menos importante, temos 

ainda atividades que exploram: o sentido da frase ou expressões do texto (9,5%), as 

características do gênero textual (4,8%), o vocabulário do texto (2,4%) e a apreensão do sentido 

do texto (2,4). Outras habilidades também são focadas em algumas questões. No entanto, 
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totalizam números menores, como é o caso de atividades do tipo:  fazer hipóteses e confirmá-

las, exploração de dialetos; cada uma dessas representam 1,2%.   

De fato, o livro didático traz, em suas páginas, uma variedade de gêneros textuais e de 

atividades que buscam levar o aluno a compreender tais leituras. Contudo, os textos poderiam 

ser melhor explorados e demandar o desenvolvimento de um maior número de habilidades, 

exercícios necessários para o entendimento do que foi lido, e a aplicação do conteúdo estudado 

em outras situações que pertencem ao cotidiano dos jovens e adultos. Mas entendemos que os 

textos são bastante significativos e as atividades pertinentes, ou seja, capazes de contribuir para 

o “alfabetizar letrando”. 

Porém, para que, de fato, ocorra a alfabetização nessa perspectiva, se faz necessário 

contemplar atividades que levem à reflexão da língua. Percebemos, desse modo, que o LD 

busca alternar as atividades, que, ora são de interpretação textual e ora se voltam para a reflexão 

do SEA. Diferentemente das cartilhas estudadas, o LD diversifica as questões. Nesse sentido, 

nos deparamos com atividades de escrita de palavras, até questões de comparação e 

identificação de sílabas, palavras, entre outros.  

São, contudo, apenas 58 atividades referentes à apropriação do SEA, como nos mostra a 

tabela abaixo, quantidade inferior se comparada às atividades de compreensão textual: 

BLOCO 3 - ATIVIDADES DE APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA (SEA)
Tabela 7 - Frequência das atividades de apropriação do SEA – LD 1

CATEGORIAS – SEA TOTAL % 

Comparação 10 17,2 

Composição/decomposição de palavras 1 1,72 

Contagem 3 5 

Cópia 8 13,8 

Escrita/Formação  14 24 

Exploração 16 27,5 

Identificação 5 8,6 

Partição 1 1,72 
TOTAL 58 100%
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Percebemos, dessa forma, que as novas concepções sobre o ensino da leitura e da 

escrita, de certo modo, reestruturaram os livros didáticos de alfabetização, porque diferente do 

que vimos ao analisar as cartilhas, que já estiveram predominantemente voltadas para a 

memorização dos “códigos” e, quando os textos se faziam presentes eram, na grande maioria 

das vezes, textos forjados para a memorização de sílabas e palavras, hoje as questões que 

envolvem a reflexão do SEA dividem espaço com as atividades de compreensão textual no LD 

1, isto é, relacionam-se aos textos trabalhados. É a partir do texto que os dois tipos de atividades 

são desencadeados. Não existe uma seção especifica para este fim, trata-se de um trabalho 

articulado, em que os eixos da língua portuguesa são efetivamente contemplados. 

A tabela 7 revela o predomínio das atividades que envolvem exploração, com um total 

de 27,5%. São atividades que exploram o estudo da ordem alfabética, dos tipos de letras e da 

relação som-grafia. Questões estas que auxiliam os alunos a compreender os princípios que 

norteiam a escrita alfabética, bem como a refletir sobre as interações entre fala e escrita. 

Julgamos importante esse tipo de atividades, mas consideramos, de forma geral, pouco o 

número de questões que levam à reflexão do SEA.  

O segundo tipo de atividade, referente à apropriação do SEA, mais presente no LD, de 

acordo com a tabela 7, são as questões que envolvem escrita/formação de palavras (24%), isto 

é, atividades que demandam do aluno a escrita de palavras estáveis, de palavras a partir de letras 

dadas, a escrita de palavras para formar texto, como atividade de escrita que levam à formação 

de palavras. A fim de esclarecer, de fato, como são essas atividades, vejamos os exemplos 

abaixo:  

Figura 26 – Atividade de escrita/formação de palavras (p. 30) 
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As atividades de comparação representam 17,2% das questões de apropriação. São 

tarefas que propiciam a comparação de palavras quanto à presença de letras iguais ou diferentes 

e quanto ao número de sílabas e letras. São, desse modo, tarefas que demandam significativas 

reflexões e permitem ao aluno compreender princípios do sistema de escrita, necessários para 

que ocorra a sua apropriação, de acordo com Leal (2004). Permitem, portanto, um trabalho 

compartilhado, em que o aluno é levado a refletir, a criar hipóteses sobre o SEA, e não como 

acontecia, segundo Morais (2005), um trabalho de forma solitária, em que o aluno buscava 

compreender a complexidade do sistema. São questões tais como: Escreva o nome que tem a 

menor quantidade de letras / Quantos nomes começam e terminam iguais? São os mesmos 

nomes? 

Quanto às atividades de cópia, tão presentes nas propostas norteadoras das antigas 

cartilhas, estas também têm presença garantida no LD, isto é, 13,8% das atividades demandam a 

cópia, ora de palavra, ora de frases. Tais atividades, geralmente, solicitam a cópia de palavras 

do texto que possuam determinada letra ou sílaba e muitas vezes, confundem-se com questões 

de retirar informação explícita do texto, por estar junto às outras questões referentes à 

interpretação textual, como salientamos. Porém, diferem porque não pretendem levar o aluno a 

compreender o texto, mas sim, levá-lo a copiar algo do texto, como podemos ver no exemplo 

extraído do livro: 

Figura 27 – Atividade de cópia, proposta a partir da leitura do poema “Bolhas” (p. 132) 
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Percebemos, ainda, que apenas 5% das questões referentes à apropriação permitem 

reflexões quanto à contagem de letras em palavras. O interessante é que essas questões estão 

presentes apenas no 1º capítulo. As atividades de contagem permitem, geralmente, levar à 

comparação de palavras.  

Com frequência bastante reduzida, temos as atividades de identificação, ou seja, tarefas 

relacionadas a identificar letras, nomes de letras, sílabas e palavras, que totalizam apenas 8,6% 

das atividades do referido eixo. São habilidades de extrema importância para o aprendizado do 

SEA. E quase ausentes no LD, encontramos as atividades de composição de palavras, que estão 

representadas apenas por uma questão, 1,72% e de partição, também contemplada uma vez em 

todo livro.  

É importante ressaltar que todos os textos trabalhados também compõem o eixo de 

Apropriação do SEA, tendo em vista que demandam a leitura. 

Até o momento, foi possível entender como o LD trabalha com a leitura e apropriação 

do SEA. Agora, buscamos analisar outro eixo presente na obra, são as questões referentes à 

produção textual, como expõe a tabela abaixo:  

BLOCO 4 - PRODUÇÃO TEXTUAL 

Tabela 8 - Frequência das atividades de produção textual – LD 1

O QUE SE PRODUZ? TOTAL % 

Agenda telefônica 1 7 

Autobiografia 1 7 

Cartão Postal 1 7 

Cartaz 1 7 

Lista 4 28,5 

n.i 2 14,2 

Poema 1 7 

Receita 1 7 

Texto dissertativo 2 14,2 

Total 14 100 
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Encontramos 14 (catorze) atividades de produção textual com oito diferentes gêneros. A 

tabela acima nos mostra o que se produz. Então, verificamos que 28,5% das produções 

solicitam que se produza lista, enquanto 14,2% textos dissertativos, como nos esclarece a figura 

abaixo retirada do LD:  

Figura 28 – Atividade de produção textual (p. 7) 

Já as outras produções são menos evidentes, presentes apenas uma vez (7%), como é o 

caso das atividades que solicitam a produção de uma agenda telefônica, da autobiografia, do 

poema, do cartão postal e da receita. Ao analisar o presente eixo, percebemos uma busca em 

tornar as questões de produção significativas, tendo em vista a concepção do letramento. No 

entanto, algumas atividades que, de início, parecem propor uma produção textual, não passam 

de questões referentes à escrita de palavras. São atividades que solicitam, por exemplo, a 

produção de um jogo de forca, de acrósticos, entre outros. 

Ainda a respeito do eixo produção textual, buscamos compreender como se dá a tarefa 

de produção e que outras tarefas também compõem esse eixo da língua portuguesa, como 

esclarece a tabela 9: 
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Tabela 9 - Situações de produção

Dessa forma, detectamos que 33,3% das produções orientam a realização individual da 

atividade, ou seja, o aluno deve produzir sem o auxílio do professor e dos colegas. Assim, 

26,6% dessas tarefas não explicitam aos alunos a finalidade da produção, aspecto que pode não 

motivar o estudante, levando-o a produzir uma atividade sem sentido. Afinal, é importante que 

o aluno compreenda o que se deseja com determinada atividade. Ele precisa saber por que é 

preciso realizá-la, ainda mais quando se trata de pessoas adultas, que costumam resistir à 

participação e realização de algumas tarefas.  

O LD 1, portanto, contempla os eixos da língua portuguesa e propõe um trabalho de 

acordo com as ideias subjacentes a alfabetização e letramento. Os 94 textos, 84 atividades de 

compreensão textual, 58 questões referentes à apropriação do SEA e as 14 atividades de 

produção, distribuídas nas 164 páginas do livro, refletem inúmeras mudanças, que sem dúvida 

favorecem os jovens e adultos em turmas de alfabetização. O livro se mostra, sobretudo, 

coerente com a realidade do município da Pedra/PE, que o adotou.  

5.2.2. Alfabetiza Brasil (LD 2) 

COMO SE PRODUZ? Total % 

Escrever textos em grupo 4 13,3 

Escrever textos 
individualmente 

10 33,3 

Escrever texto conhecendo a 
finalidade da produção 

6 20 

Escrever texto sem conhecer 
a finalidade da produção 

8 26,6 

Planejar textos 2  6,6 

Total 30 100 
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Com maior quantidade de textos, o LD Alfabetiza Brasil contempla um maior número 

de gêneros textuais, em relação ao LD 1 analisado na seção anterior, como sistematiza a tabela a 

seguir:  

BLOCO 1 – MATERIAL TEXTUAL 

Gêneros textuais TOTAL % 
Adivinha 1 0,84 
Biografia 10 8,4 
Biografia 
(adaptada) 

1 0.84 

Crônica 1 0,84 
Documento 7 5,9 
Fábula 1 0.84 
Fotografia  1 0,84 
Glossário 1 0,84 
Gráfico  1 0,84 
História em 
quadrinhos 

3 2,5 

Imagem  2 1,7 
Mapa 2 1,7 
Música 12 10 
Música (frag.) 1 0,84 
Poema 11 9 
Receita 2 1,7 
Reportagem 
(adaptada) 

1 0,84 

Tabela  1 0,84 
Texto didático 13 11 
Texto didático 
outros (adaptado) 

11 9,2 

Texto informativo 10 8,4 
Texto informativo 
(adaptado) 

13 11 

Texto jurídico 4 3 
Texto jurídico 
(frag.) 

1 0,84 

Tirinha  2 1,7 
Tirinha (adaptada) 1 0,84 
Verbete 5 4 

TOTAL 119 100 

De fato, fica nítida a diferença referente aos gêneros textuais, se o relacionarmos ao livro 

anteriormente estudado. A tabela acima revela que o texto didático e texto informativo adaptado

Tabela 10 - Frequência dos gêneros textuais – LD 2
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(11%) são os gêneros textuais mais presentes no LD. A forte presença de textos informativos 

nos colocou diante de um aspecto interessante, pois percebemos que o livro busca 

constantemente propiciar ao aluno o contato com informações, não só importantes como 

necessárias diante do cotidiano social que vivemos. Assim, no intuito de informar os alunos, o 

livro traz textos, principalmente, extraídos da internet, expondo temas que tratam dos direitos 

das mulheres, da menopausa, de exames preventivos, entre outros, como podemos ver na figura 

abaixo:   

Figura 29 – Texto informativo presente no LD 2 (p. 149) 

Também bem presentes estão os textos didáticos outros adaptados, 9,2%, isto é, textos 

que visam ensinar, porém não produzidos pelo autor do livro, com autorias diversas. Os textos 

informativos sem adaptação representam 8,4% dos textos que compõem o livro. Vimos o 

quanto o livro busca ensinar e informar os jovens e adultos, ações que incidem a cada nova 

página, com novos e significativos textos. Da mesma forma, 8,4% dos textos referem-se ao 

gênero biografia, geralmente, referentes ao autor que escreveu algo ou sobre alguém enfatizado 
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no texto. Representando 5,1% dos textos temos: imagem, mapa e receita, cada um compreende 

1,7% do total de textos. O texto jurídico está presente em alguns momentos, 3%, e leva o 

individuo a entender as especificidades do gênero, bem como compreender direitos básicos do 

cidadão.  

Ainda de acordo com a tabela, evidenciamos que 10% do total de textos são músicas e 

9% poemas. As músicas costumam abordar a temática em foco em determinada seção. Assim 

acontece com a música Mama África, que busca uma reflexão sobre o negro e sobre as 

situações vivenciadas por milhares de mães que têm dupla jornada de trabalho. Outros gêneros 

textuais também são trabalhados, como: documentos, que representam 5,9% dos textos, verbete, 

4%, história em quadrinhos, 2,5%. Outros aparecem apenas uma vez durante toda a obra, 

representam, então, 0,84%. Nesse casso, encontramos: adivinha, anúncio, fábula, fotografia, 

glossário, gráfico, tabela, etc.  

Os textos presentes no LD são, em sua maioria, de tamanho médio, ou seja, apresentam 

em torno de 50 a 150 palavras. A tabela abaixo nos permite perceber que esses textos se 

concentram mais no capítulo 2 do livro, diferente do livro analisado anteriormente, que possui 

maior número de textos curtos. Estes, no entanto, aparecem em menor quantidade, como os 

textos mais longos. Vimos que os textos costumam expor o nome do autor, aspecto bastante 

relevante. Vale ressaltar que em alguns gêneros textuais presentes no livro não se aplicam 

autoria, tratam-se de textos de domínio público, publicidade ou produzidos pelo autor do LD. 

Quanto ao suporte original dos textos, verificamos que livros e sites de internet foram os mais 

presentes no livro. Suportes de áudio, como CD, disco, também estiveram bem presentes. 

Diante desses textos, percebemos que, poucas vezes, o LD indica quem deve realizar a 

leitura. Poucos textos explicitam tal orientação. Assim, alguns propiciam a leitura individual do 

aluno, outros esclarecem que a leitura deve ser realizada pelo professor e acompanhada pelo 

aluno. São comandos do tipo: “Após a leitura do texto com a ajuda do (a) alfabetizador (a), 

responda às questões”. Vale salientar que muitas dessas orientações são expostas após o texto, 

ou seja, na primeira questão das atividades que se seguem.  

No que diz respeito à indicação da finalidade e explicitação do gênero textual para o 

aluno, percebemos que, como o LD 1, o LD em questão dificilmente expõe a finalidade de 

determinada leitura, ou seja, não indica para quê o texto será lido, fato que pode não tornar 

proveitosa a atividade de leitura, tornando-a sem sentido para o aluno, desmotivadora. Mais 
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uma vez, cabe ao docente dar os devidos esclarecimentos, caso contrário, o texto perde o 

sentido. Do mesmo modo, quase não ocorre indicação do gênero textual que será trabalhado; 

este fato pode limitar o aluno quanto a fazer uso de seus conhecimentos prévios sobre o gênero 

que será abordado.  

Diante do constante trabalho com os mais diversos gêneros textuais, o LD busca garantir 

a compreensão, por parte dos alunos, das leituras realizadas. Desse modo, 266 atividades de 

compreensão textual permeiam as páginas do livro, distribuídas em 13 tipos de categorias, 

como nos mostra a tabela abaixo: 

BLOCO 2 - ATIVIDADES DE COMPREENSÃO DE TEXTO
Tabela 11 - Freqüência e distribuição das atividades de compreensão textual – LD 2

CATEGORÍAS  TOTAL  % 

Ativar conhecimentos prévios 5 1,9 

Retirar informação explícita de um texto 99 37,2 
Estabelecer relações lógicas entre partes do 
texto 

2 

Apreender o sentido do texto 9  3,4 

Inferir 19 7,1 

Responder aos textos (extrapolação) 78 29,3 

Fazer hipóteses e confirmá-las 2 0,75 

Comparação de informações 3 1,1 

Exploração dos recursos estéticos do texto 1 0,37 

Exploração de imagens como elemento 
constitutivo das possibilidades de sentido 

1 0,37 

Emitir opinião sobre o texto 11 4,1 

Exploração das características do gênero 
textual 

7 2,6 

Exploração do vocabulário 29 10,9 

TOTAL 266 100%
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De acordo com a tabela, 37,2% das atividades demandam do aluno retirar informação 

explícita do texto, enquanto 29,3% correspondem a atividades de extrapolação, que permitem 

ao aluno aplicar as ideias do texto a outras situações. Tais categorias também estão entre as 

mais exploradas pelo LD 1.  

   
Figura 30 – Atividade referente a retirar informação explícita do texto

          
Figura 31 – Atividades referentes a responder aos textos (extrapolação)
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As atividades de exploração do vocabulário (10,9%) e inferir (7,1%) também têm 

presença considerável no livro. Ambas as atividades são mais contempladas no capítulo 2. No 

entanto, em se tratando de pessoas adultas, o livro ainda explora pouco tais habilidades, que 

levam a uma reflexão mais densa. A obra dá ênfase demasiada às questões de retirar 

informação, que apesar de diminuirem a cada capítulo, ainda continuam fortemente presentes. 

Tendo em vista a evolução dos alunos, as atividades podem se tornar mais complexas. Talvez, 

por isso, as questões de inferência apresentam um aumento, se comparadas aos capítulos 1 e 2. 

Mas, por outro lado, as atividades de extrapolação percorrem todo o livro e levam o aluno a 

constantes reflexões sobre temáticas que podem ser relacionadas com seu cotidiano, como, por 

exemplo, a questão referente ao texto “justiça social”, “Você está trabalhando atualmente? 

Descreva o trabalho que você faz ou um que você já fez.”.

Atividades referentes a emitir opinião (4,1%), apreender o sentido do texto (3,4%), 

exploração das caractéristicas do gênero textual (2,6%) são contempladas pelo livro, porém, 

não aparecem com muita frequência, o que nos leva a perceber que o material, apesar das 

inúmeras páginas, dos mais variados textos, não diversifica de maneira equilibrada as questões, 

enfatizando alguns tipos de atividades em detrimento de outros. É o que acontece com 

atividades que foram contempladas apenas uma vez em todo o livro, como exploração de 

imagens e exploração dos recursos estéticos do texto.  

A alfabetização exige, ainda, um sistemático trabalho com atividades que levam à 

reflexão do sistema de escrita alfabética. É nesse sentido que o LD realiza algumas questões 

desse tipo. São 175 atividades de apropriação, distribuídas entre diversos tipos de questões que 

levam a expressivas reflexões, como podemos ver na tabela 12: 

BLOCO 3 - ATIVIDADES DE APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA (SEA) 

Tabela 12 - Frequência das atividades de apropriação do SEA – LD 2

CATEGORIAS - SEA Total % 

Comparação 2 1,14 

Composição/decomposição 
de palavras 

3 1,7 

Completar palavras com 1 0,57 
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Diante da tabela acima, vimos que 175 atividades levam os alfabetizandos a refletir o 

nosso sistema de escrita. As tarefas são variadas, mas as mais frequentes, diferentes do livro 1, 

referem-se às questões de cópia (34,8%), ora de palavras, ora de frases. Percebemos que o LD 

busca permanentemente contextualizar as atividades, relacioná-las ao texto. Contudo, muitas 

vezes, durante o estudo do texto, em que as atividades de interpretação se fazem presentes, o 

livro põe questões que quebram esse momento. Não estamos colocando em jogo a viabilidade 

de tais questões, afinal, elas são de extrema importância, apenas estamos expondo o excesso de 

atividades que se misturam e podem confundir o trabalho docente, bem como as habilidades, 

em desenvolvimento, dos alunos. Vale ressaltar que alguns textos quase não são explorados 

com questões de interpretação, em que predominam atividades relacionadas à apropriação do 

SEA. O texto torna-se, então, um pretexto, como podemos perceber no exemplo abaixo: 

letras/sílabas dadas 
Contagem 9 5,14 

Cópia 61 34,8 

Escrita/Formação  57 32,6 

Exploração 4 2,3 

Identificação 30 17,14 

Leitura de palavras, versos 
ou estrofes 

7 4 

Partição 1 0,57 

TOTAL 175 100 
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Figura 32 – Gênero textual música  (p. 18)          Figura 33 – Questões relacionadas ao texto 

da figura 12   - Exploração de atividades  

relacionadas à apropriação do SEA (p. 19) 

O segundo tipo de atividade de apropriação mais presente no LD são as tarefas de 

escrita / formação de palavras (32,6%). Tais atividades são efetivamente trabalhadas nas 

questões que solicitam a escrita de palavra estável ou como souber, tarefa que permite o 

trabalho com palavras que permeiam o ambiente do sujeito, como seu nome, o nome de 

parentes. A atividade seguinte exemplifica bem o tipo de atividade: “Você também foi 

registrado com um nome. Qual é o seu nome? Escreva-o”. Questões que propõem a escrita a 

partir de letra ou sílabas dadas também perpassam a obra. .  

As atividades de identificação são contempladas pelo LD, são bem frequentes entre as 

questões de apropriação e representam 17,14% das atividades. Tratam-se de questões que 

solicitam a identificação de letras em determinadas palavras, a identificação de palavras no 

texto trabalhado, de palavras com determinada sílaba, tarefas que permitem ao aluno ler, 

fazendo uso de estratégias, valendo-se das pistas que o permitam fazer tal identificação. Entre 

as atividades de identificação, são frequentes as atividades de identificação de palavras, com 
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forte presença no capítulo 2. Algumas questões de cruzadinhas compõem essa categoria, como 

mostra a figura a seguir:  

Figura 34 – Atividade envolvendo a identificação de palavras (p. 27) 

A identificação de palavras com determinada letra ou fonema também é relevante, pois 

permite ao individuo perceber as inúmeras palavras que são escritas com as mesmas letras, seja 

no início, no meio ou no fim da palavra, levando-o a fazer as devidas relações som/grafia, o que 

pode possibilitar avanços. Porém, apenas sete questões, em todo livro, colaboraram para esse 

tipo de reflexão.  

Um aspecto importante é o fato do baixo número de atividades relacionadas à 

exploração (2,3%), seja da ordem alfabética, seja dos tipos de letras ou relação som-grafia, 

visto que foi uma das categorias mais exploradas no livro 1, analisado anteriormente. Todas as 

questões desse tipo referem-se à exploração da ordem alfabética: “Leia o texto novamente e 

copie as palavras que expressam sentimento, em ordem alfabética”.  

As questões de contagem (5,14%) aparecem com frequência reduzida. Geralmente, estão 

relacionadas à contagem de letras de palavras e levam o aluno a refletir sobre o número exato de 

letras usadas para grafar determinada palavra. 

O LD preocupa-se, basicamente, com tarefas de cópia e escrita, deixando de lado 

questões necessárias para que se entendam as especificidades da escrita alfabética de nossa 

língua. Assim, também encontramos poucas questões de comparação (1,14%). 
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Apesar de a leitura representar um eixo à parte, a obra contempla tarefas de apropriação 

significativas que demandam a leitura, ora de palavras, ora de frases, leituras demasiadamente 

presentes nas cartilhas em que nos detivemos na seção anterior. No entanto, a leitura, no 

presente material, apresenta um objetivo claro e permite ao aluno lidar com palavras, frases e 

textos reais, como sugere o exemplo:  

Leia: 

A questão exposta acima é desencadeada e propõe uma tarefa de decomposição de 

palavras, quando pergunta: “Que palavras formamos se retirarmos a letra C?”. Tarefa bastante 

pertinente por levar o aluno a perceber as possibilidades que temos de formar palavras a partir 

de outras palavras. De acordo com a tabela 12, 1,7% das questões de apropriação são desse tipo, 

questões que permitem ao aluno perceber como as palavras podem transformar-se em outras ao 

retirar ou acrescentar uma letra. 

Apesar da quase ausência de questões relacionadas à partição escrita de palavras em 

sílabas, não poderíamos deixar de expor a presença de uma atividade, ou seja, 0,57%, presente 

logo na unidade 1, a questão solicita que o aluno separe a sílabas da palavra ETNIA. Do mesmo 

modo, o LD 2 contemplou apenas uma questão de completar palavras com letras/sílabas dadas. 

Deparamo-nos, portanto, com  atividades pouco freqüentes relacionadas à apropriação 

do SEA. Vimos uma preocupação, essencialmente, com tarefas de cópia e escrita/formação de 

palavras, como se estas sozinhas pudessem propiciar o aprendizado do complexo sistema de 

escrita que nos rodeia. O livro acaba por colaborar para a atividade solitária do aluno, explanada 

por Morais (2005), no processo de compreender o sistema e as infinitas especificidades dele.  

Com um total de 288 (duzentos e oitenta e oito) páginas, 28 (vinte e oito) gêneros 

textuais contemplados, 266 (duzentos e sessenta e seis) atividades de compreensão e 175 (cento 

e setenta e cinco) atividades de apropriação do SEA, o LD possibilita, também, alguns 

momentos de produção textual, que totalizam 26 (vinte e seis) atividades que permeiam todo o 

livro. Assim sendo, a tabela abaixo nos informa o que, em geral, era solicitado nas produções: 

C I D A D E 
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BLOCO 4 - PRODUÇÃO TEXTUAL

Tabela 13 - Frequência das atividades de produção textual – LD 2

Fica claro que grande parte das produções não indica ao aluno o que deve ser produzido, 

46,1%. Atividades que simplesmente solicitam a escrita de algo, que se produza um texto, como 

podemos verificar na atividade abaixo: 

Figura 35 – Atividade de produção textual sem indicação do que deve ser produzido (LD 2, p. 100)

O QUE SE PRODUZ? TOTAL % 
Anúncio  1 3,84 

Lista 5 19,2 

n.i 12 46,1 

Painel informativo 2 7,7 

Texto descritivo 4 15,3 

Texto dissertativo 1 3,84 

Tirinha  1 3,84 

TOTAL 26 100 
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Em seguida, com a segunda maior frequência, conforme a tabela acima, vimos que 

19,2% das produções solicitam que se faça uma lista. Geralmente, são atividades 

contextualizadas que demandam do aluno a organização de ideias e da escrita, seguindo as 

especificidades do referido gênero textual. Assim como ocorreu no LD 1, percebemos certa 

confusão ao propor questões de produção, isso porque, em muitos momentos, vimos atividades 

de escrita de palavras serem tratadas como tarefas de produção. É preciso estar atento à 

atividade de produção, que remete a uma série de requisitos e não se restringe ao simples 

registro de palavras soltas, como acontecia nas cartilhas, pois, como esclarece Bakhtin (2003), a 

língua pertence ao gênero através do qual ela funciona e só adquire sentido diante de um 

contexto. Por isso, é essencial que o texto cumpra uma finalidade e seja capaz de estabelecer a 

comunicação, o que não acontece quando simplesmente se registram palavras soltas e sem 

sentido.  

A tabela nos permite, ainda, perceber a presença de 15,3% de atividades referentes à 

produção de textos descritivos, como nos mostra a questão extraída do LD: 

Figura 36 – Atividade de produção textual – texto descritivo  

Outras produções aparecem muito pouco, como é o caso do painel informativo (7,7%), 

da tirinha (3,84%) e do texto dissertativo (3,84%). Compreendemos que o eixo produção não é 

tão bem sistematizado quanto são as atividades de leitura, que se mostram mais organizadas e 

diversificadas. A produção aparece misturada entre as questões de interpretação textual e 

apropriação do SEA e se confunde com estas atividades. Sabemos que a produção escrita é um 

eixo de extrema importância para que se amplie o uso língua portuguesa nos mais diversos 

contextos sociais. O estudante necessita escrever, estabelecer relações lógicas entre suas ideias, 
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ser capaz de atingir a finalidade solicitada. Enfim, ele precisa treinar. No entanto, o LD não 

permite esse treino efetivo. 

Quanto às situações de produção, a tabela abaixo nos revela significativos dados:  

Tabela 14 - Situações de produção

Vimos que 21,6% das atividades de produção solicitavam a produção individual e em 

grupo dos textos. E 23,3% das questões não esclareciam a finalidade de tal produção. Aspecto 

negativo, tendo em vista que não motiva o aluno a produzir. É importante que as finalidades 

estejam claras, para que ele se sinta motivado a escrever.  

De acordo com a tabela, encontramos 8 (oito) atividades de planejamento textual, isto é, 

atividades que demandam a organização de ideias para uma posterior produção. No entanto, 

nem sempre tais planejamentos são seguidos por propostas de produção textual coerentes com o 

planejado e perdem, desse modo, o sentido, como podemos visualizar no exemplo abaixo: 

COMO SE PRODUZ? TOTAL % 

Escrever textos em grupo 13 21,6 

Escrever textos individualmente 13 21,6 

Escrever texto conhecendo a 
finalidade da produção 

12 20 

Escrever texto sem conhecer a 
finalidade da produção 

14 23,3 

Planejar textos 8 13,3 

TOTAL 60 100 
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Figura 37 – Atividade de planejamento textual (LD 2, p. 238)    Figura 38 – Atividade após o  

planejamento / Não houve continuidade do  

planejado anteriormente (LD 2, p.240). 

Diante do que foi visto até o momento, encontramos páginas repletas de textos, 

atividades de compreensão, de apropriação e de produção textual. Os eixos da língua portuguesa 

são trabalhados, mas alguns muito pouco. O que ocorre em toda obra é um excesso de questões 

em uma página, como se tudo precisasse ser contemplado naquele momento. Sabemos que tal 

excesso pode cansar o aluno, desmotivando-o no processo de aquisição da leitura e escrita. E as 

atividades referentes à apropriação do SEA podiam mostrar-se mais presentes e variadas, 

misturando-se de forma menos cansativa com as outras questões do livro, A riqueza do livro 

pode e deve continuar, porém, uma varredura e acréscimos se fazem essenciais.   

Toda a análise em torno das cartilhas e dos livros nos permite pensar o quanto os textos 

dos LD atuais estabelecem estreitas conexões com a esfera extra-escolar. Já não nos deparamos 

com aqueles pseudotextos das cartilhas. No entanto, a escassez na exploração de algumas 

categorias referentes às atividades relacionadas à apropriação do SEA nos faz pensar que existe 

certo receio em retornar ao tradicional. Mas o que significa voltar ao tradicional? Será que 

trabalho sistemático com letras, sílabas e palavras significa a permanência dos antigos métodos? 

Enfim, como esclarecemos no referencial teórico, ao abordarmos as cartilhas, não é bem assim. 

Nossa concepção de alfabetização expressa claramente a necessidade de permitir aos 
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indivíduos, inseridos na alfabetização, refletir acerca do SEA, bem como conhecer, 

compreender e saber fazer uso dos diversos textos que circulam na sociedade. Desse modo, os 

livros analisados já revelam o esforço em alfabetizar letrando. Contudo, ainda dão maior ênfase 

aos textos e suas atividades, em detrimento das questões mais pontuais da alfabetização, que 

costumam ser evidenciadas junto às atividades de compreensão textual, se confundindo com 

estas, já que, como vimos, estão apoiadas, também, nos textos trabalhados. 

Esses livros didáticos que os alunos possuem hoje não só revelam as mudanças, como 

são reconhecidas pelo seu público. É exatamente isso que os alunos do Brasil Alfabetizado, que 

utilizam os livros que acabamos de analisar e que já fizeram uso de cartilhas de alfabetização, 

irão nos esclarecer no próximo capítulo. 
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6. CAPÍTULO 5 - DIÁLOGO COM OS ALUNOS – O QUE ELES PENSAM DAS 

CARTILHAS E DOS LIVROS? 
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Muitas pesquisas são desenvolvidas com o objetivo de saber o que pensam professores, 

instituições, governo, mas dificilmente ouvimos os mais interessados pelo objeto de que tanto 

falamos, o livro didático, não prestamos atenção em que pensam o público a que se destina o 

material. Foi nesse intuito que dialogamos com alguns alunos de salas de alfabetização de 

jovens e adultos, a fim de ouvir o que eles acham do livro que receberam, o que pensam a 

respeito das antigas cartilhas que já utilizaram. Buscamos, sobretudo, em nossas análises, 

entender a relação que se estabelece entre os livros, as cartilhas e os alunos jovens e adultos que 

hoje retornam às salas de alfabetização. 

Desse modo, alguns alunos do Brasil Alfabetizado do município da Pedra e do Recife 

realizaram uma avaliação dos antigos e novos livros. Nesse sentido, ouvimos depoimentos que 

nos permitiram ampliar o estudo sobre os materiais e perceber o que, de fato, significou e 

significa o livro. Assim, as seções a seguir nos levarão a compreender o material na visão dos 

alunos, que nos fará entender suas preferências, isto é, as atividades de que mais gostam, os 

textos e como se dá seu uso fora da sala de aula. Por esse ângulo, iremos perceber, de outro 

ponto de vista, como eram e como são vistos as cartilhas e os livros de alfabetização voltados 

para os jovens e adultos.  

6.1. O livro didático na vida dos alunos 

Quem não gosta de receber um livro novo? Muitas vezes, não sabemos se é bom ou 

ruim, mas, pelo simples fato de ser algo novo, já nos dá vontade de folheá-lo, ler aquelas 

páginas, descobrir nossa aquisição. Pois é, não poderia ser diferente com os jovens e adultos 

que preenchem as salas de alfabetização.  

Ter um livro, poder manuseá-lo e realizar as leituras e atividades que este propõe é, para 

os mais “novos” alunos da EJA, algo que lhes possibilitam se sentirem, realmente, alunos. Eles 

expõem o significado que o livro tem em suas vidas e esclarecem o papel que este exerce nos 

diversos contextos em que atuam. O livro didático é, portanto, necessário, não só devido às 

atividades propostas, como também por se tornar instrumento motivador da aprendizagem. 
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6.1.1. Um material necessário... “É bom!” 

Que seria bem importante pra gente aprender. Pra quem tá com força e vontade de 
aprender que nem a gente tá né! Porque quando surgiu, eu falei “Bom! Agora a gente 
vai aprender alguma coisa” (Josilene/ BA Pedra)13. 

Eu achei muito bom, sabe por quê? Por causa que sem livro a gente não tenta fazer 
nada, né? E a gente com isso aqui, quando eu tenho um tempinho em casa, a gente 
pega ele, aí fica lendo, eu boto o óculos, aí eu leio um bocadinho (Vânia/ BA Pedra) 

Os depoimentos acima já apontam o impacto do livro didático na vida dos sujeitos que 

frequentam o Programa de alfabetização. Percebemos que o livro desempenha um papel de 

destaque na vida desses alunos, que demonstram a satisfação em possuir o material. Segundo as 

alunas acima, o livro é um agente motivador, capaz de propiciar o interesse pelos estudos, pela 

leitura, tornando-se um material de manuseio não exclusivo da sala de aula. Eles são utilizados 

também no cotidiano extra-escolar, dado a que daremos especial atenção posteriormente. 

Outro depoimento que gostaríamos de ressaltar é o do aluno João, que vê no livro 

didático, disponibilizado atualmente, um professor. Ele afirma que o material o ajuda a 

desenvolver seus conhecimentos. É importante perceber como ele se vê diante desse material, 

com o qual estabelece uma relação:  

Esse livro pra mim, ele era um exemplo, hoje esse aqui ele é meu professor, eu 
agradeço. Ela é minha professora, mas com a minha inteligência, meu 
desenvolvimento, meu professor é esse livro. Porque se hoje ela disser: você vai ficar 
com esse livro, eu não vou mais ensinar. Eu com ele, eu pegando, eu com ele sigo 
adiante (João/BA Pedra). 

João nos revela o papel que o LD desempenha em sua vida, capaz de propiciar o 

aprendizado, sem a presença do professor. O aluno nos traz a visão, sobretudo, do livro como 

algo “supremo”, algo que ele passa a possuir e torna-se, talvez, o único material de leitura 

validada que ele possui. De acordo com Tfouni (1995), o livro assume um papel significativo na 

sociedade e especificamente para alunos como João, que retornam à escola e buscam 

alfabetizar-se.  

Grande parte dos alunos atribui valores positivos ao livro, revela o aspecto bom de tê-lo. 

Percebemos que o material concretiza o ambiente educacional, dá mais vigor aos processos de 

ensino e aprendizagem, como reafirmam outros depoimentos: 
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Quando eu recebi? Oxente, eu achei uma coisa linda. Porque eu nunca tinha recebido 
uma beleza dessa, não é? Na idade que eu tenho, receber um livro pra eu ler, com 
história. Tem história aí muito bonita, trabalhador, tudo. Ela lê pra nós tudo. Achei 
muito importante, importante mesmo (Inês/ BA Recife).  

Ah! Quando ela entregou... Oxe! Eu fiquei muito alegre. Eu digo, ô, os aluno agora é 
chique, tem livro bom pra aprender mais, tem um caderno... (Vilma/ BA Recife). 

As declarações acima reforçam o significado que tem o livro didático para os alunos, a 

importância em receber o material. Eles veem o livro como aliado nas aprendizagens em 

construção, visto que nele enxergam a possibilidade de ampliar os conhecimentos e transpor à 

sala de aula, como bem esclareceu João. Outros depoimentos evidenciam o significado do LD 

na inserção escolar desses alunos:  

Eu senti que eu ia aprender (Joselma/ BA Recife) 

(...) naquele tempo a professora ensinava um pouquinho, a gente aprendia, dava aquela 
lição. Hoje em dia o cabra pega um papel e vai estudar, tem o livro. (Júlio / BA Pedra|) 

Os depoimentos nos mostram como o LD parece ser algo “mágico”, que parece não 

pertencer ao mundo desses alunos. Como colocou Vilma, é “chique” possuir o livro. E como 

enfatizou Júlio, é um material capaz de potencializar o estudo, não se limitando aquele 

“pouquinho” que se aprendia, segundo ele, em outros períodos.  

As mudanças de concepções a respeito do aprendizado da leitura e da escrita 

influenciaram práticas docentes, materiais didáticos e as perspectivas diante do aprendizado da 

língua. Os livros didáticos, por sua vez, se inserem nas salas de aula como importante 

instrumento de ensino e aprendizagem e também como personagem principal desse momento 

escolar em que jovens e adultos se iniciam ou reiniciam. Afinal, como bem esclareceu 

Schlickmann (2001), o livro é um representante significativo de nossa rede de comunicação, um 

símbolo capaz de legitimar a escrita.  

Contudo, não podemos afirmar, de forma geral, se os antigos livros eram ruins para os 

alunos. Até porque, para muitos alunos, aqueles materiais continham propostas que 

caracterizavam o processo de alfabetização, ou seja, eram capazes de introduzir as primeiras e 

principais lições para que se aprendesse a ler e a escrever. Sobre isso, vamos nos aprofundar na 

seção seguinte. 
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6.1.2. O livro didático na vida dos alunos: o novo e o velho 

“Eu prefiro esse livro... Porque esse desenvolve mais e eu já aprendi, já sei ler, não 
preciso mais da carta de ABC. O livro tem mais coisa pra aprender melhor, tem mais 
história. (...). Esse aqui é superior àquele. Aquele a gente até esquece. O que vale é 
esse aqui que a gente desenvolve.” (João/ BA Pedra). 

Com João, percebemos o papel atribuído à cartilha, que é percebida por grande parte dos 

alunos como um material inicial, introdutório. O próprio João deixa isso claro, ao expor que não 

precisa mais da carta de ABC, visto que já conhece todo o alfabeto que permeia o material. 

Outros depoimentos seguem a mesma linha de pensamento do referido aluno: 

“Porque eu queria aprender essas letras. Porque a gente aprende logo esse aqui né? A 
gente aprende logo o ABC, aí depois vai pro livro” (Zélia / BA Pedra) 

“... agora pra mim, agora que eu já li aquela cartilha, eu tô achando melhor esse. Que o 
outro era só...esse daí (LD atual) tem muitas frases, tem músicas pra gente tentar 
aprender né?” (Vânia / BA Pedra) 

“Porque o livro tem mais. Porque aqui a carta é boa também, mas o livro é mais 
adiantado” (Emília / BA Recife). 

Alguns alunos, que ainda se percebem em uma etapa muito inicial, acreditam que a 

cartilha é um material necessário, capaz de introduzí-los no mundo da escrita, como declarou 

César, ao ser indagado sobre o material que o ajuda mais: 

“Eu acho que é com esse (cartilha). Esse aqui eu aprendo mais ligeiro, porque esse 
daqui a letra é mais miúda (LD atual). Só pra quem sabe mesmo” (César / BA Recife). 

Vale ressaltar, no entanto, que César utiliza dois outros materiais dados a ele pela 

professora, uma cartilha e um caderno de caligrafia. Por isso, considera mais relevante o uso 

desses materiais, posto que o livro didático, pelo que revelou o aluno, não é muito explorado 

por ele, que fez questão de expor o material que ganhou da professora e que costuma usar. Tal 

fato nos permite refletir acerca da constante presença dos antigos materiais e seus métodos nos 

eventos sistematizados de aprendizagem. Em muitos momentos, ao falar do livro atual, os 

alunos frisavam atividades envolvendo o alfabeto, cópia de texto, ou seja, atividades típicas das 

cartilhas. Os depoimentos de César e Emília exemplificam esse fato:  
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Gostei. O ABC e a tarefa... É que ela coloca mais no quadro né? A gente tira do quadro 
né? (César/ BA Recife). 

Eu fiquei alegre, né? Porque a gente tando com o livro, a gente faz cópia. Já fiz várias 
cópias que ela passou pra fazer e nas minhas cópias já tem uma coleção de parabéns 
que ela botou pra mim (Falou desse fato com satisfação) (Emília/ BA Recife).  

Essas falas nos fazem pensar sobre o uso desses livros, sobre as adaptações que os 

professores costumam fazer. Sabemos que é necessário adaptar o material, pois algumas vezes 

se faz necessário o uso dessa estratégia, a fim de potencializar os objetivos almejados diante da 

turma, como esclareceu Silva (2005), em sua pesquisa. Mas, é necessário coerência, afinal, 

como vimos nas nossas análises, os livros atuais dispõem de inúmeros textos que precisam ser 

usados não apenas para se propor atividades relacionadas à reflexão do SEA, que, aliás, podem 

e devem ser pensadas e são contempladas nos livros, apesar das limitações.  

Contudo, os sujeitos consideram importante a cartilha, mas admitem que o livro didático 

atual possibilita maiores aprendizados. Percebemos que grande parte dos sujeitos tem a cartilha 

como material para iniciantes e acreditam que é ou foi importante para se aprender o alfabeto, 

as vogais e consoantes, enfim, para aprendizados essenciais. Alguns esclarecem a importância 

do material: 

(...) agora pra mim, agora que eu já li aquela cartilha, eu tou achando melhor esse. Que 
o outro era só...esse daí (LD atual) tem muitas frases, tem músicas pra gente tentar 
aprender né (Vãnia/ BA Pedra). 

  

Tal depoimento revela que, apesar do significado da cartilha, o livro didático adotado 

desempenha considerável status, sendo, assim, necessário seu uso sistemático, que configura 

uma atividade permanente do cotidiano da sala de aula. Desse modo, pretendemos entender 

como, segundo os alunos, ocorre o uso desse material. Será que se restringe apenas à sala de 

aula? E a professora o usa realmente? 

6.1.3. O livro e seus usos segundo os alunos 
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O livro didático destinado aos jovens e adultos representa uma conquista que, como 

vimos, sofre constantes modificações frente às concepções norteadoras do ensino. Todavia, não 

é suficiente que exista o LD, os alunos precisam ter acesso ao material, que, muitas vezes, 

devido às várias barreiras burocráticas, chegam tardiamente, como ocorreu com os dois 

municípios aqui explanados, Pedra e Recife. Contudo, outro aspecto se faz necessário salientar: 

o uso desse livro. De que adiantaria a existência do livro, a obtenção deste pelos alunos e o não 

uso? 

A pesquisa nos permitiu breves constatações que revelam o uso do material pelo docente 

e pelos alunos, de acordo com alguns diálogos com os alunos em questão 

Toda vez que a gente vem ela usa. Todos os dias a gente tem que trazer... Tem dia que 
a aula é todinha só no livro... Aí depois ela passa umas continhas no caderno (Vilma/ 
BA Recife).  

Em casa quando eu tenho um tempinho, quando termino a obrigação. Porque eu 
trabalho no campo, chego em casa, vou cuidar da casa, quando eu termino vou pra 
cama, pego o livro e já começo a ler (Josilene/ BA Pedra). 

Através dos diálogos que estabelecemos com os variados alunos da pesquisa, tanto no 

município da Pedra, quanto em Recife, percebemos não só as evidentes mudanças relacionadas 

aos LDs, como também aos usos que deles fazem os alunos. Assim, os depoimentos de Vilma e 

Josilene nos esclarecem as múltiplas aparições do LD, no cotidiano dos sujeitos, que, além de 

ser usado em sala, também se faz presente nos momentos extraclasse dos sujeitos. 

A obtenção dos livros pelos alunos ampliou as possibilidades de um trabalho mais 

sistemático e coerente de acordo com as concepções mais recentes a respeito do trabalho com 

leitura e escrita. Os estudantes, em sua maioria, nos expuseram que os professores costumam 

usar o livro diariamente, como expressa Josilene: 

Sempre, sempre. A gente vem, quando a gente começa vai fazer o nome da escola, a 
gente vai ler no livro, depois ela vai fazer no quadro os textos pra gente responder 
alguma coisa (Josilene/ BA Recife). 

Porém, outras evidências nos permitiram confirmar o uso e desuso do material, como a 

relação e proximidade que os alunos estabeleciam com o livro. Constatamos que alguns jovens 

e adultos não demonstraram muito envolvimento com o livro, não sabendo nem sequer expor as 
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atividades que realizaram, que gostaram, enquanto outros, falaram sobre os assuntos que 

estudaram, dando explicações pertinentes, apontando, inclusive, a página do livro em que se 

encontravam as atividades que julgavam interessantes, como ocorreu com uma turma do 

município da Pedra, em que evidenciamos um grupo de alunos não muito familiarizados com o 

livro, enquanto outros, de outra turma, se mostraram bastante íntimos com o LD. Entre os 

alunos do município de Recife, duas alunas de uma mesma sala se destacaram, ao conversar 

sobre o livro e os textos e atividades que realizaram, demonstrando o efetivo uso da obra.  

É importante salientar que alguns alunos, ao falar sobre o novo livro, fizeram menção às 

atividades de apropriação que costumam realizar, questões que são adaptadas e transformadas 

em tarefas, muitas vezes sem sentido, similares às cartilhadas, como demonstramos na seção 

anterior, com os depoimentos de Vilma e Josilene.  

Entendemos que a frequência com que o docente usa o material em sala de aula interfere 

no olhar que os alunos lançam para o livro, fato que possibilita ou limita uma compreensão 

coesa dos textos e das atividades do material.  

O livro didático, porém, assume importante função, ao transpor o ambiente escolar e 

compor outros ambientes de convívio dos sujeitos. Eles nos revelaram que manuseiam o livro 

em diferentes momentos e locais, seja pra estudar, revisar, ou simplesmente tentar ler e escrever 

algo: 

Uso em casa também. Tem vez que eu quero fazer essas letras, eu faço. 
(...) 
Faço desse livro aqui e passo pro meu caderno (Fábio/ BA Pedra). 

Eu olho, quando tenho um tempinho em casa eu olho. Olho, leio, a palavra que eu não 
sei, ela me diz. Eu olho porque eu gosto, eu quero aprender, pra eu não passar tanta 
vergonha, é tão ruim. 
(...) 
Ajuda muito, quando eu vou escrever uma coisinha que tem pra fazer que eu não sei eu 
olho, se tiver errado eu olho (Vânia/ BA Pedra). 

(...) eu uso em casa, eu mando minha netinha ler pra mim várias coisas (Josiane/ BA 
Recife). 

Sabemos, contudo, que o LD não foi sempre assim e, como apresentamos anteriormente, 

suas atividades estavam apoiadas em concepções que não levavam em conta o letramento, 

entendiam a língua como o código e o aprendiz como receptor e memorizador de 

conhecimentos, como enfatiza Freire (1987). E o que pensam os jovens e adultos do Brasil 
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Alfabetizado sobre as cartilhas e suas atividades? O que é melhor, o novo livro ou as antigas 

cartilhas? Ainda existe espaço para as cartilhas? Com o objetivo de responder tais 

questionamentos é que damos início ao próximo tópico.  

6.2. Experiências escolares: passado e presente em foco 

Muitos dos jovens e adultos que estão nas salas de aula já frequentaram a escola em 

algum momento de suas vidas. No entanto, as dificuldades financeiras ou o próprio sistema 

escolar, com seus métodos, os excluíam desse ambiente, como relata uma aluna, ao expor como 

sua professora ensinava: 

Ela ensinava assim, ensinava a gente e se não respondesse a lição.... Quer dizer eu 
nunca fui não, mas tinha gente lá que ia de castigo, botava ajoelhada no chão (...) 
(Emília / BA Recife). 

Esse depoimento nos leva a crer que o método aversivo buscava manter o controle e a 

ordem em um ambiente no qual o professor exercia a liderança e não permitia interações, 

aspectos que caracterizavam o modelo tradicional de ensino, em que estudantes, como Emília, 

deveriam apenas armazenar todos os dados, a fim de não serem castigados. Os alunos deveriam 

“dar” a lição passada pela professora, lições da cartilha, que demandavam a escrita ou leitura 

das letras expostas ou dos pequenos textos sem sentido presentes em algumas delas, atividades 

que seguiam uma ordem de complexidade, conforme Silva (2004).  

Os depoimentos nos possibilitaram observar, também, que a maioria dos alunos viveu no 

campo e precisou desde cedo trabalhar na roça e, por isso, não foi possível prosseguir com os 

estudos. Isso nos faz perceber que as poucas oportunidades disponíveis à população de baixa 

renda não possibilitavam a permanência dos estudantes nas cadeiras escolares, pois a situação 

precária demandava das crianças a inserção no mundo do trabalho. Dessa forma, esses 

indivíduos se tornaram ainda mais limitados em suas interações sociais, pois, de acordo com 

Ferreira (2005), o uso da linguagem implica diretamente na vida das pessoas, conforme nos 

esclarecem os depoimentos que se seguem:  
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É que naquele tempo nós não tinha oportunidade. Porque nós ia pra roça trabalhar com 
nosso pai. (Lúcia / BA Pedra) 

Estudei pouquinho. Quando era novo eu estudei pouquinho, fiz até a 1ª série só, uma 
parte da 1ª série. Aprendi a assinar o nome, o nome eu assino. A 1ª série eu estudei um 
pouquinho, aí pronto. Nesse tempo a gente morava aqui. No tempo de eu novo aqui, 
era muito difícil. Agora não! Agora tá tudo melhor. (Júlio / BA Pedra) 

(...) nesse tempo eu além de casa, tomava conta das crianças e quando as crianças já 
estavam maiorzinha pra tomar conta, eu era trabalhando na enxada. Trabalhava na 
enxada, tomava conta da farinhada de mandioca... (Emília / BA Recife). 

Com relação ao depoimento de Júlio, vale ressaltar que ele mora no sítio e reconhece as 

mudanças sofridas no lugar. Mudanças que possibilitaram o seu retorno a sala de aula. Já 

Emília, que hoje vive na Região Metropolitana do Recife, enfatiza a questão do tempo que era 

preenchido pelos afazeres domésticos e pelo trabalho no campo. Nesse caso, dificuldades 

ampliadas pelo fato de pertencer ao sexo feminino. Afinal, as mulheres deveriam cuidar do lar, 

fato que as afastava do estudo, como enfatizam Ferreira (2005) e o curta-metragem “Vida 

Maria”. 

A necessidade de trabalhar também foi citada por César: 

Porque naquele tempo quando meu pai morreu a gente era tudo pequenininho e a 
escola era longe e além de sair pra trabalhar... Eu trabalhava de dia, tomava conta dos 
gados, apanhava capim, tratar de gado, cavalo... Nós largava, chegava de 12h, aí 
quando nós chegava que armoçava ia simbora apanhar capim... (César / BA Recife) 

Assim como Lúcia e Júlio, Vânia expõe que estudou pouco, mas revela outro dado que a 

impossibilitou de prosseguir com os estudos.  

Eu estudei até a 2ª. Porque meu pai era daqueles pais ignorante né, naquele tempo. 
(Vânia/ BA Pedra)  

Seu depoimento nos faz refletir sobre algo muito comum em tempos passados, em que 

os pais temiam o ambiente escolar e o que o aprendizado podia proporcionar. Ou seja, não 

bastassem todos os empecilhos para inserir-se e manter-se na escola, as mulheres ainda sofriam 

as diversas descriminações, devido aos estereótipos a elas atribuídos e concretizados 

socialmente, como afirma Ferreira (2005), ao explanar que a educação feminina era restrita à 

educação doméstica. 
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Durante nossas conversas com os sujeitos foi importante perceber como, de início, os 

momentos escolares que vivenciaram não eram citados, nem reconhecidos. Percebemos que o 

fato de não ter aprendido a ler e a escrever colabora para esse não reconhecimento. Muitos 

falaram inicialmente que nunca haviam estudado, mas, no decorrer da conversa, outros dados 

eram revelados. Alguns sujeitos não estudaram na infância, mas fizeram parte de outros 

programas de alfabetização já adultos, como é o caso de João, Inês e Vilma: 

(...). A primeira vez que fui lá (na escola) tinha 23 anos, mas foi um negócio de três, 
quatro dias e deixei. Foi em 68 e agora que chegou essa oportunidade eu comecei me 
interessando. (João / BA Pedra) 

Nunca estudei quando era pequena, agora é que eu tô estudando, depois de velha... Eu 
tive ali em Santo Amaro... Tinha uns 50 anos. (Inês / BA Recife). 

Eu estudei. Mas só que, quando eu era criança eu estudei, mas era numa casa assim 
como essa, não era num colégio formado. E era num tempo, não sei se você já ouviu 
falar, MOBRAL, tem uma cartilha chamada MOBRAL. (Vilma / BA Recife) 

Vilma cita o MOBRAL, programa de alfabetização disseminado no período militar, 

como estudamos em capítulo anterior. No entanto, o programa não cumpriu seus objetivos. 

Contava com concepções tradicionais e materiais padronizados. É interessante ressaltar que 

Vilma cita a cartilha e, apesar das poucas lembranças, ainda estabelece significativas diferenças 

em relação ao material recente:  

(...) tinha mais figurinha do que letra mesmo... Agora tinha letra, mas não era muito 
assim como esse não. 

Constatamos, então, que vários foram os fatores que interferiram na escolarização e, 

consequentemente, na alfabetização desses indivíduos: a necessidade de trabalhar desde cedo, 

os métodos de ensino, os preconceitos gerados por estereótipos alicerçados socialmente, as 

oportunidades a eles destinadas, entre tantos outros que aqui não foram contemplados. Mas, 

apesar de todos os contrapontos citados, foi possível aprender? 

Já vimos que muitos foram os fatores que fizeram os alunos deixarem a escola e são 

esses fatores que interferiram no aprendizado dos sujeitos:  

Por causa que eu era muito nova e meu pai não deixava e a gente perdeu muita aula 
(Vânia/ BA Pedra). 
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No entanto, outro fator aparece aqui, o interesse dos próprios sujeitos. Muitos se culpam 

por não ter aprendido:  

(...) a gente não tinha as oportunidades que tem hoje. Hoje tem muitas coisas que a 
gente acha difícil, mas tem outras que tá oferecendo assim, de mão beijada pra gente. 
A gente não faz se não quiser, por exemplo, estudar. Hoje em dia... Antigamente no 
tempo que estudei era muito difícil. Como eu lhe falei, era numa casinha, a gente vivia 
numa situação muito pobre, a gente não podia ir pra escola todos os dias, um dia eu ia 
no outro dia não podia ir, já quem ia era minha irmã. Era uma sandália só pra colocar 
no pé, então não podia ir as duas no mesmo dia. Tinha que ir um dia uma, no outro dia 
ceder a sandália pra outra ir... Aí a gente não aprendeu o que devia a gente aprender. 
Mas hoje em dia eu me arrependo muito de não ter me interessado mais, mesmo assim 
com a dificuldade que era (Vilma/ BA Recife). 

A declaração de Vilma expõe as dificuldades que passou e que consequentemente, a 

impediram de seguir com os estudos e de se apropriar dos conhecimentos que busca, 

atualmente, no programa de alfabetização. Porém, já no final de sua fala, ela expressa que 

apesar de toda a dificuldade deveria ter se interessado. Ela atribui a si a culpa de não ter se 

esforçado e buscado aprender, e internaliza, dessa forma, os discursos das classes dominantes, 

de acordo com estudos de Bourdieu, focados no capítulo 2 desse estudo.  

A culpa que a aluna atribui a si mesma reflete o pensamento dominante por longo 

período, época em que o sujeito era responsável pelo seu aprendizado ou não. De acordo com os 

estudos de Carraher (1986), verificamos, na sociedade, uma estigmatização do analfabeto, ou 

seja, tal condição está sempre atrelada a algo ruim. Assim, os métodos e suas cartilhas 

legitimavam tais pensamentos e não contribuíam para o efetivo aprendizado do aluno. E afinal 

como eram essas cartilhas? O que dizem os alunos? 

6.2.1. A cartilha segundo os alunos 

Lembrar dos tempos em que frequentou a escola e do material que utilizou na 

alfabetização não é um exercício fácil, mas possível. Foi o que constatamos em nossas 

conversas com alguns sujeitos que se encontram, hoje, inseridos em turmas do programa Brasil 

Alfabetizado.  
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Os alunos trouxeram à tona alguns dados que remontam ao cenário das aulas em tempos 

passados. Aulas que buscavam alfabetizar a partir da memorização e cópias de letras. Talvez 

seja por isso que alguns falam tanto dessas atividades, que preenchiam as cartilhas destinadas à 

alfabetização. Materiais que marcaram o contexto da época, norteadores, ou melhor, “ditadores” 

da prática docente. 

O alfabeto foi constantemente citado, os alunos ao todo tempo referiam-se ao “ABC” ou 

“a,e,i,o,u” quando falavam sobre as aulas em outras épocas. A professora, geralmente, aparece 

escrevendo no quadro o que deveria ser copiado pelos alunos, passando lições da cartilha ou de 

outro material, para casa e tomando-as no dia seguinte, como revelam alguns depoimentos dos 

alunos, quando questionados sobre como a professora ensinava na época em que estudaram: 

Lembro. A-B-C, a-e-i-o-u. 
(...) 
A gente escrevia, tirava do quadro, passava pra gente fazer em casa.(Francisco / BA  
Pedra) 

Me lembro. A,e,i,o,u. Isso eu aprendi tudinho, o ABC tudinho. Agora tinha umas letras 
que eu esqueci né. Aí aprendi já com essa. (Zélia / BA Pedra) 

Desse modo, os depoimentos sobre a cartilha e a carta de ABC apareceram, em sua 

maioria, atrelados a essas atividades que buscavam a memorização do alfabeto, cópia, lições a 

serem dadas, etc.  

“Ela tinha A,b,c,d,e,f,g,h,i,j, né. O alfabeto todinho naquela folha” (João/ BA Pedra). 

“Tinha o alfabeto, o ba-be-bi-bo-bu, essas coisas assim” (Josilene/ BA Pedra). 

“Decorava pra dar a lição. Estudava a carta de ABC, aí no outro dia ela ia lá, de cada 
pessoa ela tomava a lição” (Emília/ BA Recife).  

As declarações acima nos permitiram ampliar a compreensão sobre as cartilhas, ou carta 

de ABC, isto é, qual seu real objetivo. Os alunos esclareceram o principal conteúdo do material 

que, como enfatizamos ao apresentar o Método ABC e a Cartilha ABC para adultos, era 

permeado de atividades que não propiciavam reflexões, com alguns textos cartilhados, que 

demandavam dos docentes um trabalho extremamente mecânico. A aluna Emília esclarece esse 

fato, e expõe que decorava para dar a lição, como expõe a figura abaixo: 
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Figura 39 - Lição da cartilha Método ABC (p. 12 e 13) 

Os alunos nos mostram exatamente o que enfatizou Mortatti (2000), ao expor os 

diversos métodos que estiveram nas salas de alfabetização, e a forte presença do alfabeto, 

sílabas, frases e textos desconexos. Devido a essa sistematização do ensino da leitura e da 

escrita que permaneceu por longo tempo, é o que os alunos costumam expressar com tanta 

ênfase o alfabeto, as lições, as infinitas cópias, ao lembrar outras experiências em turmas de 

alfabetização. 

Alfabetizar, portanto, na concepção de ensino que norteou as práticas citadas acima, 

estava diretamente relacionado ao aprendizado do “código”, isto é, à capacidade de decifrar, 

não importando como o indivíduo conseguiria compreender todos os aspectos que compõem o 

nosso sistema e que parecem compor naturalmente cada ser. No entanto, sabemos que não é 

bem assim. Morais (2005) nos esclarece a importância de compreender a escrita como um 

complexo sistema, norteado por princípios primordiais para seu efetivo entendimento.  

Vale salientar que, apesar das significativas mudanças, ainda encontramos práticas 

parecidas com as ressaltadas acima. Apesar de esse não ser nosso objetivo, é importante 

considerar que, durante as entrevistas, consequentemente, presenciamos alguns momentos da 

aula e nos deparamos com docentes fazendo uso de “técnicas” tão comumente utilizadas nos 

antigos modelos de ensino e pautadas nas antigas cartilhas de alfabetização. Não estamos aqui 

negando por completo o uso de algumas dessas técnicas, mas apenas queremos expor como, 

nem sempre, as novas concepções fluem no cotidiano escolar. Então, apesar de todas as 

professoras que compõem o programa contarem com momentos de formação, que refletem 
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justamente a adequação aos novos conceitos de ensino da língua portuguesa, as efetivas 

mudanças demoram a ocorrer. Podemos pensar, então, que assim como o sujeito passa por 

etapas até se apropriar do sistema, o mesmo acontece com o professor, que passa por etapas até 

se apropriar das novas concepções e, assim, mudar suas práticas cotidianas.  

6.2.2. Quando a cartilha ainda se faz presente 

Durante uma de nossas conversas, constatamos que a cartilha não se distanciou 

completamente do âmbito escolar e ainda continua sendo utilizada como material de apoio no 

processo de ensino da leitura e da escrita. O aluno César confirmou esse dado, ao afirmar, como 

vimos na seção anterior, sua preferência pela cartilha. Nesse momento, ele enfatizou que não 

costuma usar o LD, mas sim, outro livro que ganhou da professora, cujo nome é “Cartilha é um 

amor”, volumes 1 e 2. Esta refere-se ao caderno de caligrafia. É interessante perceber como 

César entende a presença dessa cartilha, considerando-a, assim como afirmaram outros alunos, 

um material inicial, introdutório: 

(...) eu não tô nesse livro ainda, eu tô mais na carta de ABC que a gente tem. 
(...) 

Aí eu levo, trago, a gente tira a cópia. Aí a gente usa mais a carta de ABC. Aí a gente 
usa mais esse aqui (a cartilha que recebeu da professora). (César / BA Recife)

Frente a esse fato, nos vemos com duas problemáticas: por que apesar de tantas 

mudanças no que se refere ao ensino e aprendizado da língua, muitos professores ainda 

reservam espaço para a cartilha? Será, então, que ainda é viável utilizá-la?  

Responder esses questionamentos não é uma tarefa tão simples como parece, pois, 

apesar de conhecermos os estudos que nos mostram a necessidade de um trabalho na 

perspectiva do letramento e de, assim, alfabetizar letrando, muitos professores ainda persistem 

no uso de antigos modelos. Mas, tendo como suporte os estudos teóricos que trilhamos em 

capitulo passado, trabalhar a língua na perspectiva do letramento não significa eliminar as 

atividades sistematizadas, que envolvam a apropriação do sistema, afinal sabemos que 
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precisamos ensinar ao aprendiz o sistema de escrita e suas peculiaridades. No entanto, 

diferentemente do que propunha a cartilha e os métodos que coordenavam o ensino, o estudo da 

língua pode partir da diversidade de gêneros textuais e propor atividades significativas para os 

estudantes.  

Assim, vale ressaltar que nem sempre as mudanças são internalizadas por seus agentes 

de maneira rápida e eficiente, mas demandam um longo processo de avanços e retrocessos, para 

que as ideias se esclareçam, como é o caso dos professores, principalmente esses a que nos 

referimos, que compõem o programa Brasil Alfabetizado, que, em sua maioria, não possuem 

formação adequada para a função.  

Muitos avanços já foram conquistados, apesar da sutil presença da cartilha e de 

atividades que lembram aquele contexto das salas de alfabetização passada. E o que pensam os 

alunos sobre os novos livros de alfabetização? Contudo, antes de respondermos esse 

questionamento, buscamos compreender como se deu a (re) introdução desses jovens e adultos 

ao contexto escolar, o que os motivou a (re) inserir-se nesse contexto; Tendo em vista, 

principalmente, que tais aspectos interferem na relação dos alunos com o LD. 

6.3. O retorno aos assentos escolares 

Retornar à sala de aula, tornar-se aluno e a partir daí alcançar os desejos que 

permaneceram inertes por algum tempo, é o que desejam os alunos que preenchem as salas de 

alfabetização. São muitos os motivos que os impulsionaram a compor as turmas do programa de 

alfabetização para jovens e adultos, como a vontade de assinar o nome, de poder ensinar aos 

filhos, de ampliar as oportunidades de trabalho, conforme exemplificam os depoimentos a 

seguir: 

Porque deu vontade de estudar, porque eu tive um filho e quando meu filho crescer eu 
posso ensinar a ele... Fica complicado ele trazer a lição e eu não poder ensinar a ele 
(Joselma/ BA Recife).  

Fazer meu nome. Porque sempre eu esqueço duas letrinhas. Ontem mesmo, fui 
escrever e esqueci duas letras de novo, porque foge da memória (Josiane/ BA Recife).  
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Ah! Porque às vezes eu penso, né? Que eu ainda não sei. Se eu tivesse estudado mais, 
hoje em dia eu não trabalhava... não que seja um serviço discriminado não, porque 
todo serviço sendo honesto é um bom serviço. Mas eu poderia ter um trabalho 
melhor... Eu podia ter um trabalho melhor, se eu tivesse estudado, me interessado mais 
(Vilma/ BA Recife). 

De acordo com o depoimento de Vilma, vimos que esta se sente discriminada não só 

pelo seu emprego, como também pelas condições limitadas em que se encontra, no que diz 

respeito às habilidades da leitura e da escrita, que, segundo ela, não a permitem mudar a 

situação. Ela atribui aos estudos as possibilidades de melhoria e se vê capaz de aprender:  

É porque eu penso assim: se eu me interessar um pouquinho mais, eu acho que eu 
consigo... Tô com 46 anos agora, tem pessoas com mais idade que eu e tá estudando. 
Acho que se eu me interessar mais um pouco eu acho que eu vou conseguir ainda 
alguma coisa. Às vezes eu chego a pensar, ah, eu não aprendo mais nada não, minha 
cabeça não dá mais (...) (Vilma / BA Recife) 

A busca para aprender a ler e a escrever, entretanto, vai além do acima citado, visto que 

tornar-se alfabetizado é tornar-se uma pessoa com práticas sociais mais efetivas, é não se sentir 

marginalizado no ambiente em que as letras se fazem cada vez mais presentes, é, sobretudo, 

sentir-se do e não simplesmente no contexto em que se está inserido.  

A vergonha em revelar que não conhece as letras, o medo em ser descoberto e taxado de 

“analfabeto”, demanda de milhares de jovens e adultos que ainda não se apropriaram do sistema 

de escrita, fazer uso de diversas estratégias para participar do ambiente letrado em que se 

encontram imersos, como bem revelaram Galvão e Di Pierro (2007). A inserção nas salas de 

aula lhes revela o ambiente que os leva a ativar e construir o conhecimento, o que propicia 

suaves avanços no decorrer do tempo, como esclarece uma aluna, ao expor por que voltou a 

estudar: 

Porque eu me achava muito ridícula. Se eu ia pra um canto, olhava uma placa assim, 
uma folha, eu não conseguia e eu ia assinar meu nome em qualquer canto que 
acontecesse pra mim, eu ia com medo, porque eu não sabia direito, né? E hoje não. Eu 
tava dizendo a menina, mas óia, eu não tou mais com medo de fazer meu nome, nem 
de olhar pra uma folha em canto nenhum mais. Por que eu tinha minha munheca dura, 
agora não tá mais, eu escrevo que só. Pense num prazer, mulher, como eu mudei 
(Vânia/ BA Pedra). 

Vânia se mostra satisfeita com os progressos que já alcançou e que lhe permitiram 

perder a vergonha e o medo em assinar o próprio nome. Percebemos que esse retorno pode ser 
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fundamental para modificar o auto-conceito e ampliar a auto-estima, que muitas vezes se 

encontram abalados. 

Como vimos, não só os professores e guias “avaliam” os livros didáticos, como também 

os alunos, o público a quem se destina o livro. Os sujeitos com os quais dialogamos durante o 

processo de pesquisa realizaram uma sutil análise dos livros e nos apresentaram dados 

importantes para compreender o papel do material em suas vidas. 

Desse modo, apresentaremos, a seguir, duas subseções, em que, primeiramente, iremos 

expor o que pensam os alunos do município da Pedra a respeito do livro “Construindo a 

cidadania” e, posteriormente, o que pensam os alunos do município de Recife sobre a obra 

“Alfabetiza Brasil”. 

6.3.1. O que pensam os alunos a respeito do livro “Construindo a cidadania”? 

Permeado de textos e atividades, o referido livro ganha força nos depoimentos dos 

alunos que reconhecem as nítidas diferenças entre os antigos materiais e o LD atual. Segundo os 

alunos o livro é “ótimo”, “bom”, “cheio de coisas boas”. Ou seja, o livro é bastante valorizado 

pelos sujeitos, que se sentem contemplados, como expressam alguns depoimentos: 

O dia que chegou “eita que bom, chegou um livro bom pra gente estudar”. Fizemos a 
primeira leitura, aí já fomos passando de leitura em leitura” (Josilene/ BA Pedra). 

6.3.1.1. “Tem muita coisa” – Frequência dos gêneros textuais 

Os sujeitos enfatizam que é possível encontrar no livro, histórias, músicas: 

Tem música, tem leitura pra gente fazer, atividade... (Josilene / BA Pedra) 

Tem uma histórinhas boa, né? Agora mesmo a gente tava lendo aquela historinha 
daquela musiquinha. (Júlio / BA Pedra) 
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O aluno Júlio faz referência à atividade que a professora estava realizando, quando 

chegamos. Ela havia realizado a leitura da música “O que é o que é” de Gonzaguinha, momento 

que motivou os alunos, como pudemos presenciar. 

De acordo com os alunos, o livro possui textos interessantes, que proporcionam 

reflexões e, muitas vezes, os levam a lembrar algum momento de suas vidas, como esclarece o 

trecho extraído de uma das conversas que tivemos com o aluno João: 

E aqui tem muitos textos, não é? (João estava com livro em mãos). 
Que nem esse daqui, que é um dos mais importantes, que foi onde eu a maior parte da 
minha vida trabalhei. “Das pedras”. De 83 a 2001 minha vida foi isso, Alagoas, Bahia. 
Trabalhava em quê? 
Pedreiro 
Ler todinho, me comove meu tempo que passou. Hoje eu podia ser o quê? Professor ou 
uma pessoa mais sábia, né?! Podia saber de mais coisa, mas não me dediquei. Hoje 
quando eu venho pensar, o tempo já passou. 
Seu José leu um trecho do poema:  
“Uma estrada, 
 um leito,  
uma casa,  
um companheiro,  
tudo de pedra...” (João / BA Pedra) 

Figura 40 – Texto citado por João (LD 1, p. 140) 
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Ele revela o quanto é importante ler textos que possuem alguma relação com a realidade. 

Esse foi, inclusive, um dos pontos pelos quais, segundo a coordenadora do Programa Brasil 

Alfabetizado do município, o livro foi escolhido. Ela afirmou que a equipe que realizou a 

escolha do livro, o achou coerente com estilo de vida de sujeitos que viveram e vivem na zona 

rural e possuem experiências diferenciadas daquelas vividas pelos sujeitos que moram nas 

grandes cidades: 

(...) nós escolhemos porque nós achamos que tinha mais a ver com nossa realidade. 
Tinham outros livros bons também, mas que eu acho que atendia mais a necessidade 
do pessoal do sul. (Coordenadora do Programa BA Pedra) 

Assim, o LD contempla conteúdos significativos que, como podemos ver, motiva os 

alunos a efetivar uma interação com os textos, além de ativar conhecimentos prévios, ou seja, 

permitir-lhes aprender a partir daquilo que conhecem, das experiências já vivenciadas, 

conforme expressa Solé (1998).  

João ainda nos mostrou outro texto de que gostou. Ele abriu o livro em uma determinada 

página e leu (com pausas entre as palavras) alguns trechos do texto “Feios, sujos e malvados” 

de Aldaíza Sposati, presente no LD 1 e fez algumas considerações, como podemos ver a seguir: 

Quer dizer que tá xingando, né? Pronto: é isso aqui que eu gosto. Essas passagens 
assim, eu gosto de olhar, observar. O tempo empata, né? eu trabalho no dia-a-dia, né? 
(João / BA Pedra) 

Percebemos como os textos disponibilizados pela obra são significativos para o aluno, 

que constantemente faz interpretações e expõe a relevância para sua vida. O livro, portanto, na 

visão do aluno, proporciona momentos de aprendizagem que ultrapassam a sala de aula. João 

afirma, ainda, que gosta de todos os textos e diz gostar muito de notícia, gênero textual presente 

apenas uma vez no LD 1, o qual destacamos aqui: 
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Figura 41 – Gênero textual notícia (LD 1, p. 109) 

Julgamos importante um trabalho mais sistemático com o referido gênero textual, tendo 

em vista que se encontra inserido nas práticas diárias de letramento desses sujeitos que, como 

João, mesmo que não tenham acesso ao jornal escrito, conhecem bem o jornal televiso.  

Já Josilene aponta o poema “Trem Caipira” como um texto que ela gostou de estudar e 

explica tratar-se de um poema, como nos esclarece a figura abaixo:  
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Figura 42 – Texto citado por Josilene (LD 1, p. 40)

Outro aluno expõe que gostou do texto que, segundo ele, fala sobre os negros.  

Essa diversidade textual proposta pelo LD é nitidamente percebida pelos alunos, que se 

apresentam bem receptivos aos textos, visto que demonstram manter um diálogo e se 

identificarem com estes. Os assuntos que remetem às suas vidas parecem motivar ainda mais 

essa interação.  

Nesse sentido, também buscamos conhecer as atividades presentes no material, segundo 

os alunos, e o que eles preferem. 

6.3.1.2. “Teve um bocado aqui que a gente fez que eu gostei de fazer” – Frequência das 

atividades de interpretação textual e apropriação do SEA: O que dizem os alunos? 

Procuramos compreender que tarefas os alunos gostam de realizar, entender o que mais 

os atrai no livro: se são as atividades que envolvem os textos, ou as questões que os levam a 



142 

refletirem a escrita das palavras, referentes à apropriação do SEA. Ou seja, o que esses alunos 

consideram necessário para, de fato, aprender a ler e escrever.  

Vimos, que os alunos apontam com frequência as tarefas relacionadas à apropriação, 

como nos revela Vânia sobre as atividades de ditado e de completar. Ela expôs a tarefa que 

fazia no momento, a criação de um acróstico, que podemos visualizar através da figura que se 

segue: 

Figura 43 – Construção do acróstico (LD 1, p. 87) 

Outra atividade citada pela mesma aluna foi referente à escrita de palavras:  

Eu gosto de tentar cantar, eu gosto de ditado, que tem aí um bocado pra gente fazer, 
(Vânia / BA Pedra) 

Cremos que a aluna fala em ditado, porque a atividade deve fazer parte da prática da professora. 

As palavras, provavelmente, devem compor o livro. A aluna revela, ainda, as atividades 

relacionadas ao gênero textual música, que lhe permitem participar de evento de leitura, 

possibilitando, como propõem algumas atividades, realizar a reflexão de palavras.  
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6.3.2. O que pensam os alunos a respeito do livro “Alfabetiza Brasil”? 

O LD Alfabetiza Brasil, como nós ressaltamos anteriormente, apresenta uma diversidade 

de textos e atividades. Mas, inicialmente, nós ficamos com algumas dúvidas, como por 

exemplo, quanto à relevância de alguns textos. Não sabíamos se tanta diversidade era vista 

positivamente pelos alunos. Entretanto, assim como o LD 1, o LD 2 se fortaleceu diante das 

colocações de grande parte dos alunos, que revelou a satisfação em possuir um livro, como 

afirmam alguns, “cheio de coisas”: 

Porque tem muitas coisas, até coisas que já aconteceu na vida da gente. Aí a gente vai 
lendo, a gente vai vendo o que já passou com as coisas, o que já aconteceu com a gente 
(Vilma/ BA Recife). 

6.3.2.1. “Tem muita coisa” – Frequência dos gêneros textuais 

Constatamos que os alunos consideram os textos bons, principalmente, aqueles que 

possuem relevância para suas vidas, como é o caso do texto sobre medicina alternativa, que foi 

citado por algumas alunas: 

Acho que tem coisa importante, tem... (Josefa pegou o livro e folheou um pouco). Oh! 
Isso aqui é importante (p. 184 – plantas medicinais)... Alho, pepino...essas coisas 
servem pra remédio (Josiane/ BA Recife) 

. Uma vez até, tem uma receita de alguma coisa que eu não tô lembrada agora e 
também tem umas frutas que ensina a medicina né? Remédio, pra que serve aquela 
fruta (referindo-se à página 184 – Medicina Alternativa)... Ensina aqui nesse livro 
(Vilma / BA Recife). 
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Figura 44 – Texto citado pelas alunas ( LD 2, p. 184) 

As alunas expõem o estudo sobre medicina alternativa como um momento que lhes 

possibilitou conhecer a importância de alguns alimentos para a saúde, além de ter possibilitado 

que elas fizessem uso de seus conhecimentos prévios. Percebemos, desse modo, como a 

temática tem relevância para as alunas que utilizam o LD.  

Vilma ainda fez referência ao texto que cita a lei Maria da Penha e outro texto que fala 

sobre a mulher (Ver figuras 45 e 46): 

É tanta coisa. A gente já leu essa parte também... Tem uma que fala da lei da mulher, 
dessa lei que tem agora, Maria da Penha... Outro dia aí, logo no início que eu peguei 
no livro, ela disse: a gente vai falar hoje... Pronto! Eu já tinha ele há muitos dias já, 
mas aí no dia internacional da mulher ela falou sobre essas coisas. Ela disse: hoje a 
página que a gente vai ler vai ser essa. E eu ainda não tinha percebido que tinha  
(...) 
Teve um que falou da mulher, da mulher que trabalha... é que a gente falou da mulher 
que trabalha fora, coisa assim (Rita folheou o livro tentando encontrar o texto)... Ela 
fala sobre a mulher... A mulher da vida... parece que é, assim não que muita gente diz 
assim mulher da vida é aquela mulher que faz... Mas sobre assim que ela tem que dar 
conta do filho, da casa, tem que dar conta do filho e ainda tem que trabalhar fora. Que 
tem até uma musiquinha da mama, mãe solteira, não tem uma musiquinha né? Pronto é 
sobre isso (Vilma / BA Recife). 
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      Figura 45 – Música presente no LD 2 (p. 18)        Figura 46 – Texto informativo - LD 2 (p. 146) 

No último depoimento, a aluna refere-se ao texto de Cora Coralina “Todas as Vidas”, 

que havia, inclusive, sido trabalhado na formação com as alfabetizadoras, planejado e realizado 

pelo grupo de formação do qual fazemos parte. Nesse caso, julgamos importante esclarecer 

como os encontros de formação podem efetivamente subsidiar as professoras em suas práticas 

de ensino, permitindo efetivas mudanças. 

Os depoimentos nos revelam como os alunos reconhecem a diversidade de textos que o 

livro contempla. Eles nos mostram como é relevante a presença de tais textos, que lhes 

propiciam consideráveis reflexões.  

O livro traz alguns textos que falam sobre o exame ginecológico, a menopausa, dentre 

outros temas. Então, decidimos perguntar como se sentiam essas mulheres, ao ver tais 

conteúdos serem tratados no LD, tendo em vista que tais temáticas podem gerar certo 

constrangimento. No entanto, as alunas com quem conversamos se mostraram bastante 

receptivas aos textos, considerando-os necessários para auxiliá-las a entender melhor os temas. 

É o que esclarece Josiane: 
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Porque a maioria não sabe o que é, né? Aí explicando a gente vai tentar cuidar melhor 
de nossa saúde, que a gente é esquecido... Acho importante, porque nem toda mulher 
fala o que tá sentindo pro médico. E a maioria lendo esse livro, essa página aqui né? Aí 
ela vai pensar, eu tenho que cuidar antes de acontecer o pior (Josiane/ BA Recife). 

Vimos, portanto, o quanto é significativo o trabalho com textos que levam à reflexão de 

temas que estão presentes na vida desses alunos. Eles demonstram propriedade, ao falar de 

determinados temas, explicitando, como temos percebido, o que passam a conhecer e entender.  

O aluno Mário apontou o texto “O direito de ter direitos” como o melhor que já 

trabalhou. Ele explicou que se trata de um texto que fala sobre índios e enfatizou que colocou 

seu nome na página pra destacar o texto: 

É sobre índio... Eu acho esse o melhor. Todo ele é bom, né? Até meu nome eu 
coloquei aqui (apontou para o nome que grafou na página) (Mário/ BA Recife). 

Constatamos o quanto a variedade de textos do LD exerce um papel positivo para os 

alunos. Destacamos que textos que tratam de temas relevantes e de interesse dos sujeitos, bem 

como os sistematizados pelo docente, são melhor compreendidos e explanados, pois, caso 

contrário, de acordo com Bernardin (2003), quando não ocorre essa relação com a realidade, 

muda-se o rumo do aprendizado.  

6.3.2.2. “Teve um bocado aqui que a gente fez que eu gostei de fazer” – Frequência das 

atividades de interpretação textual e apropriação do SEA: O que dizem os alunos? 

No diálogo que estabelecemos com os alunos, conseguimos perceber que atividades são 

mais referenciadas, o que eles gostam de realizar diante do material. Desse modo, Josefa, 

quando indagada sobre o que gostou no livro, citou uma atividade sobre a mulher e fez 

referência ao texto “Cuide-se Bem”, que, segundo a estudante, fala da mulher trabalhadora. 

Apesar de estarmos diante de uma atividade de leitura, a aluna realizou a tarefa de compreensão 

textual, que deve ter sido feita pela docente. O LD, portanto, possibilita diversas questões de 

interpretação, mesmo que não estejam explicitadas. Por isso, o depoimento da aluna não poderia 
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deixar de ser apresentado, pois diante de um texto ela fez importantes comentários sobre o 

trabalho e as peculiaridades do campo e da cidade: 

(...) ela é corajosa, trabalhadora, enfrenta tudo né? Ela enfrenta trabalhar embaixo da 
chuva, no sol e daqui é que vai o quê? Trabalhando é que tem novo sustento, né? Se 
nós não trabalhar, nós não temos novo sustento. Só trabalhar na cidade, tem que ter 
também o trabalhador do campo. Porque é como diz assim... Talvez você vá até 
ignorar, “Se o campo não trabalha a cidade não janta”. Aí o campo tem que trabalhar 
pra cidade jantar (Josiane/ BA Recife). 

As declarações acima esclarecem o quanto as mulheres valorizam textos que 

contemplam assuntos relacionados às suas especificidades, que reconhecem as múltiplas 

funções a elas atribuídas.  

A referida aluna também apontou outra atividade que julgou importante, referente ao 

quadrinho, cujo suporte é a folha de São Paulo, e realizou uma análise significativa do texto 

trabalhado, reflexão proposta pela questão presente após o quadrinho, e que deve ter sido 

trabalhada pela docente, como podemos perceber pelo domínio da aluna  

Isso aqui é... Sobre que mundo é, que mundo ele veio, que mundo será, uma coisa 
assim. Aqui é dentro dos mato né? Dentro dos mato que ele não conhece energia, não 
conhece dinheiro, não conhece roupa, essas coisa. Que mundo nós veio, né? (Josiane / 
BA Recife) 

  
Figura 47 – História em quadrinhos (LD 2, p. 97) 
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As atividades relacionadas à apropriação do sistema também ganharam destaque na fala 

dos alunos. Muitos alunos expõem gostar das atividades de cópia, formação de palavras (Ver 

figura 48), como expressa Vilma: 

É assim, por exemplo, deixa eu ver se eu encontro... Tem um aqui que a gente formou 
palavra (Rita continuava folheando o livro à procura da atividade)... É esse óia (caça-
palavra), a gente sai catando aqui as palavras. Esse daqui deu: raça, palma e assim a 
gente vai procurando, até chegar às palavrinhas certas, mapa... Pronto, a gente foi 
procurando assim, porque tem muitas letrinhas aqui pra gente se confundir, aí a gente 
tem que sair procurando pra dar certo. Eu gosto de fazer, é como, quase um quebra 
cabeçazinho. (Vilma / BA Recife) 

. 

Figura 48 – Caça-palavra exposto por Vilma  (LD 2, p. 27) 

A aluna Emília também se refere a atividades deste tipo e expressa: 

Eu já sei fazer palavra cruzada, meu livro tá quase todo respondido. (Emília / BA 
Recife) 
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Figura 49 – Atividade de escrita/formação de palavras  (LD 2, p. 60)

Percebemos como as tarefas que envolvem análise linguística, isto é, que levam o aluno 

a refletir sobre a palavra, sua escrita, formação, contemplam os interesses dos alunos. É 

interessante perceber que a contextualização das questões, como as expostas nas figuras acima, 

podem tornar o conteúdo mais significativo, o que permite um importante trabalho reflexivo. 

As falas aqui expostas nos fizeram compreender o livro de alfabetização além da sala de 

aula e da instituição escolar, nos permitiu ver as possibilidades que este instrumento oferece aos 

mais “novos” estudantes, pessoas que nos explicaram como aquelas cartilhas, que julgamos 

como algo sem contribuição, permitiram com que pudessem “decorar” ou aprender, de fato, o 

alfabeto, algo tão rudimentar, para nós, mas, de extrema relevância para quem não se 

alfabetizou.  

Os alunos do BA nos levaram a não só analisar tecnicamente o LD como também a 

perceber o que realmente pertence ao universo de interesse deles, os textos de que gostam, as 

tarefas que preferem, as reflexões que o livro lhes permite fazer. Eles nos mostraram a 

viabilidade e a importância dos atuais livros e apontaram o que marcou e contribuiu das 

cartilhas que utilizaram, ou quando crianças, ou em outros períodos em que frequentaram salas 

de alfabetização para adultos.  
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Apesar de percebermos a magia que o livro tem para os alunos, vimos que eles 

conseguiram expressar o que julgam importante no LD e o por que acham importante. Desse 

modo, a análise do ponto de vista dos alunos nos permite ampliar nosso olhar frente ao material, 

além de nos dar pistas para o que realmente é relevante nos livros que se destinam a esse 

público. 



151 

7. CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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As discussões que tecemos até o momento nos permitiram compreender como é 

complexa a relação entre a alfabetização, os jovens e adultos não alfabetizados e o livro didático. 

Vimos que esses sujeitos possuem suas peculiaridades e não podem ser considerados “crianças” 

no contexto educacional. Entretanto, efetivas mudanças na perspectiva da alfabetização e, 

especificamente, na alfabetização de jovens e adultos ocorreram de forma lenta e gradual. E 

nesse movimento histórico, vários materiais foram produzidos, visando, ora eliminar o “mal” que 

assolava o país, ou seja, os níveis de “analfabetismo”, ora propiciar o aprendizado da leitura e da 

escrita aos sujeitos que, devido às mais variadas dificuldades, não prosseguiram com os estudos 

ou nem tiveram a chance de iniciá-los.  

Nesse sentido, o passeio pela história já havia nos mostrado, brevemente, as mudanças 

sofridas pelos livros didáticos disponibilizados para a alfabetização de jovens e adultos, mas as 

nossas conversas com os alunos do Programa Brasil Alfabetizado e a análise dos antigos e 

novos materiais nos garantiram significativas reflexões, muitas vezes proporcionadas pelos 

próprios sujeitos de nossa pesquisa. 

Assim, ao analisarmos as duas cartilhas de alfabetização usadas para alfabetizar adultos, 

percebemos o quanto estas eram limitadas, no que diz respeito a cumprir, de fato, sua finalidade, 

alfabetizar. Vimos que o Método ABC foi um material exclusivo de leitura, mas não de leitura de 

textos, como encontramos hoje nos livros de alfabetização, mas sim, de letras e palavras, muitas 

vezes, palavras que não existiam, ou seja, não possuiam significado algum. A cartilha, com suas 

lições ou cartas, como eram nomeadas a cada novo estudo, sistematizada numa ordem 

hierárquica de complexidade, trazia o alfabeto maiúsculo e minúsculo, a combinação de vogais e 

consoantes. Era um pequeno material, que buscava alfabetizar de forma rápida, incutir nos 

indivíduos uma espécie de códigos que, quando assimilados, possibilitariam o aprendizado da 

leitura e da escrita. O aluno se deparava com páginas repletas de combinações entre vogais e 

consoantes que formavam as mais diversas sílabas. E após esse excessivo trabalho de leitura e 

memorização, ao final da cartilha, o aluno se deparava com uma lista de palavras, não mais 

separadas por hífen, que nem mesmo haviam sido trabalhadas, ao longo do material. Enfim, 

tratava-se de uma cartilha que via o aluno, simplesmente, como um receptor de conhecimento, 

que deveria memorizar os “códigos” e, assim, através de um “estalo”, aprender a ler e escrever.  

Mas compreender, de fato, essa cartilha e entender o seu significado se deu através dos 

diversos diálogos que estabelecemos com alguns alunos que compõem as turmas do Programa 
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Brasil Alfabetizado. Entendemos que, por muito tempo, o aluno, de posse de materiais de leitura, 

como o Método ABC, era levado a realizar a leitura de sílabas. Ele deveria ler sílaba por sílaba, 

até conseguir ler determinada palavra. No entanto, tais palavras eram mais facilmente decoradas 

ao invés de compreendidas, já que cabia ao aluno “dar a lição” à professora, ou seja, expor de cor 

o que conseguiu memorizar. Afinal, a prática docente nas salas de alfabetização, norteadas por 

essas cartilhas, funcionava dessa forma. A professora tomava a lição, que deveria ser respondida 

perfeitamente pelo aluno, como esclareceram alguns jovens e adultos, ao lembrar de sua sala de 

alfabetização em outros épocas, seja quando criança ou quando adolescente e adulto. Alguns 

alunos lembraram que precisavam “dizer uma carreirinha de letra”. Eles revelaram que todos os 

dias eram solicitados a dizer toda a lição. São essas evidências que nos confirmam como 

aconteciam as aulas norteadas pelas cartilhas como o Método ABC que, como vimos, não 

apresentavam comandos sobre o que deveria ser feito, mas seguiam os métodos de alfabetização 

que imperavam no período. 

Já a Cartilha ABC para adultos nos leva a outro momento, visto que evidencia 

significativas mudanças nas propostas. Contudo, ainda baseadas na perspectiva de um 

aprendizado norteado por um método. Diferente do Método ABC, a cartilha disponibilizava 

textos, em sua maioria, cartilhados, isto é, desconectados da realidade, um verdadeiro conjunto 

de sentenças. Os textos falavam de situações do cotidiano de muitos alunos. No entanto, serviam 

apenas para desencadear o estudo de determinada letra, sílaba ou palavra. Temas como trabalho, 

pátria, feriados, etc, apesar de vivenciados pelos adultos, não se apresentavam como textos reais, 

com um sentido lógico, muito menos, levavam o aluno a refletir sobre a temática. Isto é, o texto 

era criado a partir de algum tema, de forma que propiciasse a memorização de letras ou sílabas 

que se pretendia explorar no momento. Apenas alguns textos da cartilha já apresentavam 

características, mesmo que mínimas, dos textos didáticos presentes nos atuais livros de 

alfabetização. Mas, consideramos um avanço, se a relacionarmos com a cartilha Método ABC. 

Vimos que já existe, aqui, uma tentativa de se aproximar do público a que se destinava, os jovens 

e adultos trabalhadores.  

A referida cartilha também é um material de leitura, porém, propunha, ainda, atividades 

de escrita, que se encontravam claramente delineadas no manual do alfabetizador. O material do 

aluno não dispunha de comandos. Era o professor, de posse do manual, que guiava suas aulas, 

podendo seguir o passo a passo de cada dia. O manual explicava, de forma muita clara, tudo 
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aquilo que o professor deveria fazer e o que deveria ser dito e solicitado ao aluno. Desse modo, 

não possibilitava uma efetiva interação com o texto, que se fazia presente, exclusivamente, para 

se realizar o estudo de sílabas ou palavras. 

Muitas vezes, costumamos eliminar esses antigos materiais, dizer que eles seguem 

métodos e nada ensinam. Porém, não é bem assim que muitos alunos, que já os utilizaram, 

pensam. Vários estudantes, durante nossas conversas, reconheceram as limitações dos antigos 

materiais e expuseram o quanto é bom possuir um livro mais completo (o atual LD). Mas o que 

eles nos revelaram, na verdade, é que aquelas cartilhas são materiais “introdutórios”, necessários 

para se iniciar no processo de alfabetização. Foi pertinente ouvir, de alguns desses sujeitos, que a 

cartilha é, sim, importante, mas agora que já conhecem as letras, não precisam mais dela, 

referindo-se ao Método ABC. Desse modo, percebemos que as cartilhas exerceram um 

importante papel na vida desses sujeitos e, apesar de não ter propiciado a efetiva alfabetização, 

permitiu a muitos indivíduos conhecer o alfabeto e saber, minimamente, juntar algumas letras, 

ou decorar algumas lições. 

Vale salientar que, não estamos, aqui, querendo trazer as cartilhas de volta ao contexto 

escolar, apenas queremos esclarecer a importância desse material em determinado contexto 

histórico e para determinados sujeitos, que validam e costumam fazer significativas alusões à 

cartilha.  

Estes sujeitos, a que nos referimos, são pessoas que não se apropriaram da leitura e da 

escrita e que, por isso, retornam à escola. Retornam, aparentemente, ao mesmo ambiente, onde 

existe um professor, bancas, cadernos e livro. Contudo, muita coisa foi modificada no interior 

desse contexto, pois ocorreram mudanças que se concretizam na prática docente e nos materiais 

que os alunos passam a receber. Foi o que constatamos, ao analisar dois livros didáticos, 

específicos para a alfabetização de adultos, e aprovados pelo PNLA, programa desenvolvido 

pelo MEC, que julga e expõe os bons livros didáticos voltados aos jovens e adultos. 

Diferententemente do que encontramos nas cartilhas analisadas, em que havia uma 

predominância de textos cartilhados, produzidos apenas para se trabalhar com determinadas 

sílabas ou palavras, os dois livros didáticos analisados e utilizados pelo público do Programa 

Brasil Alfabetizado, contam com uma imensa diversidade textual. São textos que circulam 

socialmente, que possuem sentido e são, em sua maioria, conhecidos pelos alunos.  
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Encontramos nos dois livros um bom número de textos a serem trabalhados, referentes 

aos mais diversos gêneros textuais. São, portanto, 93 textos e 26 gêneros textuais que compõem 

o livro Construindo a Cidadania (LD 1), enquanto 119 textos e 40 diferentes gêneros preenchem 

as páginas do livro Alfabetiza Brasil (LD 2). Vale ressaltar que o LD 1 possui 164 páginas e o 

livro 2, 290 páginas. Só essa breve apresentação já nos revela a grande e significativa mudança 

sofrida pelas cartilhas, que se transformaram em novos livros de alfabetização. Aqueles textos 

cartilhados, séries de lições que precisavam ser memorizadas, quadro destacado para se enfatizar 

a sílaba que deveria ser priorizada, tudo isso deu lugar aos textos que já permeiam nossa vida e 

que agora norteiam o aprendizado da leitura e da escrita.  

Percebemos, portanto, que o gênero textual texto didático é o de maior incidência em 

ambos os livros. São textos produzidos pelo próprio autor do livro, a fim de exclusivamente, 

ensinar, expor determinado tema. Cremos que a forte presença desse gênero se dê pela 

necessidade de trabalhar com assuntos do mundo adulto e que, dificilmente, são tratados como 

conteúdos de uma modalidade de ensino ou, se assim são, geralmente, são destinados ao público 

infantil. Porém, o livro 2 apresenta, ainda, um número significativo de textos didáticos outros. 

Nesse caso, trata-se de textos com o mesmo fim, mas produzidos por outros autores, retirados de 

outros suportes.  

Os outros dois gêneros bem presentes no livro 1 e 2 são a biografia e o poema. Vimos, 

no livro 1, constantes apresentações de autores, compositores, o que permite ao aluno não só 

conhecer o responsável pelo texto que está sendo estudado, como também entender o gênero 

textual em questão. Contudo, no livro 2, o segundo gênero mais contemplado é o texto 

informativo (adaptado), ou seja, textos que visam informar, retirados de sites da internet e 

outros variados suportes, geralmente, com algumas adaptações. São textos que trazem 

informações relacionadas à saúde, cidadania, entre outros temas. O LD 2 dá bastante ênfase a 

esses textos, numa busca constante em conectar os alunos aos principais temas da atualidade e 

que, de certa forma, têm relevância nos eventos sociais de que estes participam. Os alunos que 

fazem uso do referido LD deixaram claro, a importância de estudar determinados temas.  

Vale destacar que, inicialmente, pensávamos que os alunos não deveriam se sentir bem 

com a presença de alguns textos, principalmente as mulheres, visto que alguns destes são 

específicos do universo feminino. Textos sobre a menopausa, Lei Maria da Penha, etc. No 
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entanto, as alunas ressaltaram a importância de se estudar tais temáticas e nos relataram que 

muitas dessas informações foram aprendidas na escola, através do livro.   

Não poderíamos deixar de enfatizar a presença de outros gêneros textuais que permeiam 

as obras, visto que também podem promover importantes reflexões. Assim, temos a presença de 

documento, que diz respeito ao estudo de vários documentos como RG, CPF, carteira de 

motorista, carteira de trabalho, etc. Como também os gêneros textuais: adivinha, anúncio, capa 

de revista, conto, fábula, receita, texto jurídico, verbete, entre outros, que, apesar da pouca 

aparição, estão presentes nos livros. 

Diante de toda diversidade de textos que os livros disponibilizam, julgamos necessário 

dialogar sobre a relevância desse material na sala de aula, que, longe de ser um ditador de 

práticas eficazes de alfabetização, pode funcionar como um facilitador ou instrumento 

complementar para as aprendizagens que lá se constroem. As atividades de compreensão textual 

consolidam mais o texto e, de acordo com nossas análises, costumam propiciar ao aluno 

constantes retornos à leitura realizada, possibilitando-lhe retirar informações explícitas do texto, 

inferir, extrapolar, atividades estas bem presentes nas obras analisadas. .  

Contudo, no livro Alfabetiza Brasil, encontramos certa confusão em estabelecer o limite 

entre atividades de cópia, referentes à apropriação do SEA, e atividades de retirar informação 

explícita, pois, constantemente, nos deparávamos com tarefas de cópia, com teor de questão de 

compreensão textual. Acreditamos que é preciso delimitar as atividades, deixá-las mais claras, a 

fim de eliminar incompreensões por parte dos próprios docentes.  

Sabemos da importância de se trabalhar com textos e percebemos que os livros buscam se 

adequar aos conceitos referentes a “alfabetizar letrando”. Todavia, o que encontramos é uma 

quantidade grande de textos e atividades de compreensão textual, o que caracteriza a perspectiva 

do letramento, em detrimento daquelas atividades mais voltadas à reflexão sobre nosso sistema 

de escrita. Os dois livros não apresentaram o equilíbrio entre tais atividades. É interessante como 

as questões mais pontuais, referentes ao estudo das letras, sílabas e palavras, estão dispostas, 

contextualizadas. Porém, muitas vezes, não sabemos bem se se trata de uma questão de 

apropriação do SEA ou de compreensão textual, porque são muitas as habilidades demandadas 

em poucas páginas ou referentes a determinado texto.  

Oferecer mais questões que possibilitem o estudo do alfabeto, da escrita/formação de 

palavras, identificação de palavras, etc, não significa o retorno aos métodos tradicionais, mas 
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sim, a busca em alfabetizar, de fato, letrando. Então, não adianta sobrecarregar os livros 

didáticos de gêneros textuais, informar os alunos sobre intermináveis temas, se não é propiciada 

a compreensão do SEA. Por isso, reafirmamos que os livros precisam ampliar as atividades que 

envolvem a apropriação do sistema de escrita, a fim de estabelecer o equilíbrio entre estas e as 

atividades de leitura, compreensão e produção textual. Até porque essas atividades foram muito 

contempladas pelos alunos que conversamos. Constantemente, eles, ao apontar o que gostavam 

no livro, nos mostravam questões que envolviam formação/escrita de palavras, além de 

verbalizar, bastante, termos como cópia, por exemplo.  

É interessante ressaltar que o livro Construindo a cidadania mostrou-se, de fato, bem 

conectado com a realidade dos alunos do município da Pedra e, segundo eles, apresenta textos 

interessantes, como percebemos através de suas falas. E, como já expomos, o mesmo acontece 

com o livro Alfabetiza Brasil, que obteve um parecer positivo pelos alunos que o utilizam. 

Vimos, claramente, que as interpretações realizadas pelos alunos tornam-se mais 

consistentes quando o LD é efetivamente usado pelo docente, pois a frequência com que o 

material é utilizado, na sala de aula, interfere na forma como esse aluno o percebe. Talvez, por 

isso, os alunos de algumas turmas tenham falado do livro com mais familiaridade do que os 

outros, pois constatamos que algumas docentes não o utilizavam com a mesma frequência, 

como apontou o depoimento de alguns alunos.  

Durante os diálogos estabelecidos com os alunos do BA, percebemos como o livro 

didático desempenha um papel de extrema relevância, sendo manuseado também fora da sala de 

aula. Os alunos falam dele como o objeto “mágico”, que os insere numa dimensão inovadora. É 

como se o livro modificasse, de algum modo, a situação em que se encontram, amenizasse a 

condição de “analfabeto”. Isso porque muitos desses alunos não possuem outro material de 

leitura, fato que os leva a achar “chique” possuir o LD, como nos confessou uma aluna. Este 

dado corrobora para que se garanta o recebimento do LD por parte dos alunos e se potencialize o 

seu uso pelos professores. 

Na busca de alcançar os objetivos já delineados em nossa pesquisa, conseguimos 

construir uma rede de reflexões. Rede essa que nos revelou às relações entre o antigo e o novo 

livro didático voltado à alfabetização de adultos, entre os alunos que usaram àquelas cartilhas e 

usam os recentes LD, as semelhanças e diferenças entre esses materiais e, principalmente, o que 

pensam os alunos sobre tudo isso. Desse modo, acreditamos que é a partir do ponto de vista dos 
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alunos, sobre os materiais didáticos, que é possível repensar as propostas, melhorar, uma vez que 

os próprios alunos pensam sobre o que lhes é dado. Nossas análises buscaram ampliar o debate, 

considerando o que é contemplado no livro, sua proposta, etc. Afinal, será que é válido receber 

um livro de alfabetização, mas não usá-lo, não ver a relevância de seus textos e das atividades?  

Os atuais livros didáticos analisados são resultados de um contexto influenciado por 

mudanças didáticas que, gradualmente, vêm se consolidando. A presença do PNLA exige dos 

autores desses materiais que considerem as especificidades de seu público-alvo, as teorias 

recentes sobre a alfabetização e que, principalmente, colaborem com o processo de alfabetização. 

Diante desse contexto, os dados mais recentes já revelam modificações visivelmente presentes 

no PNLA 2010.  Encontramos agora, neste ano, um guia mais enxuto, composto por apenas sete 

livros aprovados, dentre eles o analisado aqui Alfabetiza Brasil. Porém, não encontramos mais o 

nosso outro material de análise Construindo a cidadania. Tais mudanças foram resultados de 

análises mais criteriosas? Por que este livro foi excluído da nova versão do PNLA?  

Esses questionamentos não podemos responder no momento, mas acreditamos na 

importância de refletir, pesquisar e ampliar a discussão. Frente a tudo que propõem os novos 

livros de alfabetização de adultos e suas importantes contribuições, entendemos que é essencial 

garantir sua distribuição e seu uso, adequando os LD às necessidades de seu público-alvo que, 

como vimos, é capaz de avaliar o que lhe é disponibilizado. Por isso, cremos que as mudanças 

não podem cessar e que tanto esse estudo, como os próximos, podem somar esforços para 

efetivas transformações nos critérios avaliativos dos livros didáticos de alfabetização de adultos, 

contribuindo, inclusive, para se pensar em práticas docentes mais coerentes com as novas 

concepções do ensino da língua. Por fim, esperamos que o presente estudo possibilite também 

que se repense as políticas públicas que gerenciam toda essa rede educacional e continuam 

tratando a alfabetização de jovens e adultos como um problema que precisa de assistência e não 

de solução. Nesse sentido, o que temos visto são as preocupações com os índices que aferem a 

quantidade de “analfabetos”, em vez de se pensar se, realmente, a alfabetização está 

acontecendo. Enquanto o assunto continuar sendo tratado, ou melhor, “destratado”, a EJA 

prossegue no seu contínuo lento processo de evolução.   
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APÊNDICE A 

 ROTEIRO - ENTREVISTA 

Nome: ________________________________                        Idade: ______ 

1) Você freqüentou a escola na infância? Quanto tempo estudou? 

2) Por que parou de estudar? 

3) Você lembra o material que utilizava para aprender a ler e escrever? Lembra o nome do 

livro? 

4) Você gostava? 

5) E por que você acha que não aprendeu? 

6) O que te levou a retornar a escola? 

7) Você gosta das aulas? 

8) O que você acha desse livro? 

9) Em que momentos você usa? Só na escola? 

10) Tua professora usa o livro? 

11) O que você acha dos textos, das atividades? O livro te ajuda nos estudos? 

12) O que você ler nesse livro? Quais são os textos? E no outro o que você lia? 

13) Você prefere esse livro ou aquele que usou na infância? Por quê? 

14) O que considera bom nesse livro (mostrar L.D. atual)? E nesse (mostrar cartilha)? 


