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RESUMO 

 

A presente pesquisa trata do que os sujeitos analfabetos idealizam e conhecem 
acerca da escrita, sujeitos estes que não possuem habilidades referentes à leitura e 
à escrita, mas vivem em um mundo grafocêntrico no qual a todo o momento estão 
em contato com textos escritos. Os sujeitos da pesquisa são pessoas que 
freqüentaram (ou não) uma sala de aula por um curto período de tempo, e que 
dizem não possuir habilidades de ler e escrever, mas lidam com a leitura e a escrita 
em seus cotidianos. Esta tese buscou investigar como os sujeitos lidam com a leitura 
e a escrita e porque não estudaram ou não terminaram os estudos e estão 
atualmente fora de uma sala de aula de Educação de Jovens e Adultos - EJA. 
Procurou analisar os conhecimentos que esses sujeitos possuíam sobre o Sistema 
de Escrita Alfabética. A metodologia utilizada teve uma abordagem qualitativa, e um 
caráter de pesquisa de campo. Foram utilizadas conversas informais, entrevistas 
semi-estruturadas, uma atividade de aquisição da língua escrita para abordar os 
saberes dos sujeitos acerca das práticas de leitura e escrita, além de uma atividade 
para avaliar o nível de letramento dos sujeitos. O objetivo principal foi analisar o que 
e o quanto os adultos analfabetos sabem acerca do Sistema de Escrita Alfabética 
(SEA), e analisar como criam estratégias de interação com as atividades discursivas 
escritas para estarem inseridos e lidarem com o mundo grafocêntrico no qual vivem. 
A pesquisa trouxe como resultados que os sujeitos lidam com as práticas e eventos 
de letramento nos quais participam no dia-a-dia de forma a ‘tentarem’ estar inseridos 
nesse mundo grafocêntrico de maneira autônoma, entretanto, em muitas ocasiões 
necessitam do “outro” leitor e escritor para mediar tais práticas e eventos para 
estabelecerem interações com as atividades discursivas escritas em que se 
envolvem, com base no que aprenderam no contexto do cotidiano, estabelecendo 
vínculos com a prática escrita de diferentes formas. Ao estarem em contato com o 
‘outro’, seja enquanto pessoa ou enquanto meio escrito, acabam por ‘apreender’ 
alguns aspectos do Sistema de Escrita Alfabética, de modo informal, nas relações 
dialógicas de aprendizagem, que não acontecem somente de sujeito para sujeito, 
mas também nas interações do sujeito com materiais escritos, vivência que atribui a 
eles o poder de apropriarem-se de algumas práticas letradas. Dessa forma, a 
pesquisa conclui que os sujeitos ditos ‘analfabetos’ possuem conhecimentos de 
base letrada, inclusive conhecimentos acerca do Sistema de Escrita Alfabética, 
porém, não percebem seus próprios saberes. Caso a escola levasse em 
consideração esses saberes que os analfabetos já possuem, o processo de ensino 
aprendizagem seria mais proveitoso e significativo. 
 
Palavras chave: Alfabetização; Letramento; Educação de Jovens e Adultos; Práticas 
sociais de leitura e escrita  
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ABSTRACT 

 
In this work we analyze the concepts and knowledge illiterate people have about 
writing. Illiterate people, who did not have formal training in reading/writing, live in a 
grapho-centered society, and often face write texts in their everyday routine. The 
subjects considered are people who attended (or not) a formal school for a brief 
period of time, and, although considering themselves unable to handle with 
writing/reading problems, they manage to solve everyday problems using 
writing/reading skills. In this thesis we investigate how illiterate people deal with 
writing/reading, analyze why they did not attend a formal school and why they do not 
attend special adult programs such as EJA (acronym for Educação de Jovens e 
Adultos). Besides, we study their knowledge concerning the formal alphabetic writing 
system. Our approach is qualitative, with field research. We utilized informal talks, 
semi-structurated interviews, activities to detect the subject`s knowledge on 
writing/reading and one specific activity to evaluate the literacy level of the subjects. 
The main goal was to verify what illiterate adults know about the the formal 
writing/reading system (in Portuguese Sistema de Escrita Alfabética or SEA), and to 
analyze how they develop strategies to interact with writing problems in order to be 
inserted in the grapho-centered world. Our results show that the subjects deal with 
everyday writing/reading problems in order to make them autonomous in the grapho-
centered world. Nevertheless, often they must appeal to a skillful writer/reader to 
mediate such events and to establish the necessary interactions with the discursive 
writing activities they are involved. They establish bonds with writing activities using 
everyday knowledge. When in contact with the `other` (the skillful writer/reader or 
even a mere write text), they end up by apprehend some aspects of the SEA in an 
informal way. They do so in a learning dialogical relationship, which takes place in 
both subject to subject interaction as well as among interactions of a subject with 
write texts. In this way they are able to handle literacy events. We conclude that so-
called illiterate people have some knowledge of the formal writing/reading system 
(SEA) although they do not recognize this knowledge themselves. If formal schools 
recognize this previous knowledge, teaching/learning activities would be more 
profitable. 
 
 
Key words: Literacy; Social practices of reading and writing 
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RESUMÉ 

 
Cette recherche étudie ce que les individus iletrés idealisent et ce qui ils savent au 
sujet de l'écriture, dans un monde gaphocentrique dans lequel ils sont toujours em 
contact avec des textes ecrits. Les individus étudiés ont frequentés l'école pour tré 
peu de temps (ou alors pas du tout), mas qui malgré être incapables de lire et ecrire 
sont obligés a interagir avec l'écriture touts les temps. Cette thèse a voulu 
comprendre les mecanismes employés par ce gens dans les affaires courantes de 
touts le jours et pourquoi ils ne sont pas inscrits dans des cours pour l'Education de 
Jeunes et Adultes (EJA). On a aussi étudié les connaissances que ces pesonnes ont 
du système d'écriture alphabetique. La methodologie employé est qualitative, avec 
des recherches sur le terrain, em enployant des conversations informelles, des 
interviews semi-structurés, une activitée d'acquisition du langage écrit pour 
determiner les connaisances des participants sur la lecture et l'écrite. L'objectif 
principal fut d'analiser ce qu'ils de fait savent sur le Systême d'Ecriture Alphabétique 
(SEA), et analyser comments créer des strategies d'interaction avec les activitées de 
discours écrites pour les inserer dans le monde graphocentrique oú ils vivent. La 
recherche a montrée que les individus étudiés essayent d'intéragir avec les objects 
écrits dans leur vie cotidienne de tel façon a être “inserées” de manière autonôme 
das ce monde graphocentrique. Néanmoins ils ont souvent besoin d'un “autre” 
lecteur e écrivain comme mediateur pour interagir avec le discours écrit avec lequels 
ils ont contact, basés sur leur experience aquise, em établisant ainsi de liens 
diferents avec la pratique de l'écriture. Ces relations avec d'autres gens ou des 
éléments écrits, finissent pour leur apprendre quelques aspects informels du 
Systême d'Écrite Alphabétique, de qui leur permêt de posseder quelques pratiques 
de lecture/écriture. La recherche permêt donc de conclure que certains sujets 
considérés comme illetrés possedent quelques connaisances de  lecture/écriture, y 
compris quelques unes sur le Systême d'Écrite Alphabétique, malgré le fait qu'il ne 
s'aperçoivent pas de ça. Au cas oú l'école pourrait prendre em compte ces 
connaisances aquises, le procés d'aprentissage pourait être plus profitable e 
significatif. 
 
Mots-clés: Aprentissage de l'éditure e de la lecture, practique sociales de lecture et 
écriture. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

Pesquisas recentes (GLÉRIA, 2009) sobre o letramento de sujeitos pouco 

escolarizados que utilizam a leitura e a escrita no ambiente de trabalho têm 

constatado que esse cotidiano exige tais habilidades para o desenvolvimento de 

demandas diárias. São pessoas que não possuem tais habilidades e são portadores 

de um baixo nível de letramento. Muitos não estão inseridos em salas de aula, mas 

adaptam e desenvolvem seu trabalho criando estratégias de interação com as 

atividades discursivas escritas. Mesmo não possuindo domínio, esses sujeitos criam 

estratégias para se inserirem nesse meio grafocêntrico. 

Dessa forma, a perspectiva da presente tese parte da curiosidade 

epistemológica acerca do que os sujeitos analfabetos idealizam e conhecem sobre a 

escrita, sujeitos estes que não possuem habilidades referentes à leitura e à escrita, 

mas vivem em um mundo grafocêntrico no qual a todo o momento estão em contato 

com textos escritos. Os sujeitos da pesquisa são, portanto, pessoas que 

freqüentaram (ou não) uma sala de aula por um curto período de tempo, e que 

dizem não possuir habilidades de ler e escrever, mas lidam com a leitura e a escrita 

em seus cotidianos. As questões norteadoras partem das seguintes inquietações:  

 

►Como tais sujeitos lidam com as práticas e eventos de letramento 

nos quais estão inseridos no dia-a-dia?  

 

►Como estabelecem interações com as atividades discursivas escritas 

que se envolvem?  

 

►Como se comportam em seu ambiente de trabalho tendo em vista 

sua posição de analfabeto? 

 

►Como percebem o mundo letrado? 
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►Possuem conhecimentos sobre o Sistema de Escrita Alfabética 

(SEA)? 

  

 A motivação principal da pesquisa se dá pelo grande número de analfabetos 

existente em nossa sociedade, sujeitos que tiveram pouca ou nenhuma 

oportunidade escolar e estão inseridos em um mundo no qual as práticas 

envolvendo a leitura e escrita se fazem cada vez mais presentes e necessárias. Esta 

tese buscou investigar quem são essas pessoas, como lidam com a leitura e a 

escrita e porque não estudaram ou não terminaram os estudos e estão atualmente 

fora de uma sala de aula de educação de jovens e adultos - EJA, já que são sujeitos 

que poderiam estar fazendo parte dessa modalidade de ensino. Além disso, 

procuramos analisar os conhecimentos que esses sujeitos possuem sobre o Sistema 

de Escrita Alfabética, visto que vivem em um mundo grafocêntrico e estão em 

contato a todo momento com a escrita. 

  Ressaltamos a importância de conhecermos e divulgarmos as formas como 

os jovens e os adultos aprimoram seus conhecimentos, já que possuem uma 

demanda de atividades de leitura e escrita em seu ambiente social. Pesquisas 

apontam que os mesmos não lidam com segurança com essa realidade, e a escola 

voltada para esses sujeitos não escolarizados, em grande parte, não leva em conta 

os saberes que o aluno analfabeto possui, fazendo com que a sala de aula torne-se 

um local arrogante e desinteressado por parte do aluno que não vê suas 

expectativas e seus saberes sendo valorizados, uma vez que não são considerados 

nos processos de aprendizagem de novos conhecimentos. Além desse fato, 

estaremos contribuindo com as pesquisas nessa área, que são poucas e não têm 

enfatizado os conhecimentos desses sujeitos analfabetos e o modo como 

apreendem as especificidades do mundo grafocêntrico no seu dia-a-dia.  

 A metodologia utilizada tem uma abordagem qualitativa, com um caráter de 

pesquisa de campo, caracterizada pelo fato da coleta das informações ter ocorrido 

junto aos próprios sujeitos em diversos momentos. Como procedimentos 

metodológicos, foram realizadas conversas informais, entrevistas semi-estruturadas 

e uma atividade de aquisição da língua escrita para abordar os saberes dos sujeitos 

acerca dessas práticas, além de uma atividade para avaliar o nível de letramento 
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dos sujeitos. A entrevista e as atividades foram gravadas em áudio para uma maior 

possibilidade de análise dos dados coletados.  

Para a análise dos dados da tese, foi utilizada a metodologia de análise de 

conteúdo com base em Laurence Bardin (1977), tendo como preocupação inicial 

fazer uma pré-análise do material contido nos encontros, nas atividades e nas 

conversas com os sujeitos, já que acabou se tornando um material com um volume 

denso de informações. Após a pré-análise, partimos para a demarcação do universo 

e constituição do corpus, levando em consideração as regras de exaustividade, 

representatividade, homogeneidade e pertinência do que seria utilizado na pesquisa, 

para então seguir para a exploração do material e tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação, de forma que os resultados fossem tratados de maneira a 

serem significativos e válidos para os objetivos da pesquisa.  

 O objetivo principal da tese é analisar o quê e o quanto os adultos analfabetos 

sabem sobre o Sistema de Escrita Alfabética (SEA), e analisar como criam 

estratégias de interação com as atividades discursivas escritas por estarem inseridos 

e lidarem com o mundo grafocêntrico no qual vivem. Vislumbrando esse objetivo 

geral, configuraram-se como objetivos específicos e metas da pesquisa: 

 

► Analisar o que os adultos analfabetos conhecem sobre o Sistema de 

Escrita Alfabética;  

 

► Perceber e analisar a forma como esses sujeitos envolvem-se nas 

práticas e nos eventos de letramento presentes no dia-a-dia, 

principalmente no que se refere ao ambiente de trabalho, já que 

teoricamente não possuem o domínio sobre a leitura e a escrita;  

 

► Analisar como esses sujeitos constroem estratégias de interação 

com a língua escrita. 

 

  

 Esperamos que este trabalho possa trazer relevantes contribuições para o 

planejamento e o desenvolvimento de políticas públicas educacionais voltadas para 

essa modalidade de ensino, bem como para a prática do(a) professor(a) de EJA e 
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do(a) educador(a) em geral, para que se conheça mais detalhadamente como o 

aluno adulto interage nas relações sociais e como lida com as demandas de leitura e 

escrita mesmo não possuindo tais domínios. Nossa contribuição visa, sobretudo, 

provocar e ampliar o debate acadêmico sobre o tema, e adentrar também nas 

esferas que podem proporcionar avanços reais para essa modalidade de ensino. 

 A presente tese está organizada em cinco capítulos, sendo dois capítulos 

iniciais voltados para questões mais teóricas, o terceiro tratando da metodologia e os 

dois últimos enfocando a análise dos dados da pesquisa.  

No capítulo 1, intitulado: “EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: SUA 
HISTÓRIA, SEUS SUJEITOS E SEU CARÁTER DIALÓGICO”, apresentamos um 

panorama histórico da Educação de Jovens e Adultos, um foco da EJA no contexto 

alagoano, e a caracterização de quem são os sujeitos da EJA, abordando a 

concepção dialógica de educação de Paulo Freire.  

No segundo capítulo, “ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO”, realizamos 

algumas discussões sobre as concepções de alfabetização e letramento e sobre 

como esses dois fenômenos se relacionam. Apresentamos, ainda, estudos e 

pesquisas que tratam da temática. 

O terceiro capítulo trata da “METODOLOGIA” da pesquisa, com foco nos 

sujeitos investigados e nos instrumentos utilizados para coleta dos dados.  

O quarto capítulo, intitulado “CONHECIMENTOS LETRADOS DOS 
SUJEITOS: “A VIDA ENSINA QUEM NÃO SABE LER”, traz considerações sobre 

as atividades voltadas para o letramento, abordando os significados da leitura e da 

escrita para os sujeitos participantes da pesquisa, além de trazer considerações 

acerca da dialogicidade e suas influências nas agências de letramento. 

O quinto capítulo, “CONHECIMENTOS DOS ADULTOS SOBRE OS 
PRINCÍPIOS DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA”, traz a análise das 

atividades abordando características do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), 

capítulo no qual os sujeitos são os próprios protagonistas, mostrando, por meio das 

atividades aplicadas, os saberes que possuem, como conhecimento das letras, 

números, palavras, sílabas, símbolos, leitura e escrita. 

 Ao final, fazemos algumas considerações com base nos capítulos 

apresentados, trazendo ainda algumas indagações e pesquisas sobre como a 

escola e os professores estão trabalhando na Educação de Jovens e Adultos, se 
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levam ou não em consideração os conhecimentos letrados e do Sistema de Escrita 

Alfabética que os sujeitos possuem, decorrentes de suas histórias de vida. 
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CAPÍTULO 1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: SUA HISTÓRIA, SEUS 
SUJEITOS E SEU CARÁTER DIALÓGICO  
 
 

Neste capítulo, realizamos uma revisão conceitual da Educação de Jovens e 

Adultos, situando-a historicamente a partir da colonização do Brasil pelos 

portugueses, perpassando pelos desafios enfrentados por essa modalidade de 

ensino até as posições atuais dos Fóruns de EJA e das discussões preparatórias 

para a VI CONFINTEA, focando ao final deste tópico a discussão no Estado de 

Alagoas. 

Caracterizamos também os sujeitos inseridos na EJA como jovens e adultos 

que já possuem uma experiência pregressa e permanente de um mundo letrado, 

trazendo consigo uma ampla gama de conhecimentos da vida, mas que nem sempre 

a escola reconhece esses saberes prévios. São sujeitos que vão para a sala de aula 

de EJA com a perspectiva de obter melhores oportunidades na vida, no trabalho, no 

dia-a-dia, por estarem inseridos em um mundo globalizado e cada vez mais exigente 

e seletivo.  

Para iniciar e justificar a importância desse estudo, que tem como base as 

relações dialógicas e interacionistas presentes nas concepções de letramento e na 

Educação de Jovens e Adultos, é interessante observarmos o gráfico a seguir para 

termos uma visão do percentual do analfabetismo no Brasil, no Nordeste e em 

Alagoas, Estado no qual a pesquisa foi desenvolvida:  
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GRÁFICO 1 – Porcentagem de analfabetos de 15 anos ou mais - PNAD 2007- 
Brasil, Nordeste e Alagoas 

 

 
In: PNAD 2007 – IBGE. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2007/graficos_pdf.pdf 
 

 

 Diante do gráfico, percebe-se uma concentração do analfabetismo no 

Nordeste e em especial em Alagoas, Estado que detém os maiores índices de 

analfabetismo em termos percentuais, conforme veremos mais adiante nos índices 

dos Estados. O Brasil conta com um contingente de 10% de pessoas com mais de 

15 anos analfabetas, e destas, 19,9% encontram-se no Nordeste, onde as condições 

de vida são mais precárias, com menos oportunidades e menor desenvolvimento 

econômico. No decorrer do capítulo, faremos uma analise mais pontual desses 

dados.  

 

 

1.1 UM PANORAMA HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 
 

Para Haddad (2000), a Educação de Jovens e Adultos está presente em 

todos os contextos, não somente nas escolas, mas também nas relações sociais, do 

cotidiano, mediatizados pelas relações dialógicas que acontecem a todo o momento.  

 
Qualquer tentativa de historiar um universo tão plural de práticas 
formativas implicaria sério risco de fracasso, pois a Educação de 
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Jovens e Adultos, compreendida nessa acepção ampla, estende-se 
por quase todos os domínios da vida social (HADDAD, 2000, p. 
108). 

 

Baseando-nos nesse consenso, faremos um passeio histórico de como a EJA 

surgiu e como está configurada nos dias atuais, sempre tendo em mente que ela 

está presente em várias agências de letramento1, não somente na agência escola, e 

retomando, sempre que possível, esse caráter dialógico da EJA. 

A Educação de Adultos teve seu início na época da colonização, período em 

que os portugueses catequizavam os índios e, posteriormente, os escravos negros, 

com certos interesses, como o ensinamento da língua para que seguissem e 

respeitassem as ordens vinculadas ao trabalho que estavam desempenhando para 

os colonizadores. 

De acordo com Paiva (1987, p. 56), as atividades educativas iniciaram-se no 

Brasil com a chegada dos primeiros jesuítas, com a meta de cristianizar os indígenas 

e difundir os padrões da civilização ocidental cristã. “As classes de ‘ler e escrever’ 

eram destinadas às crianças” para preparar novas gerações de aliados e colocar 

uma influência direta sobre os indígenas adultos. Mesmo em Portugal, o 

analfabetismo dominava as massas populares, a pequena burguesia, a alta nobreza 

e a família real. Com a introdução do novo sistema escravagista, os negros também 

iam sendo catequizados, mas lhes era negado o sistema formal de ensino e sua 

educação se fazia a partir de sermões. 

 Paiva (1987) nos lembra que os Jesuítas foram os primeiros, mas não os 

únicos promotores do ensino. Os Franciscanos também se preocuparam com a 

educação e dedicavam-se principalmente aos trabalhos manuais. O ensino oficial só 

aparece no final do século XVII e início do século XVIII, em função de necessidades 

da Colônia, mas só se desenvolve realmente a partir do século XIX. As condições 

econômicas, sociais e políticas da Colônia não favoreciam o desenvolvimento de um 

sistema de educação popular, nem propiciavam grande interesse pelo problema, 

pois “Promover a difusão do ensino poderia significar também a promoção de tais 

idéias e o preparo de quadros coloniais capazes de comandar movimentos de 

emancipação” (PAIVA, 1987, p. 58).  

                                                 
1 A concepção de agência de letramento será tratada nos próximos capítulos. 
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A situação do Brasil no início do século XIX estava dessa forma, com um 

sistema educacional praticamente inexistente.  

A vinda da família real ao Brasil mudou esse quadro, pois tornou necessária a 

organização de um sistema de ensino para atender à demanda da aristocracia, 

principalmente no que se refere a preparar quadros para as novas demandas 

técnico-burocráticas, onde foram criados cursos de nível superior, embora utilitários. 

Entretanto, quando o Brasil tornou-se independente de Portugal, a situação do 

ensino no Brasil passou a carecer de uma maior atenção. 

Entretanto, mesmo com a afirmação da Constituição de 1824, acerca de uma 

instrução primária e gratuita para todos os cidadãos, pouco foi realizado nesse 

período, não passando de uma intenção legal. Para a época, não havia interesse em 

firmar-se uma educação voltada para adultos. A constituição de 1824 estabelecia 

eleições indiretas e tomava a renda como base eleitoral, não existindo nenhuma 

restrição em relação à instrução. A Lei Saraiva estabeleceu pela primeira vez a 

restrição ao voto do analfabeto. A partir de 1882, o alistamento eleitoral passava a 

inscrever apenas os que soubessem ler e escrever. Mantinha-se a seleção pela 

renda e acrescentava-se a seleção pela instrução. 

No Segundo Império, observamos um crescente interesse pela instrução 

popular, embora as iniciativas oficiais tenham sofrido as limitações decorrentes da 

orientação reprimida pela interpretação do Ato Adicional de 1834, ao promover a 

descentralização do ensino elementar.  

A reforma de 1851 abrangia o ensino primário e secundário do Município da 

Corte, devendo existir também classes para adultos. A partir de 1870, a educação 

de adultos desenvolve-se, entretanto, continua de forma precária e irregular, época 

em que a maioria das províncias cria escolas noturnas.  

 
A reforma de 1878 considerava obrigatório o ensino entre 7 e 14 
anos, eliminando a proibição quanto a escravos. Preconizava a 
criação de escolas normais para evitar a improvisação de 
professores, estabelecendo ainda que o governo central poderia criar 
ou auxiliar escolas normais nas províncias, bem como cursos para o 
ensino primário de adultos analfabetos (PAIVA, 1987, p. 71).   
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A educação de adultos foi consolidando-se a partir da revolução de 1930 com 

as mudanças econômicas e políticas. A industrialização contribuiu fortemente para 

que isso ocorresse. Continuando com esse caminhar, a Educação de Adultos teve 

um desenvolvimento favorável na década de 402 do século passado, mas havia 

pontos a serem melhorados, pois não existia uma política de formação de 

professores para trabalhar com esses adultos, e o ensino oferecido na época era 

similar ao das crianças, conforme afirma Moura, T.: 

 
[...] as experiências desse período não surgem nem provocam 
formulações teórico metodológicas que possibilitem mudanças nas 
formas de conceber e desenvolver a alfabetização e muito menos 
nas formas de conceber os analfabetos e alfabetizadores (2001, p. 
27). 
 
 

Em 1958, no II Congresso Nacional de Educação de Adultos, surge a 

presença marcante do educador Paulo Freire, defendendo uma educação 

participativa e colaborativa que evidenciasse uma educação voltada para o social. 

Essa época foi repleta de grandes evidências para a educação de adultos, 

conforme reconhece Haddad (2000, p. 111), ao afirmar que o Estado Brasileiro 

intensificou suas atribuições e responsabilidades em relação à Educação de Jovens 

e Adultos, provendo a qualificação para o trabalho e oportunizando ao Brasil se 

realizar como nação desenvolvida. Diante do mundo do trabalho, a sociedade passa 

a ficar mais exigente, requerendo trabalhadores com um mínimo de escolaridade. 

Com a ditadura militar, houve uma ruptura nas ações dos movimentos 

educacionais por contrariarem os interesses do regime militar. Em vista a esse fato, 

em 1967 foi criado o MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização, atendendo 

a demanda de analfabetos aliado aos interesses políticos do governo militar. Tal 

movimento contribuiu, juntamente com outros fatores, deixando marcas que 

percebemos nos dias atuais, ajudando no aumento do número de analfabetos 

funcionais, ou seja, pessoas que muitas vezes aprenderam somente a assinar o 

nome, e que não apresentam condições de participar de atividades de leitura e 

escrita no contexto social em que vivem. Dessa forma, Moura T. afirma que: 

 
                                                 
2 Para maior aprofundamento, ver Moura, T. (2001, p. 25). 
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[...] durante a ditadura militar e até aproximadamente meados de 80, 
as práticas de alfabetização no âmbito oficial são utilizadas como 
estratégia de despolitização, de suavização das tensões sociais e 
como instrumento fundamental de preparação de mão de obra para 
colaborar com os mecanismos de desenvolvimento econômico. 
(MOURA, T., 2001, p. 31). 

 

Inicialmente o MOBRAL foi idealizado e colocado em prática no formato do 

que era chamado de “método” Paulo Freire, fundamentando-se em palavras 

geradoras, onde se pretendia alfabetizar de acordo com uma nova concepção de 

mundo, uma nova esperança no homem, baseado na idéia de conscientização. 

Importante lembrar que Freire3 surgiu bem antes do MOBRAL, cujas preocupações 

baseavam-se na premissa de que o problema central do homem não era o simples 

alfabetizar, mas fazer com que o homem assumisse sua dignidade como homem, e 

dessa forma, detentor de uma cultura própria, capaz de fazer história. Entretanto, 

com o golpe militar de 1964, a experiência de Paulo Freire, já espalhada por todo 

país, foi abortada sob alegações inconsistentes e subversivas. As campanhas de 

alfabetização que tinham objetivos mais abrangentes do que a própria alfabetização 

chegaram ao fim. Alguns trabalhos dispersos continuaram sendo feitos, mas a 

proposta de renovação humana estava prejudicada. 

Soares e Galvão (2004, p. 46) evidenciam que os métodos e o material 

didático utilizado no MOBRAL partiam de palavras-chave, retiradas da realidade do 

alfabetizando, mas todo o conceito crítico e problematizador proposto por Freire foi 

esvaziado, além de ter sido um material padronizado, utilizado indistintamente em 

todo o Brasil, contrariando a questão da diversidade, recorrente nessa modalidade 

de ensino, pois na EJA, trabalha-se para a diversidade e na diversidade. Essa 

diversidade é constituída das diferenças que distinguem os sujeitos uns dos outros, 

como sexo, idade, classe social, região, etnias, raças, e devem ser levadas em 

consideração para que possam ser formuladas 

 
...propostas políticas que incluam a todos nas suas especificidades 
sem, contudo, comprometer a coesão nacional, tampouco 
concepções e propostas de EJA voltadas à formação humana que 
passam a entender quem são esses sujeitos e que processos 

                                                 
3 O pensamento de Paulo Freire partia de uma visão cristã de mundo. Para ele, o alfabetizar não era 

um mero domínio de técnicas de leitura e escrita, e sim uma formação contínua de criação e 
recriação, através do diálogo. 
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político-pedagógicos deverão ser desenvolvidos para dar conta de 
suas necessidades, desejos, resistências e utopias (BRASIL, 2008, 
p. 13). 
 

 

O MOBRAL era imaginado como uma Campanha que livraria o país da 

“chaga do analfabetismo”, e realizaria uma ação ideológica capaz de assegurar a 

estabilidade do “status quo”, visando a mão de obra barata. A proposta do MOBRAL 

era acabar com o analfabetismo, considerado como “vergonha nacional”, em dez 

anos. 

Na década de 1980, a Educação de Adultos se amplia para Educação de 

Jovens e Adultos. Essa inclusão dos jovens deveu-se à crescente demanda pelo 

ensino de pessoas com idade entre 15 e 18 anos4. Moura (2002) explica que esse 

fato ocorreu pela inserção cada vez mais cedo dos jovens no mundo do trabalho, o 

que dificultava a ida à escola no período diurno. 

Após a retomada do governo pelos civis em 1985, iniciou-se um processo de 

reconstrução da democratização no país, resultando na Constituição de 1988. Os 

desafios da EJA na década de 90 traduziam-se em acabar com o analfabetismo, 

capacitar esses jovens e adultos para o mercado de trabalho e criar condições para 

uma educação permanente.  

Moura, T. (2001, p. 35) afirma que nos anos 90 o Estado preferiu privilegiar a 

educação básica de crianças de 7 a 14 anos, por considerar a EJA um 

empreendimento caro e sem retorno para o sistema produtivo. Essa visão acarreta 

um prejuízo para as pessoas que não freqüentaram ou freqüentaram pouco a 

escola, e estavam tentando se inserir no Sistema Educacional após alguns anos.  

Soares (2001, p. 209) refere-se ao fato das agências internacionais 

financiadoras da educação priorizarem políticas de atenção à educação primária 

infantil, relegando a EJA a segundo plano. Essa afirmação consta no documento da 

reunião preparatória dos países da América do Sul e Caribe à V CONFINTEA (V 

Conferência Internacional de Educação de Adultos5). A sociedade está em dívida 

com essas pessoas que por vezes não conseguem sequer um emprego que exija 

um mínimo de escolarização. Dessa forma, observamos que o ensino fundamental 
                                                 
4 Essa questão sobre a idade de ingresso na EJA será discutida ainda neste capítulo. 
5 V CONFINTEA - V Conferência Internacional sobre a Educação de Adultos (Hamburgo, Alemanha, 

1997): Declaração de Hamburgo: agenda para o futuro. Brasília: SESI/UNESCO, 1999. 
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de Jovens e Adultos no Brasil perde terreno como atendimento educacional público 

de caráter universal, e passa a ser compreendido como educação compensatória 

coadjuvante no combate às situações de extrema pobreza. Dessa maneira, 

 
As estatísticas comprovam a grande dívida social acumulada, 
resultante do modelo de desenvolvimento que mantém parcela 
significativa da população distante do usufruto dos bens sociais que 
possibilitam uma qualidade digna de vida (SOARES, 1999, p. 28). 
 

 

Soares (2001, p. 202) afirma que a EJA atualmente tem priorizado temáticas 

em suas discussões que podem ser consideradas como desdobramentos das 

anteriores, como a necessidade de estabelecer-se um perfil mais aprofundado do 

aluno, a tomada da realidade em que está inserido e o repensar de currículos, 

adequando-os aos sujeitos. 

Um grande ganho para os referenciais teóricos e práticos que norteiam a 

concepção de EJA aconteceu na Conferência Mundial de Educação para Todos em 

Jomtien no ano de 19906, e afirmado na V Conferência Internacional de Educação 

de Adultos, promovida pela UNESCO em Hamburgo em 1997, ao afirmar uma 

concepção ampliada na formação desses jovens e adultos incluindo processos 

formais e informais de aprendizagem e educação continuada adquiridos ao longo da 

vida. Dessa forma, entendemos que essas duas Conferências vão muito além de 

uma educação voltada para a cidadania e para a qualificação para o trabalho. 

De acordo com Soares (2004, p. 27), no ano antecedente à V CONFINTEA, a 

UNESCO e o MEC incentivaram os Estados para que promovessem encontros com 

a função de fazer um levantamento das metas e ações de EJA no Brasil, encontros 

esses preparatórios para a V CONFINTEA. A partir dessa iniciativa, os grupos que 

haviam se formado deram prosseguimento aos encontros, e dessa forma, 

começaram a surgir os Fóruns Estaduais de EJA. 

Os Fóruns representam os principais movimentos de Educação de Jovens e 

Adultos, por ser um meio de socialização e intervenção nessa modalidade de 

ensino. Várias instâncias participam dessa articulação, conforme evidencia Soares 

(2004, p. 29): 

                                                 
6 Declaração mundial sobre educação para todos. In: http//home.yawl.com.br/undime.efa.htm 
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A composição se dá a partir de segmentos da sociedade civil e 
política envolvidos com a EJA: administrações públicas municipais, 
estaduais e federal; universidades; ONGs, movimentos sociais, 
sindicatos, grupos populares; Sistema “S” (Sesi, Senai, Senac, 
Sebrae, Sesc, Senat); educadores e estudantes. Além de plural é, 
também, um espaço de diálogos freqüentes, pois os representantes 
dos diversos segmentos passaram a estar frente a frente planejando, 
organizando e propondo encaminhamentos em comum. 
 

 

Os Fóruns Estaduais se reúnem anualmente em torno do ENEJA – Encontro 

Nacional de Educação de Jovens e Adultos. Esses encontros contribuem para o 

desenvolvimento e o aprofundamento das discussões que vêm ocorrendo no âmbito 

da EJA. 

Em 2008, ocorreu o Encontro Nacional Preparatório à VI CONFINTEA, onde 

estavam presentes delegados dos diferentes segmentos da sociedade que integram 

a EJA no Brasil. Os Fóruns de Educação de Jovens e Adultos, derivados da V 

CONFINTEA, estão presentes em todos os Estados Brasileiros e no Distrito Federal, 

afirmando a importância da discussão da temática. Os documentos elaborados 

antecedendo a VI CONFINTEA a ser realizada em 2009 reafirmam o compromisso 

político do Estado Brasileiro em avançar na garantia do direito à Educação de 

Jovens e Adultos.  

Em vista a esse fato, o Documento Base Nacional Preparatório para a VI 

CONFINTEA esclarece que 

 
O Governo Brasileiro entende a VI CONFINTEA como uma 
oportunidade estratégica para desencadear processos articulados de 
fortalecimento nacional da EJA. Para tanto, planejou um processo 
preparatório que inclui: a) oficinas regionais de formação em 
organização e análise de dados para o diagnóstico da EJA nos 
estados, [...]; b) encontros estaduais; c) cinco encontros regionais; d) 
encontro nacional. Tais processos, entretanto, não devem se 
encerrar com a realização do evento em 2009, mas ter continuidade 
através da articulação e diálogo construídos no bojo deste processo 
com governos estaduais e municipais, universidades e sociedade 
civil, com destaque para os fóruns estaduais de EJA (BRASIL, 2008). 
 

 

Ao longo da história da Educação Brasileira, muitos movimentos, programas e 

projetos governamentais e não-governamentais aconteceram e acontecem - embora 
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poucos tenham tido o caráter de política - com a finalidade de que se avance em 

relação aos desafios da área da EJA como modalidade do sistema de educação 

básica. Não cabe neste trabalho falar sobre esses programas, projetos e 

movimentos, pois esse não é o objetivo do presente estudo. Ater-nos-emos aos 

acontecimentos e decisões importantes que tiveram na área, como a 

regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, e a Conferência 

Nacional de Educação Básica – CONEB.  

No ano de 2007, houve um ganho quanto à destinação de recursos para a 

EJA, na regulamentação do FUNDEB pelo Congresso Nacional (Lei nº 11.494). Essa 

lei foi significante, pois, após intensas lutas da área, foi conseguido que o Fundo 

contemplasse, na contabilização e na destinação de recursos, os educandos de 

EJA. Assim, a Educação de Jovens e Adultos ficou referenciada em alguns dos seus 

artigos, como é o caso do art. 11: 

 
Art. 11: A apropriação dos recursos em função das matrículas na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos, nos termos da alínea 
‘c’ do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT, observará, em cada Estado e 
no Distrito Federal, percentual de até 15% (quinze por cento) dos 
recursos do Fundo respectivo. 
 

 

Entretanto, a conquista de espaço no FUNDEB aconteceu de forma parcial, 

pois foi criado o limite de destinação de 15% dos recursos do Fundo, em cada 

Estado, para a modalidade de EJA e a contabilização de um educando de EJA como 

equivalente a 0,7 de outro estudante das séries iniciais do ensino fundamental 

urbano. 

Um ano após essa regulamentação, aconteceu a Conferência Nacional de 

Educação Básica - CONEB, em abril de 2008, que buscou identificar as demandas 

da sociedade civil e política nas diversas modalidades e etapas da Educação 

Básica, sinalizando a importância do atendimento aos jovens e adultos, ao 

estabelecer em seu Relatório Final, a necessidade de 
 
Consolidação de uma política de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), concretizada na garantia de formação integral, da 
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alfabetização e das demais etapas de escolarização, ao longo da 
vida, inclusive àqueles em situação de privação de liberdade. Essa 
política – pautada pela inclusão e qualidade social – prevê um 
processo de gestão e financiamento que assegure isonomia de 
condições da EJA em relação às demais etapas e modalidades da 
educação básica, a implantação do sistema integrado de 
monitoramento e avaliação, uma política específica de formação 
permanente para o professor que atue nessa modalidade de ensino, 
maior alocação do percentual de recursos para estados e municípios 
e que esta modalidade de ensino seja ministrada por professores 
licenciados (BRASIL, 2008, p. 43). 
 
 

Percebemos que iniciativas existem, de forma que a Educação de Jovens e 

Adultos vem tomando forma e tendo a importância devida, mesmo acontecendo de 

forma lenta. Nota-se também, que essas iniciativas não atendem a toda demanda de 

analfabetos, principalmente às especificidades regionais. Dessa forma, o objetivo de 

políticas públicas de atendimento educacional a jovens e adultos deve ser 

reconstruído sob a orientação de uma ética que venha dar força à alfabetização 

como uma das possibilidades criadoras de um novo ethos cultural e político, 

motivador da própria vida cotidiana em suas dimensões individual e coletiva, 

elucidando as duas conferências anteriormente citadas, e levando as discussões 

para a VI CONFINTEA. 

 

 

1.2 A EJA NO CONTEXTO ALAGOANO 
 

 

De acordo com o Fórum Alagoano de Educação de Jovens e Adultos, em 

documento do Encontro Estadual Preparatório à VI CONFINTEA, intitulado: 

“Algumas notas esparsas para discutir a educação de jovens e adultos no contexto 

sócio-econômico e político de Alagoas” (FÓRUM, 2008), vários elementos influem no 

processo de produção/reprodução do analfabetismo de jovens e adultos no Brasil, e 

em particular, em Alagoas, conforme aponta Carvalho (2007): 

 
Em Alagoas, a ausência de um forte processo industrial, a 
inexistência de um setor comercial e de serviços dinâmicos, assim 
como a fragilidade da máquina pública – pequena para as 
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necessidades regionais e mal pagadora – inviabilizaram o surgimento 
tanto de uma classe operária expressiva, como de uma classe média 
numericamente representativa. 
 

 

Alagoas é um Estado em que a sociedade baseia-se na terra como principal 

meio de produção. As terras são concentradas de tal forma que as pequenas 

propriedades não possuem atendimento técnico, de custeio, investimento ou 

comercialização. Além desse fato, a economia alagoana é sazonal, dependendo da 

cana de açúcar e do turismo, conforme gráfico a seguir: 

 

Gráfico 2: Alagoas: área agrícola. 
 

 
 

Ainda afirmando essa realidade sócio-econômica e política de Alagoas, 

observamos os dados da tabela do IBGE do ano de 2004 em relação à carteira 

assinada e setor informal: 

 

Tabela 1: IBGE 2004 - População economicamente ativa: ocupadas, com 
carteira assinada, sem carteira assinada e desocupadas 

FONTE: IBGE 2004 

População 
Economicamente 

Ativa 
Ocupadas Com Carteira Sem 

Carteira Desocupadas

1.100.000 900.000 250.000 650.000 200.000 



Escola da vida: conhecimentos de adultos analfabetos sobre a escrita  
Ana Carolina Faria Coutinho Gléria 

 

38

 

Percebe-se que 200.000 são sujeitos desocupados inseridos na mendicância 

ou em políticas compensatórias, além de viverem com benefícios da seguridade 

social, como o ‘bolsa família’7. Aliado a esse fato, Alagoas possui uma grande 

concentração de renda, de forma que 50% dos mais pobres detêm apenas 13% da 

renda do Estado, e 1% dos mais ricos possuem 31% da renda. No gráfico a seguir, 

observamos esse fato mais detalhadamente: 

 

Gráfico 3: IBGE/PNAD 2006 - Alagoas: Renda das pessoas de 10 anos ou mais 
 

 
 

 

Carvalho (2007) comenta esse gráfico destacando a polarização entre um 

número pequeno de pessoas (4%) com mais de 5 salários mínimos e um grande 

contingente sem renda (22%) ou recebendo até um salário mínimo (19%). 

 
A economia do Estado possui um reduzido parque industrial, uma 
agricultura com alguns poucos setores dinâmicos e uma rede de 
comércio e serviços baseada na economia informal, pouco 
desenvolvida, e, por isso, incapaz de gerar mais empregos. 

                                                 
7 De acordo com o Ministério da Educação, o “Bolsa Família” é um programa de transferência de 

renda destinado às famílias em situação de pobreza, com renda per capita de até R$ 120,00 
mensais, que procura associar à transferência do benefício financeiro o acesso aos direitos sociais 
básicos - saúde, alimentação, educação e assistência social. 
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Apresenta, ainda, uma das mais concentradas distribuições de renda 
do Brasil (CARVALHO, 2007, p. 11). 
 

 

O mesmo autor esclarece que essa população que possui um perfil de renda 

extremamente desigual tem, também, pouco acesso aos bens sociais. O nível 

educacional corresponde à forte concentração de renda. Quanto ao Campo 

Educacional, 69% da População Economicamente Ativa - (PEA) possuem 

dificuldades em lidar com as ocupações modernas, com base no número de anos de 

estudo; e de outro lado, apenas 4% com escolarização de nível superior, conforme 

se observa no gráfico a seguir: 

 
 
Gráfico 4: IBGE 2006 - Alagoas: anos de escolarização 

 

 
 

Carvalho (2007) apresenta um quadro interessante sobre o eleitorado 

alagoano de 2007, onde 44% são analfabetos, lembrando que aqui estão os sujeitos 

com mais de 16 anos de idade e que a concepção de analfabeto desse gráfico é 

aquele que assina com o polegar:  
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Gráfico 5: TRE-AL 2007 - Alagoas: Perfil educacional do eleitorado 

 
 
As conseqüências diretas da combinação entre pobreza, 
concentração de renda e baixa escolaridade, são a pouca formação 
– qualificação profissional da mão de obra e um alto grau de 
desinformação da cidadania devido ao baixo consumo de jornais, 
revistas, livros, etc. (CARVALHO, 2007). 
 
 

  Dentre os problemas expostos e outros, analisaremos os números do 

analfabetismo, com base no que as Secretarias Estadual de Alagoas e Municipal de 

Maceió vêm fazendo em contrapartida ao que foi apresentado. 

Moura e Freitas (2007) ao tratarem do histórico da EJA no contexto Alagoano, 

se referem ao MOBRAL, com um carater centralizador, desmobilizando os 

movimentos que vinham sendo organizados pela sociedade civil à época, à Cruzada 

ABC, que teve uma passagem rápida e silenciosa, não deixando frutos, e o Projeto 

Minerva, que teve uma abrangência relativa no estado e mesmo tendo permanecido 

em atuação por quase 20 anos, não contabilizou marcas na história da EDA, por não 

ter um caráter de escolarização formal e segundo por ter absorvido um número 

reduzido de gestores e professores. Assim, as autoras apontam que, 
 
O Estado de Alagoas, ao longo da sua história da educação, não 
teve iniciativas próprias e progressistas na área da Educação de 
Adultos, nem participou, no final da década de 1950 a 1963, das 
iniciativas (ou ações) que aconteceram em outros estados 
nordestinos. Na segunda metade de 1960 e principalmente nos anos 
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1970, a política de EDA se resumiu ao desenvolvimento de um 
Programa centralizador de caráter nacional: o MOBRAL, 
desmobilizando todos os movimentos que vinham sendo organizados 
pela sociedade civil à época. (MOURA E FREITAS 2007) 

 

Ainda de acordo com Moura e Freitas (2007), somente nos primeiros anos da 

década de 1990, a Secretaria de Educação do Município de Maceió passou a contar 

em sua estrutura física e organizacional com um Departamento específico para 

definir e coordenar ações na área da Educação de Jovens e Adultos – DEJA. Já a 

Secretaria de Educação Estadual, somente nos primeiros anos dessa década 

implantou um setor também com esse objetivo, denominando-o de Programa de 

Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. As autoras expõem ainda, que anterior à 

década de 1990, não se tem noticias de documentos e registros escritos no Estado 

que possibilitem a análise do que foi realizado como intervenções de reversão da 

exclusão às práticas educativas escolares pela população em idade produtiva, e que 

no estado de Alagoas não se preserva a história documental, principalmente em 

relação à educação. 

No Estado de Alagoas, a Educação de Jovens e Adultos iniciou-se em 2000 

quando deu início a formação continuada dos professores dessa modalidade de 

ensino, que também resultou na estruturação da proposta pedagógica em 2003. 

Houve também uma preocupação em ampliar as possibilidades de continuação dos 

estudos no II Segmento, mas percebe-se que até hoje essas oportunidades são 

limitadas, devido principalmente à falta de verbas, dentre outros fatores, 

prevalecendo as Políticas Federais, de acordo com o Relatório do Fórum (2008). 

No município de Maceió, até o início de 1993, a EJA oferecida pela Secretaria 

de Educação limitava-se à alfabetização, 2ª e 3ª fases, na perspectiva de um ensino 

supletivo, sem condições materiais, acompanhamento pedagógico e proposta 

curricular. A partir de 1993, com a mudança de governo, a EJA passa a ter 

prioridade com formação continuada para os professores, concurso público e 

proposta curricular. O histórico da EJA no Estado de Alagoas não se difere muito do 

descaso observado na maioria das regiões do Brasil. Entretanto, Alagoas tem uma 

particularidade de estar no ranking de Estado com maior porcentagem de 

analfabetos, como se observa no gráfico a seguir: 
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Gráfico 6: BRASIL - PNAD 2007: Porcentagem de analfabetismo por Estado 
(população de 15 a 64 anos) 

 
 

Fonte: IBGE, PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 2007. Síntese de Indicadores 
Sociais 2008. Gráfico montado a partir dos dados disponíveis em: http://www.ibge.gov.br/estadosat 
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O Estado de Alagoas, de acordo com Secretaria Estadual de Educação 

(2002), teve sua ação na Educação de Jovens e Adultos com medidas 

compensatórias em convênios com o Governo Federal. Dois documentos oficiais de 

Alagoas regulamentam a Educação de Jovens e Adultos no Estado: a Resolução 

18/2002 e o Plano Estadual de Educação (2005). O Plano afirma que 

 
A trajetória da educação de jovens e adultos no Estado de Alagoas 
esteve sempre atrelada a campanhas nacionais ou nelas inspirada, 
cujos objetivos foram sempre ensinar as pessoas jovens e adultas a 
lerem e a escreverem o próprio nome, em menor espaço de tempo 
possível. Como exemplo, registram-se as diversas campanhas 
desencadeadas em diferentes momentos da história da educação 
brasileira, como a de 1947, no governo de Gaspar Dutra, passando 
pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, durante a 
ditadura militar, até o Programa Alfabetização Solidária – PAS, em 
1997, no governo Fernando Henrique Cardoso. As campanhas 
aliaram-se aos déficits do atendimento no Ensino Fundamental, 
provocando o aumento em números absolutos de jovens e adultos 
analfabetos, dificultando o acesso e a conclusão da escolaridade 
mínima garantida constitucionalmente a todo cidadão brasileiro.  
 

 

Percebe-se, de acordo com esse trecho, que a educação do Estado de 

Alagoas carece de um atendimento específico, além de inviabilizar que a população 

escolarize-se, o que confere, ao Estado de Alagoas, as piores posições nas 

estatísticas educacionais da região Nordeste e do País, conforme gráfico (6) acima. 

Há uma ausência de políticas públicas capazes de garantir regularidade e 

permanência no que se tem esboçado. Existem propostas de inclusão da Educação 

de Jovens e Adultos que se fundamentam na concepção de alfabetização de caráter 

e natureza populares, superando a idéia de campanhas emergenciais e 

compensatórias, mas que não são suficientes para atender a demanda do Estado.  

Além da falta de um posicionamento concreto acerca da Educação de Jovens 

e Adultos, os déficits de atendimento no ensino fundamental também permitiram a 

estes sujeitos que não tivessem acesso ou não concluíssem o Ensino Fundamental 

na idade regulamentada pela LDB 9394/96, contribuindo para esse alto número do 

analfabetismo no Estado.  
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Ainda hoje esses dados permanecem no Estado de Alagoas, e pouco se fez 

de efetivo para mudar esse quadro. Também não há em Alagoas escolas abertas8 

para que os sujeitos possam estar inseridos sem uma obrigatoriedade de horário. 

Conforme o projeto dos Centros Educacionais de Jovens e Adultos (CEJA) do 

Estado de Alagoas (SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 2002b), a idéia de 

criação desses Centros foi a de apresentar uma proposta educacional alternativa, 

oferecendo o ensino fundamental e o ensino médio presencial e semi-presencial9.  

Existiam em Alagoas os Centros de Estudo Supletivo (CES) que surgiram no 

Estado na década de 1970, mas que não correspondiam às expectativas esperadas 

pela sociedade. Percebeu-se que os conteúdos não mais poderiam estar separados 

do contexto em que os sujeitos viviam. O CEJA surge então com a proposta de 

reestruturar o CES para 

 
Garantir ao estudante trabalhador (a) um espaço especial de jovens 
e adultos, que contribua para a elevação da escolaridade, de forma 
gradativa, apropriando às múltiplas dimensões da realidade, 
mediante estudo nas diversas áreas do conhecimento, articulando 
com o cotidiano dos mesmos (SECRETARIA ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO, 2002b). 

 

Partindo desse objetivo, o CEJA procura oferecer uma educação que 

possibilite oportunidades para os que dela precisam, dispondo de duas organizações 

de ensino: presencial e semi-presencial.  

Entretanto, de acordo com a Proposta Pedagógica para Educação de Jovens 

e Adultos do Estado de Alagoas (SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 2003), 

o ensino semi-presencial do ensino fundamental abrange somente as 4as e 5as 

etapas da EJA, correspondendo a 5ª a 8ª séries do ensino fundamental, e possui 

carga horária de 50% presencial e 50% à distância, de modo que o aluno 

obrigatoriamente deve freqüentar o CEJA três vezes por semana. O ensino médio 

também tem a mesma distribuição de presencial e a distância, e deve ser 

freqüentado duas vezes por semana. 

                                                 
8 Consideramos escolas abertas as que possuem as seguintes características: não há uma 

obrigatoriedade de freqüência; possui horários flexíveis, permitindo que o trabalhador possa 
estudar; existência de um processo de aprendizagem que considere o nível de letramento dos 
sujeitos, e que tenha matrícula em qualquer época do ano. 

9 O semi-presencial abrange somente o ensino fundamental de 5ª a 8ª séries e o ensino médio, já o 
presencial abrange o ensino fundamental completo (1ª a 8ª) e o ensino médio. 
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A proposta do CEJA ainda não é a ideal, já que exige 50% de presença em 

dias determinados, além de só existirem em Alagoas poucos CEJAs, não sendo 

suficientes para atender à grande demanda de jovens e adultos que necessitam 

desse tipo de ensino. 

Percebe-se que a EJA no contexto alagoano continua passando por 

dificuldades em firmar-se como modalidade primordial de ensino para que sua 

atuação possa contribuir com o desenvolvimento do Estado. Talvez advenha desse 

quadro a responsabilidade de ter o maior índice de analfabetismo no Brasil, atrelado 

ao pouco desenvolvimento econômico do Estado. Dessa forma, nota-se que 

enquanto não houver medidas concretas, que sejam feitas com qualidade e 

investimento, Alagoas continuará líder no ranking brasileiro do analfabetismo. Com 

essa preocupação, pesquisas como essa estão sendo desenvolvidas continuamente 

no Estado, entretanto, faz-se necessário políticas efetivas e expressivas. 

 
 

1.3 QUEM SÃO OS SUJEITOS DA EJA  
 
 

A Educação de Jovens e Adultos caracteriza-se principalmente pela 

diversidade do público que atende, contando com sujeitos a partir de 15 anos de 

idade até pessoas aposentadas, muitas vezes em uma mesma sala de aula. A Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 evidencia que a população 

acima de 15 anos pode ser matriculada nessa modalidade de ensino, portanto, as 

turmas têm pessoas com idades diversas, mas com propósitos em comum. Esses 

jovens e adultos procuram a escola na tentativa de superação de suas condições de 

vida, incluindo emprego, moradia, alimentação, saúde. Dessa forma, as más 

condições de vida e o desemprego acabam por influenciar diretamente o processo 

de escolarização dessas pessoas.  

Percebemos essas influências nas histórias de vida dos sujeitos investigados, 

decorrentes de seus passados, época em que não tiveram possibilidade de estudar, 

e, ao chegarem à vida adulta, deparam-se com a falta de tempo e de condições para 

freqüentarem uma sala de aula. 
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Grande parte dos alunos da EJA não tem consciência de que é portador e 

produtor de cultura, construtor de conhecimentos, e também desconhece que 

 
Alfabetizadores e alfabetizandos têm a mesma gênese histórico-
cultural. Ambos são sujeitos portadores e produtores de cultura. Ao 
tempo em que nascem em ambientes culturais ricos e diversificados, 
são sujeitos cognoscentes, dotados de uma estrutura neuro-
psicológica que os estimula para necessidades e curiosidades e o 
empurram para a busca e apropriação do conhecimento (MOURA, T. 
2001, p. 68). 

 

Analisamos essa citação de Moura recorrendo a Piconez (2002, p. 20) 

quando defende que muitos jovens e adultos se vêem em uma posição inferior, 

como incapazes. Despertada a consciência crítica, surge na dimensão social a volta 

aos estudos para atender às exigências letradas da sociedade, e para melhoria da 

qualidade de vida desses sujeitos que, por questões de sobrevivência, assumem 

desde cedo responsabilidades de adulto. 

Na dimensão pessoal, os alunos da EJA vêem a volta aos estudos como uma 

possibilidade de recuperação da identidade humana e cultural, restabelecendo 

dessa forma a auto-estima que por muitas vezes permanece oculta nos sujeitos, 

favorecendo a realização existencial para assumirem-se como sujeitos de suas 

ações. Essa dimensão contribui para a categoria do trabalho, de modo que o sujeito 

passa a perceber a necessidade de acompanhar o advento da tecnologia, buscando 

adequar-se a ela, favorecendo a ampliação da visão de mundo e uma 

conscientização da realidade, fundamentando-se no ideal da valorização do 

trabalho.  

Os sujeitos da EJA são pessoas com especificidades etárias e culturais, na 

sua maioria trabalhadores de camadas populares, filhos de trabalhadores não 

qualificados com baixo ou nenhum grau de instrução e com uma curta passagem 

pela escola. Dessa forma, Haddad os caracteriza como sujeitos que 

 
[...] trazem no corpo e na fala as marcas de outras regiões, sinais 
identificadores de seu grupo social. A cor da pele, as marcas das 
dificuldades da vida, a maturidade de quem foi obrigado a 
precocemente entrar no mercado de trabalho caracterizam o grupo 
social do curso noturno de maneira diferenciada aos bem-nascidos 
dos cursos regulares diurnos (HADDAD, 1997, p. 156).  
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Em sua grande maioria, esses alunos são pessoas que trabalham, participam 

da sociedade, têm uma vida social, um ciclo de amizades e afazeres muito diferente 

das crianças que vão para a escola para receberem uma base de vida, de valores, 

de obrigações e deveres, enfim, uma formação básica constitutiva como sujeito para 

a atual sociedade.  

O adulto está inserido em um mundo de relações totalmente diferente da 

criança, o que implica em um tratamento diferenciado. O adulto já não necessita de 

tal base que é fundamental para a formação da criança, pois sua própria história de 

vida já fez esse papel. Com esse pensamento, Freire (2000, p. 88) defende a 

perspectiva de que o aluno adulto já tem a leitura do mundo que precede a leitura da 

palavra, configurando-se dessa forma como portador de um nível de letramento, 

mas que não é suficiente em uma sociedade seletiva como a nossa e com o 

exigente mercado de trabalho. Freire defende que deve haver uma relação dialética 

entre a leitura do mundo e a re-escrita do mundo, ou seja, com sua transformação 

pelos sujeitos. Para ele, alfabetizar não é aprender a repetir palavras, mas a dizer a 

sua palavra, criadora de cultura. 

Como falado anteriormente no panorama histórico da EJA, a partir da década 

de 30 a EJA passou a ter uma maior importância, entretanto, as ações até a década 

de 1950 pouco fizeram para mudar o quadro de analfabetismo no Brasil. A partir do 

final da década de 50 e início da década de 60, surgem as idéias de Paulo Freire, 

em busca de uma educação participativa e colaborativa que evidenciasse uma 

educação voltada para o social. O analfabetismo para Freire era o resultado de uma 

situação não só econômica e social como também política e histórica de opressão, 

ao contrário da educação bancária predominante nas décadas anteriores, 

dominação da escola nos anos 60 e o pessimismo dos anos 70, no qual a escola era 

meramente reprodutora do status quo. Grande parte dos movimentos de cultura e 

educação do início da década 1960 teve como inspiração para alfabetização de 

adulto a proposta pedagógica de Paulo Freire.  

Antes de Freire, o analfabeto era considerado aquele que nada sabia, que 

não tinha voz nem vez. Já as idéias de Freire postulavam exatamente o contrário, 
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que analfabetos deveriam ser reconhecidos como homens e mulheres produtivos, 

que possuíam uma cultura. 

Os sujeitos inseridos na Educação de Jovens e Adultos, principalmente no 

que se refere à questão da alfabetização, possuem uma vivência social, imersa em 

uma cultura letrada, grafocêntrica. Dessa inserção, eles adquirem conhecimentos e 

saberes, que podem estar atrelados - ou não - aos saberes da escola. Com base 

nessa premissa, defendemos que esses conhecimentos podem ser adquiridos nos 

ambientes sociais de interação com as linguagens falada e escrita.  

De acordo com essa premissa, Freire (1983, 2000, 2002) formulou uma 

concepção dialógica de aprendizagem, com uma visão mais humana, mais idealista 

acerca do diálogo, na qual os sujeitos estão em permanente relação.  

Freire refere-se a relações dialógicas entre sujeitos de maneira informal, 

quando fala de construção coletiva de aprendizagem. Na vida em sociedade há 

evidências claras de processos de ensino/aprendizagem informais, pois estamos em 

permanente relação com o mundo e com o outro. Para Freire (1983, p. 79), 

“ninguém educa ninguém. Os homens se educam em comunhão”. Dessa forma, o 

diálogo torna-se indispensável na esfera da formação humana em seus múltiplos 

aspectos.  

  Por tratar de um estudo no qual o foco é que as pessoas também aprendem 

através do diálogo oral e escrito em seu cotidiano, analisamos não apenas aspectos 

da língua escrita, mas também do domínio do discurso, inerentes à vida de cada 

sujeito, mais precisamente, a linguagem oral como exercício do social, já que os 

sujeitos analisados são analfabetos e possuem em sua vivência diária práticas de 

leitura e escrita mediadas pela oralidade, via outras pessoas, visto que a linguagem 

está impregnada de relações dialógicas. 

O diálogo é percebido na ação entre diferentes sujeitos sociais que, em 

espaços diversos, têm a palavra ressignificada, ou a ressignificam. Assim, a 

importância de se referenciar a categoria do diálogo, ao tratar de sujeitos 

analfabetos, está na acepção de que tais sujeitos vivenciam experiências de 

letramento e aprendem com tais experiências nas interações com outros sujeitos.  

Soares (2003) afirma que identificar Paulo Freire com um método de 

alfabetização e até, mais especificamente, com um método de alfabetização de 

adultos é uma incorreção e uma redução. Uma incorreção se for atribuído a método 
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o sentido que essa palavra tem no vocabulário pedagógico: método como modo de 

proceder, conjunto de meios para orientar a aprendizagem, sistema que se deve 

seguir no ensino de um conteúdo. 

Paulo Freire desenvolveu uma concepção de educação e de alfabetização 

como: prática de liberdade; diálogo, conscientização; ato de reflexão; meio de 

democratização da cultura e oportunidade de reflexão sobre o mundo e o homem. 

Freire revolucionou os métodos de alfabetização, destituindo a alfabetização de um 

caráter mecanicista de aquisição de uma técnica de codificação e decodificação, 

entendendo-a como um ato de reflexão, diálogo, criação, conscientização e 

libertação, entretanto, estritamente vinculado ao contexto social local e temporal, 

 
Quanto aos outros, os que põem em prática a minha prática, que se 
esforcem por recriá-la, repensando também meu pensamento. E ao 
fazê-lo, que tenham em mente que nenhuma prática educativa se dá 
no ar, mas num contexto concreto, histórico, social, cultural, 
econômico, político, não necessariamente idêntico a outro contexto 
(FREIRE, 1981, p. 14). 
 

 

Para Freire, o diálogo é uma categoria das mais essenciais para se pensar na 

vida comunitária e na reciprocidade universal. O diálogo, presente em sua filosofia 

humanista-libertadora, assume valor fundamental numa prática educativa 

verdadeira, que possibilite a pronúncia crítica do mundo. Para Freire, a existência 

humana é fundamentalmente um diálogo, encontro entre pessoas compromissadas 

na busca do sentido da vida em relação. Através da educação dialógica, viabiliza-se 

encontro verdadeiro de sujeitos, para refletir sobre o mundo, sobre o que sabem e o 

que não sabem. O conhecimento resultante do diálogo é essencialmente 

comprometido com a humanização do mundo. 

Assim, para Freire (1980), o diálogo "impõe-se como o caminho pelo qual os 

homens encontram seu significado enquanto homens", já que estes, como seres na 

busca constante de ser mais, reconhecendo sua própria condição de inacabamento, 

vão ao encontro do outro, numa busca que "deve ser feita com outros seres que 

também procuram ser mais e em comunhão com outras consciências" (FREIRE, 

1983). 
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De acordo com Freire, as relações entre os sujeitos são indispensáveis ao 

processo dialógico de educação. Estando em contato com o outro, estamos em 

permanente troca. As idéias de Freire possuem um ideal de construção coletiva de 

aprendizagem. Todos ensinam e todos aprendem ao viverem em sociedade.  

 Santos et al (2004, p. 23) afirmam que a maior parte das práticas 

desenvolvidas na EJA foi marcada por campanhas emergenciais e assistencialistas 

com o objetivo apenas de fazer com que o sujeito aprendesse a escrever o nome em 

pouco tempo, visto que essa era a principal necessidade dos sujeitos analfabetos, 

contrariando a concepção de que a EJA compreende um conjunto amplo de práticas 

formais e não formais de educação.  

Como podemos observar em Ribeiro (2001, p. 13) na reflexão pedagógica 

sobre a EJA, leva-se em consideração com alta relevância as dimensões social, 

ética e política. Para tanto, os educadores de jovens e adultos devem observar suas 

práticas pedagógicas ante as novas exigências culturais e novas contribuições das 

teorias educacionais, observando a distinção de currículo para adultos e para 

crianças.  

Qualquer projeto de educação fundamental orienta-se acerca de concepções 

sobre o tipo de pessoa e de sociedade que se considera desejável. O currículo é o 

lugar no qual esses princípios gerais devem ser explicitados e sintetizados em 

objetivos que orientem a ação educativa e o trabalho do próprio professor, que 

muitas vezes não tem uma formação específica. 

Os altos índices de evasão e repetência que encontramos nas turmas de EJA 

podem estar atrelados à falta de sintonia entre os educandos e a escola. Essa 

situação contribui para a necessidade de um delineamento da especificidade desse 

grupo de alunos quanto à categoria de sujeitos de aprendizagem. A escola possui 

uma função muito além de somente ensinar. É um espaço de socialização entre os 

que a procuram. É um local de livre expressão, no qual os oprimidos têm o direito de 

falar, de participar, configurando-se antes de tudo em um local de saber. 

A necessidade que esses sujeitos demonstram em torno da escola vai muito 

além de uma progressão salarial. Muitos gostariam de continuar os estudos para se 

aperfeiçoar, para ajudar os filhos nas tarefas escolares, ou mesmo para poder ter 

um real poder de influência na sociedade em que fazem parte. Dessa forma, Queiroz 

destaca que 
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[...] na modalidade de EJA, encontramos adultos não alfabetizados 
participantes de sindicatos que trazem na sua argumentação os 
traços característicos da escrita, mostrando, na sua ação, a 
consciência dessa forma de argumentação para alcançar os seus 
objetivos e influenciar os outros. A maioria dessas pessoas 
reconhece que essa limitação em relação à leitura e à escrita, 
restringe as suas oportunidades de trabalho e é insuficiente para as 
necessidades da vida diária (2002, p. 70). 
 

 

Dessa forma, supomos que o nível de letramento de pessoas que não 

passaram por nenhum grau de escolarização é baixo, mas sabemos também que 

elas vivem em um mundo letrado no qual a fala e a escrita são importantes.  

Marcuschi (2003, p. 36) afirma que a oralidade enquanto prática social é 

inerente ao ser humano e não será substituída por nenhuma outra tecnologia. A 

oralidade sempre será, ao lado da escrita, o grande meio de expressão e de 

atividade comunicativa. Assim, existem pessoas que mesmo possuindo um nível 

básico de letramento, sabem se expressar muito bem e destacam-se como líderes 

de movimentos, e de outras maneiras. Mesmo diante dessa facilidade, elas sentem 

a necessidade de um aprendizado que seja suficiente para as necessidades 

encontradas nesse mundo letrado. Portanto, essas pessoas possuem um discurso 

elaborado, mas percebem suas limitações frente à leitura e à escrita, procurando 

uma formação mais adequada.  

De acordo com a LDBEN 9394/96, a Educação de Jovens e Adultos é 

destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade aos estudos, sendo 

dever do Estado o oferecimento desse ensino gratuito e com oportunidades 

educacionais adequadas, considerando as características do alunado. Os sujeitos 

que são referenciados nessas necessidades fazem parte de 4 grupos distintos: 

 

1. O primeiro grupo é representado pelos jovens e adultos realmente 

analfabetos que nunca passaram por uma escola, nunca tiveram um 

contato com os estudos. 
 
2. O segundo grupo é formado por aqueles jovens e adultos que foram à 

escola, mas passaram pouco tempo, não tendo assim tempo de 
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sedimentar os conhecimentos que haviam superficialmente aprendido. 

São os analfabetos funcionais.  
 

3. O terceiro grupo é formado por aqueles jovens e adultos que estiveram 

na escola em tempos intermitentes. 
 

4. O quarto e último tem como alunos característicos jovens que têm a 

idade mínima para ingresso nos cursos de EJA, com o intuito de 

adiantar seus estudos. 
 

Todos esses grupos mencionados, e outros que possam vir a existir, carecem 

de uma política própria de atendimento; o sistema educacional prevê esse 

atendimento específico, mas não tem condições de fazê-lo. Quanto à idade para 

ingressar nos cursos e exames “supletivos” (ainda hoje encontramos essa 

denominação antiga e ultrapassada na Educação de Jovens e Adultos), podemos 

perceber na tabela abaixo uma instabilidade na definição de idade para essa 

modalidade de ensino nas LDBENs.  
 

Tabela 2: Idade de ingresso na Educação de Jovens e Adultos 
 

 

                                                 
10 Importante lembrar que até janeiro de 2010, esse parecer ainda não havia sido homologado. 

LDB’s Idade de ingresso na Educação de Jovens e Adultos 
Lei Orgânica Art. 
91 Decreto 43033 

de 14/01/58 
Maiores de 18 anos para 

o 10 ciclo 
Maiores de 20 anos para 

o 20 ciclo 

4024/61 Maiores de 16 anos para o 
curso ginasial 

Maiores de 19 anos para o 
curso colegial 

5692/71 Maiores de 18 anos para 
o 10 Grau 

Maiores de 21 anos para 
o 20 Grau 

9394/96 Maiores de 15 anos para o 
Ensino Fundamental 

Maiores de 18 anos para 
Ensino Médio 

Parecer CNE/CEB 
N° 23/200810 

A partir do ano de 2013, 
18 anos para o Ensino 

Fundamental 

A partir do ano de 2013, 
18 anos para o Ensino Médio 
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Hoje, o que acontece com a Educação de Jovens e Adultos, frente à 

diminuição da idade para nela ingressar, é que os alunos das classes regulares de 

ensino que têm idade suficiente de acordo com a Lei migram (ou são obrigados a ir) 

para os cursos de EJA, para terminarem mais rápido seus estudos (ou diminuir a 

distorção idade/série). Essa situação apresenta-se de forma incômoda, pois as 

classes de EJA ficam cheias com alunos que têm seu lugar reservado na escola 

regular, muitas vezes até tomam os lugares daqueles que não têm condições de 

estar no ensino regular e recorrem às classes da Educação de Jovens e Adultos. 

Por outro lado, alunos multi repetentes do ensino regular acabam sendo 

encaminhados às turmas de EJA, devido à defasagem idade série, levando para a 

EJA alunos cada vez mais jovens.  

Dessa maneira, a idade permitida atualmente para que os jovens entrem na 

Educação de Jovens e Adultos é de 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 anos 

para o Ensino Médio, o que gerou uma migração de adolescentes que não 

encontram o devido acolhimento junto aos estabelecimentos do ensino seqüencial 

regular da idade própria. 

Com base nesses dados, a Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação (CEB/CNE) aprovou dia 08 de outubro de 2008, o Parecer 

CNE/CEB n°23/1008 que institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), em relação à duração dos cursos e idade mínima para ingresso e 

certificação nos exames e ao desenvolvimento da EJA por meio da Educação a 

Distancia (EAD). De acordo com o parecer, os sistemas de ensino têm até o ano de 

2013 para desenvolver programas que garantam a permanência na escola regular 

dos jovens de 15 a 17 anos. A partir de 2013, a EJA só atenderá maiores de 18 

anos. 

Quanto aos cursos e exames supletivos mantidos pelos sistemas de ensino, 

os cursos são programas regulares, desenvolvidos em um certo período de tempo, 

no processo escolar. São estudos sistemáticos, porém, podem ser presenciais, 

semipresenciais ou à distância. Os exames são realizados à parte, fora do processo, 

como entrada para o Ensino Fundamental ou Ensino Médio. A decisão desses 

cursos serem oferecidos como presenciais, semipresenciais ou a distância pode 

influenciar na ampliação ao atendimento dos que não sabem ler e escrever, mas é 

preciso garantir uma política de qualidade, não de quantidade. 
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Aqui, mais uma vez a Lei reconhece a importância da aprendizagem 
não formal. O fundamental é que não só atribui valor ao extra-
escolar, mas prevê a possibilidade de certificação. Essa alternativa 
valoriza igualmente a utilização de metodologias diversificadas, 
como é o caso da educação a distância, através do uso de TV, 
rádio, vídeo, material impresso etc. Cabe aos sistemas de ensino 
disciplinar esta matéria (CARNEIRO, 1998). 
 
 

Iniciativas que chegam de uma hora para outra com um propósito grandioso 

de alfabetizar muitas pessoas em pouco tempo se perdem no meio do seu 

desenvolvimento, acabam surtindo um efeito contrário, desmotivando o sujeito a 

uma volta à sala de aula. Muitos pensam que se não aprenderam no Mobral, que 

muitas vezes foi uma das primeiras experiências de alfabetização, por que iriam 

aprender outra vez em outro local? Ou em outra escola? Isso acaba por aumentar 

ainda mais o número de pessoas que não tem vontade de voltar aos bancos 

escolares, pois já estão desiludidas e com o pensamento de que não vão conseguir 

aprender. 

 Como já defendemos nossa posição anteriormente, devemos nos preocupar 

não em uma Educação que atinja uma grande quantidade de pessoas, mas sim com 

a qualidade desse tipo de ensino, seja ele presencial, semipresencial ou a distância, 

utilizando ou não TV, rádio, vídeo, material impresso, novas tecnologias, dentre 

outros, como diz Carneiro (1998), que a qualidade deve ser o foco primordial em 

todos os níveis e modalidades de ensino, principalmente na Educação de Jovens e 

Adultos. 

Essa discussão se firma no pensamento de que a concepção de Educação de 

Jovens e Adultos deve ter como base um processo educativo que possibilite aos 

sujeitos que nela estão inseridos a retomada de seu potencial, o desenvolvimento de 

habilidades, além de ressignificar o que aprenderam no decorrer da vida, 

possibilitando um aprimoramento de conhecimentos, transpondo a um nível mais 

elevado, conforme defende Moura (2002). A EJA é um caminho de desenvolvimento 

individual e social, que possibilita ao sujeito que dela se apropria uma maior 

qualidade de vida, de participação política, de participação social. 

Dessa forma, é necessária uma ampliação das políticas para atender à 

reprimida demanda das necessidades educacionais de milhões de brasileiros que, 
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por não terem tido acesso à leitura e à escrita, têm negado seu acesso às muitas 

oportunidades sociais, já a partir do ensino, e da forma como ele se apresenta. 
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CAPÍTULO 2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
 

 

Como o fundamento desta tese é analisar o que os sujeitos analfabetos 

sabem acerca da escrita, sujeitos que não possuem as habilidades de ler e escrever, 

mas vivem em um mundo letrado, grafocêntrico, no qual a todo momento deparam-

se com situações de leitura e escrita, não poderíamos deixar de fundamentar este 

trabalho com os estudos sobre alfabetização e letramento. Acreditamos que os 

sujeitos podem apropriar-se de aspectos do sistema de escrita alfabética nas 

diversas agências de letramento, e que isso geralmente decorre da relação do 

próprio sujeito frente à sociedade grafocêntrica na qual vive, ou seja, os sujeitos 

podem ter noções sobre o sistema de escrita alfabética no contato com um universo 

letrado, o que não quer dizer que passem a ter autonomia para ler e escrever, já que 

poucos sujeitos se alfabetizam em situações informais (ver GALVÃO, 2000), e o 

índice de analfabetismo do nosso país confirma esse fato. Por outro lado, esses 

sujeitos analfabetos são, de certa forma, letrados.  

Para analisar aspectos voltados para as questões do letramento, é importante 

discutir os princípios e postulados que fundamentam esses estudos, que têm como 

principal representante Brian Street (1984, 1995), segundo o qual o letramento é 

concebido como prática social que acontece na intermediação da palavra escrita. O 

autor entende a leitura e a escrita não como habilidades individuais, mas como 

atividades interativas, socialmente situadas e vinculadas a aspectos da cultura e das 

estruturas de poder nas quais se constituem, nas quais o diálogo está inerente. 

Este capítulo trata de duas temáticas muito discutidas atualmente: 

alfabetização e letramento. De acordo com a literatura existente, percebe-se que há 

diferentes formas e possibilidades de tratá-las, o que veremos no decorrer do 

capítulo. Inicialmente apresentamos os dois modelos de letramento (autônomo e 

ideológico) enfatizados por Street (1984). Em seguida, relatamos como o fenômeno 

do letramento tem sido abordado no Brasil, tanto com base nos teóricos que tratam 

dessa temática, como por meio de pesquisas; e por fim, abordamos a alfabetização 

como apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, com ênfase nos princípios e 

hipóteses de escrita. 
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2.1 O LETRAMENTO NA EJA A PARTIR DAS CATEGORIAS: AUTÔNOMO E 
IDEOLÓGICO 
 
 

Street (1984) define duas concepções de letramento: autônomo e ideológico. 

O modelo autônomo, no qual está inserida a discussão da tese da grande divisa, 

supõe um único sentido em que o desenvolvimento do letramento pode ser seguido, 

e é associado a progresso, civilização, liberdade individual e mobilidade social. Esse 

modelo isola o letramento como uma variável independente, havendo a tentativa de 

separar letramento de escolarização, tratando-os como habilidades diferentes e não 

relacionadas. Já o modelo ideológico é concentrado em práticas sociais específicas 

de leitura e escrita, sendo baseado na natureza dessas práticas.  

 

 

2.1.1 Letramento autônomo 
 

 

Para tentar explicar o comportamento humano frente à linguagem, 

percebendo o homem como um ser social, estudos voltados para análise dos 

fenômenos lingüísticos se fazem presentes nas mais diversas épocas e com 

diferentes ênfases. Dessa forma, na lingüística e na psicologia social, surgiram 

várias linhas de estudo, nas quais uma delas se desenvolveu confrontando as 

práticas comunicativas orais com as práticas comunicativas escritas, tendo como 

foco a análise de em que medida a escrita determinaria a organização do 

pensamento e do conhecimento. No que concerne ao aprimoramento das 

linguagens oral e escrita, existem diferenças provocadas pelo uso efetivo da escrita 

e da oralidade em diferentes sociedades, trazendo a discussão da relevância da 

oralidade e da escrita, convergindo em uma discussão conhecida como tese da 

grande divisa, que aponta a importância de uma em detrimento da outra.  

Alguns autores como Goody e Watt (2006), Ong (1977, 1988), Olson (1977), 

Greenfield e Hildyard (1978) dentre outros, colocam a oralidade em oposição à 

escrita, propondo uma relação entre esta última e o desenvolvimento cognitivo. Esse 
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é o fundamento da grande divisa, que parte do pressuposto de que a maneira de 

lidar com o conhecimento e de expressar verbalmente o pensamento apresenta 

diferenças nas culturas orais e escritas. Desse ponto de vista, essas divergências 

dão uma maior importância às sociedades que dominam a escrita, propondo 

também uma correlação entre escrita e desenvolvimento cognitivo, além de 

conferirem um valor de prestígio às sociedades que possuem o domínio desse 

recurso tecnológico (a escrita). 

Os sujeitos letrados, inseridos em um universo considerado moderno que 

domina o conhecimento de bases científicas, desenvolveriam, com base nos autores 

que colocam a oralidade em oposição à escrita, um pensamento abstrato e um 

raciocínio lógico. Nessa perspectiva, os analfabetos desenvolveriam apenas o 

pensamento concreto e o raciocínio prático para que se desenvolvam somente nas 

situações do dia-a-dia, o que não lhes exigiria esforço intelectual.  

Autores como Olson (1977), Greenfield e Hildyard (1978) são mais radicais 

que Goody (1968), pois este, mesmo dando um grande valor ao discurso escrito, 

percebe a importância das potencialidades e conseqüências do letramento, o que 

não é percebido pelos demais autores. Goody (1968) substitui a teoria da grande 

divisa por culturas primitivas e modernas, com a distinção entre letrados e não-

letrados. Ele acredita que essa nomenclatura é similar, mas mais usual do que 

lógico e pré-lógico, devido às qualidades inerentes à palavra escrita. Goody (1968) 

dá mais importância ao letramento, embora menos à qualidade da comunicação 

oral, mas não coloca os dois em pólos distintos. Isso é o que o diferencia dos outros 

autores acima citados, que colocam o oral e o escrito em posições opostas. 

Os autores que defendem o modelo autônomo de letramento afirmam que a 

aprendizagem da escrita ampliaria o conhecimento do sujeito, tornando-o 

cognitivamente mais inteligente, que os sujeitos se desenvolveriam intelectualmente 

quando aprenderiam a ler e a escrever. Street (1984) lembra que, na verdade, a 

escrita pode abrir os horizontes do sujeito, de modo que aproprie cada vez mais do 

que está presente no meio letrado, mas cognitivamente não ocorrem alterações 

significativas, sendo essa a questão fundamental da grande divisa, que defende que 

a linguagem escrita produz essas modificações no indivíduo, o que não seria 

característica da linguagem oral. 
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De acordo com esse pensamento, Ong (1988) compara letrados e iletrados, 

conferindo prestígio aos usuários da escrita, como na seguinte passagem: 

 
Sem a escrita, a mente letrada não pensaria e não poderia pensar 
como pensa, não apenas quando se ocupa da escrita, mas 
normalmente, até mesmo quando está compondo seus pensamentos 
de forma oral. Mais do que qualquer outra invenção individual, a 
escrita transforma a consciência humana (ONG, 1988, p. 93). 
 

 

Alguns autores são mais radicais em sua concepção, outros, como Goody e 

Watt (2006), percebem a importância das potencialidades e conseqüências do 

letramento. A escrita não é apenas um recurso utilitário do qual mecanicamente as 

pessoas se apropriam para realizar suas tarefas práticas do dia-a-dia, mas está 

ligada às concepções, aos valores e aos significados sociais subjacentes aos usos 

da escrita da comunidade. 

Goody e Watt (2006), por exemplo, valorizam a cultura escrita, mas levam em 

consideração as experiências e a importância da cultura oral, entretanto, defendem 

que a escrita possui um valor documental mais concreto e duradouro que a 

oralidade, conforme o seguinte trecho: 

 
A confirmação do passado, então, depende de uma sensibilidade 
histórica que dificilmente começa a operar sem registros escritos 
permanentes; e a escrita introduz mudanças similares na 
transmissão de outros itens do repertório cultural. Mas a extensão 
dessas mudanças varia com a natureza e a distribuição social dos 
sistemas de escrita [...] ou seja, segundo o grau de difusão do seu 
uso na sociedade (GOODY; WATT, 2006). 
 

 

 Enfim, de acordo com Street (1984), os defensores de um modelo de 

letramento ‘autônomo’ restringem o letramento à aquisição do sistema lingüístico, ao 

aprendizado da leitura e escrita consideradas estas como tecnologias neutras, sem 

levar em consideração o contexto social. Para esses autores, a escrita é concebida 

como um recurso que, por si só, é capaz de promover o desenvolvimento social e 

cultural e de oferecer aos que dela se apropriam habilidades cognitivas capazes de 

aperfeiçoar seu pensamento abstrato e a racionalidade. Street critica essas 
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pesquisas e essa idéia justamente por considerarem a leitura e escrita como 

desvinculadas dos contextos sociais em que são produzidas. 

Brian Street (1984) usa o termo letramento para designar práticas sociais e 

concepções de leitura e escrita. Essas práticas e concepções de ler e escrever são 

dependentes de um contexto inserido em uma certa ideologia, nunca tratadas como 

neutras ou técnicas.  

 

 

2.1.2 Letramento ideológico 
 

 

O letramento ‘ideológico’, defendido principalmente por Street (1984, 1995), 

possui algumas características principais, apontadas pelo autor: 

 

a. O significado do letramento depende do contexto social. 

 

b. O letramento só pode ser conhecido por nós se possui um significado 

político e ideológico envolvido, e não pode ser separado desse 

contexto e tratado como algo autônomo. 

 

c. Práticas de leitura e escrita são ensinadas em contextos dependentes 

dos aspectos das estruturas sociais. 

 

d. Os processos a partir dos quais a leitura e a escrita são ensinadas são 

os que constroem seu significado. 

 

e. Seria mais apropriado falarmos de letramentos que de um único 

letramento. 

 

f. Escritores que defendem o modelo ideológico, afastando-se do modelo 

autônomo, reconhecem como problemática a relação entre a análise 

de quaisquer qualidades autônomas e isoladas de letramento e análise 
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da natureza política e ideológica das práticas de letramento (STREET, 

1984, p. 8). 

 

Barton e Hamilton (1998, 2000), Heath (1983), Scribner e Cole (1978) são 

apontados por Street como defensores do modelo ideológico de letramento, que é 

visto como um conjunto de práticas sociais culturalmente constituídas e socialmente 

situadas. Barton e Hamilton (1998, p. 3) assim definem ‘literacy’: 

 
Literacy is primarily something people do; it is an activity, located in 
the space between thought and text. Literacy does not just reside in 
people’s heads as a set of skills to be learned, and it does not just 
reside on paper, captured as text to be analyzed. Like all human 
activity, literacy is essentially social, and it is located in the interaction 
between people.  
 

 

Barton e Hamilton (1998) analisaram práticas sociais de leitura e escrita em 

comunidades como a de Lancaster, na Inglaterra, nos anos 90 do século passado. A 

pesquisa demonstrou que o letramento é social e tem um local primordial na 

interação entre as pessoas. Eles estudaram como um grupo particular de pessoas 

utilizava a escrita no seu dia-a-dia, por meio de entrevistas, observação de 

atividades usuais e coleta de documentos, com um caráter etnográfico, tendo como 

base práticas culturais voltadas para o letramento. Os pesquisadores estavam há 

mais de 16 anos inseridos na comunidade, vivendo em uma outra comunidade 

vizinha a Lancaster. Tal estudo teve como base o letramento como prática social, 

com várias proposições (BARTON; HAMILTON, 1998, p. 7): 

 

- O letramento é melhor entendido como um conjunto de práticas sociais; 

 

- Existem diferentes letramentos associados a diferentes domínios da vida; 

 

- As práticas de letramento são padronizadas pelas instituições sociais e 

pelas relações de poder. Alguns letramentos tornam-se mais visíveis que 

outros, por serem dominantes; 
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- Práticas de letramento são intencionais e adaptadas em objetivos sociais 

mais amplos e práticas culturais; 

 

- O letramento é historicamente situado; 

 

- As práticas de letramento mudam, e outras novas são frequentemente 

adquiridas através de processos de aprendizagens informais.  

 

Dessa forma, os referidos autores defendem o letramento como uma prática 

social, ou um conjunto de práticas inseridas nos eventos de letramento que são 

mediados por textos escritos. Assim, 

 
Our interest is in social practices in which literacy has a role; hence, 
the basic unit of a social theory of literacy is that of literacy practices. 
Literacy practices are the general cultural ways of utilizing written 
language which people draw upon in their lives. In the simplest sense 
literacy practices are what people do with literacy (BARTON; 
HAMILTON, 1998, p. 6). 
 

 

Nessa perspectiva, o letramento não é confundido com alfabetização 

enquanto aquisição do ler e escrever, mas parte-se da premissa de que os usos 

lingüísticos são sempre contextualizados, adquirindo diversos valores e significados 

simbólicos nos mais variados contextos. Street (1984) defende que o letramento 

ideológico não pode ser percebido como uma tecnologia neutra, pois está 

relacionado a estruturas ideológicas presentes nas mais diversas relações sociais.  

Scribner e Cole (1978) desenvolveram um estudo para investigar os usos da 

escrita com o foco da psicologia social, com o povo ‘Vai’ na Libéria: “The Vai are a 

traditional society on the northwest coast of Liberia who are well known in that area 

for their invention of a syllabic writing system to represent their own language” (p. 

453). 

Foi observado que havia mais de um tipo de escrita em uso na cultura Vai, 

uma adquirida no dia-a-dia, e outras em contextos mais formais, como na escola e 

na instituição religiosa, cada uma utilizada de acordo com o seu contexto. Assim, 

Scribner e Cole (1978) analisaram várias situações comunicativas que tinham 
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relação com a escrita nos dois contextos, formal e informal, para verificar essa 

diferença.  

A pesquisa comparou o desempenho dos sujeitos que pertenciam a esses 

diferentes contextos, com a realização de tarefas que envolviam principalmente o 

uso do pensamento abstrato, pensamento lógico e conhecimentos metalingüísticos. 

Os autores perceberam que os sujeitos que tinham aprendido apenas uma escrita, a 

não escolar, possuíam dificuldades em realizar essas atividades. Tais resultados os 

levaram a considerar que a alfabetização e a escolarização são processos distintos 

no que diz respeito às conseqüências cognitivas, sendo que a escolarização é um 

processo que abrange não somente o domínio de uma linguagem escrita, mas 

também outras práticas escolares, como processos que envolvem o raciocínio, 

responsáveis pelas mudanças qualitativas de pensamento associadas 

freqüentemente à alfabetização. 

Scribner e Cole (1978), contrariando os resultados das pesquisas dos autores 

que de acordo com Street defendem o modelo autônomo de letramento, 

consideraram que a alfabetização e a escolarização devem ser analisadas a partir 

das atividades e demandas sociais que sustentam suas habilidades práticas, 

relacionadas ao tipo de atividade em que a leitura e a escrita estão inseridas. Nessa 

perspectiva, o letramento deve ser analisado de acordo com o contexto das práticas 

sociais nas quais é adquirido.  

Shirley Heath (1983), também inserida no modelo ideológico de letramento, 

coordenou uma pesquisa etnográfica que foi inicialmente realizada nas cidades de 

“Roadville” e “Trackton”, entre os anos de 1969 e 1978. Posteriormente, Heath 

(2001) incluiu em sua pesquisa mais uma comunidade: “Maintown”. Tais 

comunidades letradas possuíam orientações diferentes de letramento. A 

pesquisadora relaciona cada orientação com o desempenho escolar das crianças, 

mostrando que em algumas comunidades a maneira aprendida em casa pode ser 

similar à da escola, enquanto em outras, a maneira da escola pode ser bastante 

diferente. Neste estudo, Heath (2001) baseou-se na análise dos eventos de 

letramento em cada comunidade, identificando os tipos de eventos próprios de cada 

uma e suas características específicas, além de como as crianças com essas 

diferentes bases letradas se desenvolviam na escola.  
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A comunidade “Maintown” era constituída por pessoas que apresentavam um 

alto grau de letramento e de valorização da escrita. Os livros e atividades de leitura 

possuíam na vida das crianças e dos adultos uma grande importância. Os eventos 

de letramento familiares às crianças da comunidade abrangiam leituras de livros 

antes de dormir, leituras de rótulos de alimentos, de sinais de trânsito, de 

propagandas e a interpretação de instruções de jogos e brinquedos. As crianças 

dessa comunidade aprendiam, em casa, não apenas a entender o que estava nos 

livros, mas também a falar sobre seu sentido, praticando atividades similares 

àquelas da interação em sala de aula. Eram, portanto, crianças bem-sucedidas na 

escola. 

A comunidade “Roadville” já apresentava uma orientação de letramento 

diferente, pois os eventos não iam além da leitura de livros. Os adultos geralmente 

não incentivavam as crianças a pesquisar em outros materiais, como instruções de 

jogos e leitura em rótulo de alimentos, como na comunidade anterior. Quanto aos 

livros, eram lidos e interpretados com perguntas de memorização, não de 

entendimento. As histórias que circulavam na comunidade eram de eventos 

conhecidos, com base de moral e sem abertura a uma análise crítica ou a 

contextualização de acordo com sua realidade. Eram crianças medianas na escola, 

visto que repetiam o que lhes era cobrado, mas não conseguiam trazer seus 

conhecimentos do cotidiano para o aprendizado escolar.  

  A comunidade de “Trackton” possuía uma orientação de letramento diferente 

das duas anteriores. Os pais achavam que as crianças aprendiam de forma natural, 

se apropriando do meio, na interação do sujeito com o social, e somente depois é 

que as crianças iam para as escolas. O desenvolvimento lingüístico dava-se com a 

comunicação oral com outros sujeitos. Assim, eles não tinham acesso a materiais de 

leitura antes de irem para a escola, somente a materiais da comunidade, como da 

igreja, onde eles não eram solicitados a responder questões explícitas nos textos, 

mas a explicar determinados fatos conforme entendidos por eles. Ao contrário da 

comunidade anterior, as crianças ouviam histórias e produziam seus próprios 

entendimentos e versões da mesma história. Essas crianças, ao chegarem à escola, 

apresentavam dificuldades de apropriar-se da forma como a escola ensinava, já que 

a escrita possuía pouca atuação no seu cotidiano, o que acontecia de forma 

contrária com a oralidade. 
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 Assim, Heath (2001) concluiu que a escola ignora as características letradas 

presentes no contexto desses diferentes alunos, não oferecendo um ensino que 

pudesse complementar o que eles ainda não sabiam, com base no que já 

conheciam. A pesquisadora evidenciou que o que as crianças aprendem em casa 

depende da cultura e dos valores de suas comunidades. As diferenças nas práticas 

discursivas de diferentes grupos acontecem pela diversidade no uso da escrita na 

vida cotidiana de tais grupos. Heath (2001) mostra que há diferenças nas 

orientações de letramento entre as três comunidades, e como isso impacta no 

padrão escolar, o que impede ou dificulta a compreensão do desenvolvimento das 

necessidades da criança. 

As práticas de leitura e escrita são ensinadas em contextos dependentes dos 

aspectos das estruturas sociais, e os processos a partir dos quais leitura e escrita 

são ensinadas são os que constroem seu significado. Dessa forma, Street (1995) 

defende que seria mais apropriado falarmos de ‘letramentos’ que de um único 

letramento.  

O autor faz uma observação importante ao justificar a expressão “letramento 

social” que, à primeira vista, parece redundante, já que na sua concepção de 

letramento ideológico, o social está intrínseco, mas ele esclarece a sua intenção em 

enfatizar essa natureza social do letramento, ressaltando o caráter múltiplo das 

práticas sociais que se desenvolvem em torno da escrita.  

 

 

2.2 LETRAMENTO NO BRASIL 
 

 

De acordo com Kleiman (1995, p. 17), a primeira autora que apresentou o 

termo “letramento” no Brasil foi Kato (2002), na primeira edição do seu livro “No 

mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística”, em 1986. Na página 40 da 

edição de 2002, encontramos a definição de letramento da própria autora no item 

intitulado ‘vocabulário crítico’, sendo “Letramento: processo ou efeito da leitura e da 

escritura”. Essa palavra reaparece em Tfouni (1988), que distingue alfabetização de 

letramento no livro “Adultos não alfabetizados, o avesso do avesso”.  
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O vocábulo letramento surgiu, de acordo com Soares (2002, p. 47), da 

necessidade de uma nova maneira de compreender a alfabetização. No Brasil, a 

escolha do termo letramento derivou do que em inglês denomina-se “literacy” que, 

etimologicamente, vem do latim “littera” (letra), e o sufixo –cy em inglês denotando 

condição, estado, fato de ser. ‘Literacy’, portanto, é o estado ou condição daquele 

que aprende a ler e a escrever. Nota-se na definição da palavra letramento em 

Soares (2002, p. 47) a idéia implícita de que a escrita traz conseqüências sociais, 

culturais, políticas, econômicas, cognitivas e lingüísticas para todo um grupo social, 

assim como para o próprio indivíduo.  

A palavra alfabetismo é definida nos dicionários como estado ou qualidade de 

alfabetizado, mas, mesmo dicionarizada, ela não é corrente. Ao se procurar uma 

palavra que tivesse o mesmo sentido que ‘literacy’ tem em inglês, optou-se por criar 

a palavra letramento.  

Soares (2002, p. 19) aponta o fato de o termo alfabetismo não ser usado 

correntemente, e sim o termo que o nega “analfabetismo”, sendo este um termo 

familiar e de fácil compreensão. Curiosamente, o termo ‘illiteracy’ em inglês surgiu 

antes de ‘literacy’. Esse fato revela uma mudança histórica das práticas sociais às 

novas demandas sociais do ler e escrever, ao exigirem uma nova palavra para 

designá-las. 

O termo analfabetismo não bastava para expressar uma preocupação com o 

analfabeto, aquele que não pode exercer plenamente seu direito de cidadão, que 

não tem acesso a uma cultura grafocêntrica. A partir do momento em que a 

concepção de letramento passou a ser propagada, a sociedade passou a se 

preocupar em vincular a escolarização com a realidade social, ou seja, 

contextualizar o aprendizado tendo como base os usos que os sujeitos fazem da 

leitura e da escrita, de modo que não bastaria aos indivíduos aprenderem a ler e 

escrever, mas sim fazer uso dessa leitura e escrita no contexto social no qual vivem, 

e dar um nome a esse processo. 

De acordo com Soares (2002, p. 45), o surgimento da palavra letramento 

acontece 

 
À medida que o analfabetismo vai sendo superado, que um número 
cada vez maior de pessoas aprende a ler e a escrever, e à medida 
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em que, concomitantemente, a sociedade vai se tornando cada vez 
mais centrada na escrita (cada vez mais grafocêntrica), um novo 
fenômeno se evidencia: não basta apenas aprender a ler e a 
escrever. As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a escrever, 
mas não necessariamente incorporam a prática da leitura e da 
escrita, Não necessariamente adquirem competências para usar a 
leitura e a escrita, para envolver-se em práticas sociais de escrita. 
Por isso, e para nomear esse novo fenômeno, surgiu a palavra 
letramento. 
 

 

Dessa forma se firma o uso do termo letramento como concepção de 

apropriação do ler e escrever e do uso da leitura e escrita nas práticas sociais 

(SOARES, 2002).  

Kleiman (1995, p. 21) desenvolve os conceitos sobre os modelos de 

letramento autônomo e ideológico, com base em Street (1984). Na sua 

interpretação, o modelo autônomo defende que a escrita seja um produto completo 

em si mesmo, que não estaria preso ao contexto da sua produção para ser 

interpretado. Já o modelo ideológico defende que as práticas de letramento são 

socialmente determinadas e que os significados da escrita dependem dos contextos 

e instituições nos quais ela foi adquirida. No modelo ideológico, as práticas de 

letramento mudam segundo o contexto no qual estão inseridas. 

Soares (2002) ressalta a dificuldade de formular uma definição precisa e 

universal do letramento, definindo, portanto, a existência de duas dimensões do 

letramento: individual e social; portanto, não os conceitua nem os percebe como 

Street, em autônomo e ideológico.  

Na dimensão individual, o letramento é considerado como um atributo 

pessoal, uma posse individual do ler e escrever. É um conjunto de habilidades 

lingüísticas e psicológicas que se estende desde representar palavras escritas até a 

capacidade de compreender textos escritos. Já na dimensão social, o letramento é 

tratado como um fenômeno cultural, um conjunto de atividades e de exigências 

sociais de uso da língua escrita, sendo, portanto, uma prática social, o que as 

pessoas fazem com as habilidades da leitura e da escrita em contextos específicos. 

É um conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos 

se envolvem no contexto social em que vivem.  
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Ainda de acordo com Soares (2002), nessa perspectiva social há 

interpretações conflitantes: uma interpretação progressista, “liberal” (fraca), e outra 

interpretação radical, “revolucionária” (forte). 

 Na perspectiva progressista, as habilidades de leitura e escrita não podem ser 

dissociadas de seus usos na vida social. O letramento é definido em termos de 

habilidades necessárias para que o indivíduo se insira adequadamente em um 

contexto social. Daí incide o termo alfabetismo funcional, ou letramento funcional, 

que se caracteriza como o uso no dia-a-dia com o grupo social das práticas de 

leitura e escrita, ou seja, significaria que o sujeito está em condições de atuar 

ativamente nas demandas sociais em que a leitura e a escrita estão presentes. 

 A interpretação radical, revolucionária, forte, considera o letramento como um 

conjunto de práticas socialmente construídas que envolvem a leitura e a escrita, 

geradas por processos sociais mais amplos: 

 
Os conceitos de letramento que enfatizam sua dimensão social 
fundamentam-se ou em seu valor pragmático, isto é, na necessidade 
de letramento para o efetivo funcionamento da sociedade (a versão 
“fraca”), ou em seu poder “revolucionário”, ou seja, em seu potencial 
para transformar relações e práticas sociais injustas (a versão “forte”) 
(SOARES, 2002, p. 78). 
 

 

Essas duas interpretações conflitantes sobre a natureza da dimensão social 

do letramento surgem de diferentes concepções acerca dessa palavra. A versão 

“forte” é defendida por não considerar o letramento um instrumento neutro a ser 

utilizado nas práticas sociais, mas, como afirma Soares (2002, p. 74), o letramento 

ultrapassa essa concepção, percebendo-se como um conjunto de práticas 

socialmente construídas. 

O letramento aqui caracterizado pela significação da prática social nos remete 

a Freire (1983, p. 110) quando expõe que a educação é uma forma de intervenção 

no mundo, que vai além do conhecimento dos conteúdos. O autor percebe o ler e 

escrever como meios de apropriação e inserção no mundo. “Nesse sentido, 

alfabetização não é aprender a repetir palavras, mas a dizer a sua palavra, criadora 

de cultura. A cultura letrada conscientiza a cultura” (FREIRE, 1983, p. 13).  
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De acordo com essas concepções, como fica, então, a questão de ser 

“letrado” ou “iletrado”? Letrado não pode ser considerado o inverso de iletrado, pois 

não existe iletrado nem letramento nulo. Existem graus de letramento. Uma pessoa 

que vive em um mundo letrado, no qual a comunicação é feita também pela escrita, 

não pode ser considerada iletrada, pois ela, na maioria dos casos, sabe qual o 

ônibus coletivo correto que a leva para casa, é capaz de distinguir entre a fachada 

de uma farmácia e a de um supermercado, tudo a seu modo, por estar inserida 

nesse meio, como é possível observar na análise da pesquisa.  

Essa pessoa que se comunica nesse contexto possui um nível de letramento, 

talvez elementar, mas inegavelmente não nulo. Assim, concordamos com Freire, ao 

afirmar que 

 
[...] nem a cultura iletrada é a negação do homem, nem a cultura 
letrada chegou a ser a sua plenitude. Não há homem absolutamente 
inculto: o homem “humaniza-se” expressando, dizendo o seu mundo. 
Aí começa a história e a cultura letrada (1983, p. 13). 
 
 

Guedes-Pinto (2002, p. 31) estabelece que o letramento exige uma 

abordagem sócio-cultural para a prática da escrita, permitindo assim a construção de 

um olhar sócio-histórico com um caráter ideológico, que toca em questões sociais, 

culturais e políticas. Em vista disso, percebe-se que o letramento abre um processo 

de ampliação do olhar para as práticas de leitura e escrita, inseridas nesse contexto 

social.  

Dessa forma, concordamos com Street que letramento não pode ser 

considerado como a posse de uma tecnologia neutra que por si só garantiria o 

desenvolvimento cognitivo e a possibilidade de ler e escrever qualquer texto. Assim, 

não defendemos o modelo autônomo de letramento, mas sim o ideológico, que 

relaciona letramento às práticas sociais de leitura e escrita nas quais os sujeitos se 

inserem. 

Por outro lado, é importante destacar as dimensões individual e social do 

letramento apontadas por Soares (2002), já que concordamos com a dimensão forte 

do letramento definida pela autora, mas também achamos importante considerar a 

dimensão individual, relacionada à apropriação da tecnologia da escrita, não na 
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perspectiva defendida pelos autores do modelo autônomo, mas como a 

possibilidade de os sujeitos terem autonomia para ler e escrever nos diferentes 

contextos onde a leitura e escrita estão presentes. É sobre essa relação entre 

alfabetização e letramento que falaremos a seguir.  

 
 
2.2.1 Concepções de alfabetização e letramento  
 

 

Como defende Soares (2002), alfabetização e letramento são comumente 

confundidos ou sobrepostos, sendo necessário distingui-los e, ao mesmo tempo, 

aproximá-los, pois um se relaciona com o outro. A alfabetização e o letramento 

possuem suas particularidades: a alfabetização é vista como a aquisição de uma 

tecnologia, o ler e escrever, e o letramento está presente no desenvolvimento de 

competências do uso dessa tecnologia em práticas sociais que envolvem a leitura e 

a escrita.  

O que é alfabetização? O que é letramento? Como eles se relacionam? A 

alfabetização é a ação de se alfabetizar, ou seja, é tornar o indivíduo capaz de ler e 

escrever. De acordo com Soares (2002, p. 47), alfabetização é a ação de 

ensinar/aprender a ler e a escrever. Entretanto, existem variações e imprecisões 

quanto ao conceito desse termo, visto que pessoas possuem conceitos diferentes, 

variando também de acordo com diferentes contextos, como é o caso dos Censos11, 

que de tempos em tempos mudam sua definição de quem é alfabetizado ou não.  

Sabemos que a inserção no mundo da escrita se dá, também, por meio da 

alfabetização, ou seja, da aquisição da tecnologia de ler e escrever, “e por meio do 

desenvolvimento de competências (habilidades, conhecimentos, atitudes) de uso 

efetivo dessa tecnologia em práticas que envolvem a língua escrita – e isso se 

chama letramento” (SOARES, 2003, p. 90). 

A alfabetização é entendida como aquisição da tecnologia da escrita, mas a 

necessidade de se ter um termo mais abrangente que designasse os usos e não 

somente as habilidades da escrita justifica seu entendimento atualmente, em sentido 

                                                 
11 Falaremos da concepção de alfabetização do IBGE mais adiante. 
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mais ampliado, utilizando-se o letramento como seu complemento, pois a posse da 

tecnologia, por si só, não garante o uso das habilidades de leitura e escrita em 

contextos diversos. 

Assim, letramento é o resultado da ação de letrar-se, ou seja, é o 

 
Resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de 
leitura e escrita. O estado ou condição que adquire um grupo social 
ou um indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da escrita 
e de suas práticas sociais (SOARES, 2002, p. 39). 
 

 

Soares (2002), Kleiman (1995, 2005), Tfouni (2002), Ribeiro (1999), dentre 

outros autores que pesquisam a temática, partem do pressuposto de que o 

letramento consiste em um processo mais amplo que o espaço escolar, e não está 

necessariamente condicionado ao sujeito alfabetizado, sendo que cada autor possui 

sua particularidade, definindo letramento da sua maneira, mas sempre com base na 

concepção acima descrita. 

Para Kleiman (1995, p. 11),  

 
Letramento é um conjunto de práticas sociais cujos modos 
específicos de funcionamento têm implicações importantes para as 
formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas práticas constroem 
relações de identidade e de poder. 
 

 

Tanto Kleiman (1995, p. 16) quanto Soares (2002, p. 76) nos remetem a 

Paulo Freire, ao tratarem da dimensão social do letramento, pois entendem que a 

alfabetização em Freire organiza o pensamento do sujeito, possibilitando uma visão 

crítica do mundo. De acordo com Soares, Freire foi um dos precursores do 

letramento no Brasil, por tratar principalmente da questão social voltada para a 

alfabetização. Ser alfabetizado é tornar-se capaz de usar a leitura e a escrita como 

meio de tomar consciência da realidade e transformá-la, assim como Paulo Freire 

defende: 

 
[...] o ato de estudar implica sempre o de ler, mesmo que nesse não 
se esgote. De ler o mundo, de ler a palavra e assim ler a leitura do 
mundo anteriormente feita. Mas ler não é puro entretenimento nem 
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tampouco um exercício de memorização mecânica de certos trechos 
do texto (FREIRE, 2002, p. 29). 
 

 

Freire não formulou nenhuma definição de letramento, mesmo porque esse 

conceito vem sendo referenciado há poucos anos, mas o que ele entendia por 

alfabetização tinha uma concepção transformadora, vinculada à realidade social.  

Street (1984) considera que os trabalhos de Paulo Freire vêem na aquisição 

do letramento um desafio a uma enorme mudança, como um processo ativo de 

consciência. Street (1984) problematiza a realidade social. Para a pessoa letrar-se, 

ela deve ter consciência do processo, ser capaz de analisar sua condição sócio-

histórica e os problemas em primeiro lugar. O autor considera ainda que os 

trabalhos de Freire possuem um direcionamento político de mudança de hegemonia 

das regras do estado capitalista. Entretanto, suas análises deixam transparecer um 

enraizamento em tipos de teorias cognitivas desenvolvidas por relações de 

letramento e racionalidade. Para ele, enquanto representado de alguma forma do 

letramento ideológico, Freire12 parece não ter desapegado de toda forma o modelo 

autônomo. 

Dessa forma, a alfabetização para Freire tinha uma característica voltada para 

o social, mas, como é uma palavra recente e em seus escritos não se percebe 

aparentemente uma base lingüística, o termo ‘letramento’ não foi referenciado por 

ele.  

Como podemos perceber, alfabetização e letramento estão relacionados, 

entretanto, devemos estar atentos de que são processos diferentes, mas que se 

                                                 
12 What is taken as the ‘Unesco view’ of literacy has been strongly challenged in the work of P. Freire 

and his followers (Freire 1978; cf. also Mackic, 1980). Has sees the acquisition of literacy as an 
active process of consciousness not just as the passive acquisition of context. He rejects the 
‘problem solving’ ideology within which many literacy programmes operate, and substitutes for it the 
notion of ‘problematising’ social reality. The person acquiring literacy should have his or her 
consciousness raised in the process, enabling them for instance to analyse the historical and social 
conditions in which particular ‘problems’ arose in the first place. Freire’s work has been taken as a 
direct political challenge to the hegemony of ruling capitalist states and of the Unesco programmes 
that are taken to subserve their interests. But his analyses often appear to the rooted in the kinds of 
theory of cognitive development and of the relationship of literacy to rationality that are explored in 
Section 1. Moreover examples of societies where Freire’s work has been applied, such as Cuba and 
Nicaragua, would seem to reinforce the intuition that his work is less radical than has been generally 
believed. While representing in some ways a shift towards in a ‘ideological’ model of literacy, Freire 
seems to have not entirely shrugged off the assumptions of the ‘autonomous’ model (STREET, 
1984, p. 14). 
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relacionam. Assim, a distinção entre alfabetização e letramento de acordo com 

Soares (2002) parte do seguinte pressuposto: 

 
Alfabetização é a ação de ensinar/aprender a ler e a escrever (2002, 
p.47) [...] o Letramento é o estado ou condição que adquire um grupo 
social ou um indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da 
escrita e de suas práticas sociais (2002, p. 39).  

 

 

Para Soares (2003, p. 93), a alfabetização não precede nem é pré-requisito 

para o letramento, tanto que pessoas analfabetas, por estarem inseridas em um 

contexto letrado, possuem um nível não-nulo de letramento, o que pode ser visto 

como uma conseqüência natural da imersão em uma sociedade letrada. Já o 

letramento pertence a um contínuo não-linear multidimensional, ilimitado, sempre em 

permanente processo.  

Para Tfouni (2001), escrita, alfabetização e letramento estão decisivamente 

ligados, sendo alfabetização uma aquisição da escrita enquanto aprendizagem de 

habilidades para leitura e escrita, além das chamadas práticas de linguagem, 

pertencendo, portanto, ao nível individual, e o letramento focaliza os aspectos sócio-

históricos da aquisição da escrita, tendo por objetivo investigar não somente quem é 

alfabetizado, mas também quem não é, fazendo parte, portanto, do social.  

Percebe-se aqui a importância das práticas e dos eventos de letramento na 

medida em que se defende o alfabetizar letrando, ou seja, a alfabetização vista não 

apenas como “codificação e decodificação”, mas sim, atrelada ao contexto social do 

sujeito aprendente, de modo que haja uma regularidade no que foi aprendido na 

forma da existência de textos escritos ao alcance, de modo que possa desenvolver a 

prática de leitura e produção de textos nos mais diversos eventos presentes no dia-

a-dia.  

 

2.2.2 As diferentes agências de letramento  
 

 

 Já que os objetivos desta pesquisa são analisar o quê e quanto os adultos 

analfabetos sabem acerca do Sistema de Escrita Alfabética; analisar como criam 
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estratégias de interação com as atividades discursivas escritas; e ainda analisar a 

forma como esses sujeitos envolvem-se nas práticas e nos eventos de letramento 

presentes no dia-a-dia, pois teoricamente não possuem o domínio sobre a leitura e a 

escrita por não serem alfabetizados, devemos reconhecer que essas aprendizagens 

ocorrem, também, em agências de letramento fora da escola, em espaços que 

propiciam o aprendizado, onde também existem ações educativas.  

As agências fora do âmbito escolar referem-se à maior parte do dia-a-dia dos 

sujeitos, nos diferentes contextos em que os mesmos passam grande parte de suas 

vidas. É o seu dia-a-dia, nas diversas esferas das relações humanas, abrangendo o 

que está mais diretamente ligado ao indivíduo, como sua casa, seu trabalho, sua 

família, onde os conhecimentos partem principalmente das experiências de vida.  

Como apontado por Kleiman (1995), a escola como instituição oficial de 

ensino da leitura e escrita tem, tradicionalmente, baseado suas práticas de ensino 

nas premissas do letramento autônomo, considerando o aprendizado da leitura e 

escrita como a posse de uma tecnologia neutra que garantiria o desenvolvimento 

cognitivo dos indivíduos e da sociedade. Nos últimos anos, a discussão da relação 

entre alfabetização e letramento tem se intensificado e temos presenciado, tanto nos 

discursos oficiais, como nas práticas dos professores, tentativas de se considerar a 

alfabetização na perspectiva do letramento. Nessa perspectiva, caberia à escola 

formar o cidadão letrado apto a utilizar a língua escrita no seu dia-a-dia, ensino que 

deve se basear nos usos e funções da escrita a fim de que o sujeito os entenda e 

deles aproprie-se, ao mesmo tempo em que se alfabetize, fazendo com que a 

alfabetização seja um componente do letramento crítico, parte do mesmo processo, 

e não o desenvolvimento de uma habilidade individual que o antecede e que tem um 

fim em si mesma.  

Essa mudança de concepção de ensino da leitura e escrita nas escolas é 

fundamental se considerarmos que os jovens e adultos analfabetos ou pouco 

escolarizados que procuram uma sala de aula possuem uma postura difícil em 

assumir-se como analfabeto. Se voltam a uma escola, o fazem porque sentiram as 

dificuldades de viver sem saber ler e escrever e querem se inserir nas práticas de 

leitura e escrita com certa autonomia. Assim é importante considerarmos que a 

busca desses sujeitos não é apenas para escolarizar-se, mas para participar dos 

eventos e das práticas de letramento mais diversas presentes no seu dia-a-dia. 
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Dessa forma, Terzi (2003) alerta: “Cabe ao professor, então, oferecer-lhes condições 

de letramento e prepará-los para essa participação”. 

  As experiências de letramento dos sujeitos e a forma como desenvolvem 

conhecimentos sobre a língua escrita estão presentes no dia-a-dia no que se refere 

a hábitos, atitudes, comportamentos, modos de pensar e de se expressar utilizando 

a linguagem, abrangendo o que está mais diretamente ligado ao indivíduo, como sua 

casa, seu trabalho, sua família. Os conhecimentos são trocados a partir das práticas 

e experiências dos indivíduos. Tais espaços estão relacionados com um processo 

de transmissão de certos saberes, tais como a fala comum a um dado grupo, as 

tradições culturais e demais comportamentos característicos das diversas 

comunidades presentes em uma sociedade. São caracterizados como processos de 

aprendizagem contínuo e incidental que se realizam fora das agências escolares, 

mas também dentro dela.  

São experiências que o sujeito desenvolve ao longo da vida ao adotar 

atitudes, aceitar valores e adquirir conhecimentos e habilidades da vida diária e das 

influências do meio que o rodeia, como a família, a vizinhança, o trabalho, os 

esportes, a biblioteca, os jornais, a rua, o rádio, etc. Não deixa de ser um processo 

educativo assistemático, que ocorre nesses diversos meios, e que resulta no 

desenvolvimento de conhecimentos e valores.  

Atualmente vem acontecendo um movimento de ampliação das formas de 

Educação, que não se restringem aos processos de ensino-aprendizagem das 

agências escolares. Observamos essa ampliação da Educação para fora do 

ambiente escolar, não menosprezando a educação escolar, mas ampliando seus 

horizontes, ao trabalhar conjuntamente com as demais agências de letramento 

vistas também como espaços de aprendizagem.  

Gohn (2005, p. 91) enfatiza que  

 
Até os anos 80, a educação não-formal foi um campo de menor 
importância no Brasil, tanto nas políticas públicas quanto entre os 
educadores. Todas as atenções sempre estiveram concentradas na 
educação formal, desenvolvida nos aparelhos escolares 
institucionalizados. Em alguns momentos, algumas luzes foram 
lançadas sobre a educação não-formal, mas ela era vista como uma 
extensão da educação formal, desenvolvida em espaços exteriores 
às unidades escolares. 
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Dessa forma, percebemos que, dos anos 1980 aos dias atuais, o campo da 

educação foi sendo reconhecido em outras dimensões além dos muros da escola, 

surgindo também o reconhecimento, mesmo que ainda pouco, das demais agências 

de letramento. Vale lembrar que essas agências sempre existiram, mas somente 

com a difusão do letramento elas foram consideradas como tais, e atreladas ao 

contexto escolar. 

Nas experiências de letramento que os adultos analfabetos possuem no seu 

cotidiano, por não estarem inseridos em uma sala de aula, como é o caso dos 

sujeitos dessa pesquisa, eles desenvolvem conhecimentos sobre a escrita. A 

aquisição desse conhecimento acontece no dia-a-dia dos mesmos, onde as ações 

interativas entre os indivíduos são fundamentais para a aquisição de novos saberes, 

e essas ações ocorrem fundamentalmente no plano da comunicação verbal com 

ênfase no oral, mas também baseado no escrito, devido ao fato dos sujeitos estarem 

em contato com materiais escritos cotidianamente, seja pela leitura desse material 

escrito feita por outra pessoa, ou por estratégias criadas pelos analfabetos para 

saberem o que está escrito, ações carregadas de todo o conjunto de representações 

e tradições culturais que as expressões orais contêm. 

Dessa forma, não há uma intencionalidade educativa, o aprendizado acontece 

na maioria das vezes inconscientemente, tendo um caráter permanente na vida dos 

sujeitos nos diversos espaços da vida, o que não quer dizer que essas agências 

sejam mais importantes ou devam substituir a agência de letramento escola. Muito 

pelo contrário, elas podem servir de base para os planejamentos das escolas, 

tornando-as mais atrativas aos alunos adultos, que ao chegarem a uma sala de aula, 

anseiam poder lidar de forma independente com a leitura e com a escrita em seu 

cotidiano, sem precisar da interface de um sujeito leitor que leia e escreva por ele. 

Além do mais, a inserção dos sujeitos em diferentes agências de letramento não-

escolares não garante que se alfabetizem, ou seja, que se apropriem da escrita 

alfabética de modo a poderem se inserir nas práticas de leitura e escrita com 

autonomia. Se alguns poucos sujeitos se alfabetizam por meio de experiências 

autodidatas (GALVÃO, 2000), a maioria daqueles considerados analfabetos volta à 

escola com o objetivo de aprender a ler e escrever. 
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A Educação é abordada como uma forma de ensino/aprendizagem que ocorre 

ao longo de nossas vidas pelo contato com outras pessoas e com outros materiais, 

como os diversos tipos de diálogo, como a leitura, interpretação e assimilação dos 

fatos, eventos e acontecimentos que os indivíduos se envolvem em contato com 

outros sujeitos ou grupos. Esse tipo de Educação caracteriza-se como um processo 

que abrange várias peculiaridades, além de sua inserção na cultura, envolvendo 

principalmente sua formação pessoal, humana, cultural e política, tendo como 

finalidade a conscientização dos indivíduos para a compreensão de seus interesses 

e do meio social que os cerca; a capacitação dos indivíduos para o trabalho e a 

aprendizagem dos conteúdos da escolarização formal, escolar, em outros 

ambientes, também são características desse tipo de educação. 

Veremos na análise dos dados desta pesquisa diferentes formas de 

construção de enunciações nos lugares de produção de trabalho e nos meios de 

comércio, como também nos diversos ambientes vivenciados pelos sujeitos, como 

na própria residência, nos encontros com a vizinhança, no espaço religioso, entre 

outros. Tais vivências são percebidas como práticas e eventos de letramento. 

 

 

2.2.3 Práticas e eventos de letramento 
 
 

De acordo com Street (1995, p. 2), as práticas de letramento “se referem tanto 

ao comportamento quanto à conceitualização social e cultural que confere 

significado aos usos da leitura e da escrita”. Soares (2003, p. 105) define práticas de 

letramento como sendo 
 

[...] comportamentos exercidos pelos participantes em um evento de 
letramento, onde as concepções sociais que o configuram 
determinam sua interpretação e dão sentido aos usos da leitura e/ou 
da escrita naquela situação em particular. 
 

 

A noção de eventos de letramento foi introduzida por Heath (1982), seguida 

por Street (1984, 1995), Barton (1991) e Barton e Hamilton (1998). Para Heath 

(1982), eventos de letramento são situações em que a língua escrita é parte 
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integrante da natureza da interação social entre os participantes e seus processos 

interpretativos. Seria o uso da leitura e da escrita em contextos reais não isolados. 

Para Barton (1991), eventos de letramento correspondem a atividades particulares 

em que o letramento exerce um papel. Barton e Hamilton (apud MARCUSCHI, 2001) 

defendem que eventos de letramento são atividades que têm textos envolvidos para 

serem lidos ou para se falar sobre eles. 

Conforme Barton (apud MARCUSCHI, 2001), as práticas de letramento são 

modos culturais gerais de utilizar o letramento que as pessoas produzem em um 

evento de letramento. Para Street (1995), são modelos que construímos para os 

usos culturais em que produzimos significados na base da leitura e da escrita. Este 

último autor situa as práticas de letramento na visão ideológica, existindo diferentes 

tipos de letramento associados a diferentes domínios da vida, como por exemplo as 

diversas agências de letramento: escola, trabalho, família, igreja... Esses domínios 

podem acoplar-se e interagir entre si. Portanto, os eventos de letramento são 

usualmente ocorrentes em certas práticas de letramento.  

Marcuschi (2003, p. 25) afirma ainda que letrado é o indivíduo que participa 

de forma significativa de eventos de letramento, não apenas aquele que faz uso 

formal da leitura e da escrita. Tal participação significativa refere-se ao contato dos 

sujeitos com leitura e escrita no seu dia-a-dia, nas diversas agências de letramento, 

fazendo uso e se apropriando constantemente desse domínio letrado. Portanto, o 

letramento é um processo que circunda a sociedade independentemente da 

escolarização, podendo assim, uma pessoa não ser alfabetizada e ser letrada, o que 

foi discutido também por Soares (2002).  

 Dessa forma, percebe-se que letramento não é algo tão recente, pois o social 

sempre esteve presente na vida dos sujeitos. Entretanto, a forma de trabalhar com 

esse caráter ideológico e social vem avançando.  
 
 
2.2.4 Alfabetização e letramento: um diálogo entre estudos e pesquisas  
 
 

 Nos últimos anos, várias pesquisas têm se dedicado a estudar fenômenos 

como alfabetização e letramento. Uma grande parte delas centra seus estudos na 
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formação de professores de EJA (LIMA, 2001, MELLO, 2002, PEREIRA, 2002, 

MOURA, D., 2001), e nas práticas de ensino da leitura e da escrita na escola 

(SOUZA, 2001, SOUZA, 2002, MAIA, 2002, SILVA, 2004, OLIVEIRA, 2005, 

MARTINS, 2006). Poucas focam as experiências de letramento dos sujeitos fora do 

espaço escolar, ou mesmo com analfabetos, algumas das quais abordaremos a 

seguir.  

Quanto à análise de níveis de letramento de sujeitos jovens e adultos, 

algumas pesquisas como a do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional - INAF 

buscaram analisá-los. O INAF surgiu no Brasil, no ano 2000, realizado pelo Instituto 

Paulo Montenegro, Ação Social do IBOPE13 e a Ação Educativa14, trazendo 

informações importantes acerca do nível de alfabetismo15. A pesquisa do INAF é 

uma referência no sentido de tratar da relação entre alfabetização e letramento na 

perspectiva não somente das práticas de ensino, mas também dos conhecimentos 

dos sujeitos. 

O INAF possui dois focos: leitura/escrita e matemática. De acordo com 

Ribeiro (2003, p. 9), 

 
O objetivo do INAF é oferecer à sociedade brasileira um conjunto de 
informações sobre habilidades e práticas relacionadas à leitura, 
escrita e matemática da população brasileira, de modo a fomentar o 
debate público e subsidiar a formulação de políticas de Educação e 
Cultura. 
 

 

Quanto à metodologia da pesquisa, desde 2001 o INAF pesquisa a 

capacidade de leitura, escrita e cálculo da população brasileira. Entre 2001 e 2005, o 

INAF foi divulgado anualmente, alternando as habilidades pesquisadas (leitura e 

cálculo). A partir de 2007, a pesquisa passou a ser bienal, trazendo 

simultaneamente as habilidades de letramento e numeramento e mantendo a 

análise da evolução dos índices a cada dois anos. O Indicador mensura os níveis de 

alfabetismo funcional da população brasileira entre 15 e 64 anos de idade (uma 

média de 2 mil pessoas), englobando residentes de zonas urbanas e rurais de todas 

                                                 
13 IBOPE - Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. 
14 Organização não-governamental com renomada experiência em educação.  
15 Considerando que o INAF foi utilizado como referencial em nosso trabalho, faz-se necessário 

comentá-lo de forma mais detalhada. 
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as regiões do Brasil, quer estejam estudando quer não. Em entrevistas domiciliares, 

são aplicados questionários e testes práticos. A definição de amostras, a coleta de 

dados e seu processamento são feitos por especialistas do IBOPE.  

A importância da pesquisa do INAF para esta tese encontra-se principalmente 

na avaliação do letramento, e na percepção de que os resultados indicam que 

pessoas escolarizadas podem possuir baixo nível de letramento, como também 

pode ocorrer o contrário. 

Na área de Educação de Jovens e Adultos, o INAF é revolucionário no 

sentido de trabalhar o processo de apropriação da leitura e da escrita (já que 

trabalha com sujeitos de 15 a 64 anos), procurando ultrapassar os limites das 

pesquisas do IBGE16 que se preocupam com o produto, limitando-se no sentido de 

não abarcar os processos educativos em sua gênese. 

Em longo prazo, o objetivo do INAF é a construção de um indicador que 

embase e subsidie a compreensão do analfabetismo e o monitoramento de sua 

evolução, possuindo um interesse social amplo, pois problemas relacionados à 

leitura e à escrita relacionam-se também com os problemas sociais. Portanto, 

envolve não só as habilidades de leitura, escrita e matemática, mas também os usos 

dessas habilidades em diversos contextos, além da opinião das pessoas sobre suas 

próprias habilidades. 

 Outra contribuição do INAF para a presente tese é que a pesquisa em 

referência tem como base os níveis de letramento, importante na medida em que 

realizamos um estudo sobre o letramento de sujeitos pouco ou não escolarizados, 

percebendo e analisando as dimensões informais de educação, ou seja, a esfera 

fora do âmbito escolar. 

Assim, a pesquisa do INAF procura avaliar as habilidades necessárias para 

viver em uma sociedade letrada, que os sujeitos sejam capazes de exercer seus 

direitos e responsabilidades com autonomia. Essas habilidades avaliadas dizem 

respeito a uma educação continuada, que pode ocorrer tanto na escola como fora 

dela e nas oportunidades de aprendizagem ao longo de toda a vida. 

O INAF define 4 níveis de alfabetismo: 

  

                                                 
16 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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- Analfabetismo; 

- Alfabetismo nível rudimentar; 

- Alfabetismo nível básico; 

- Alfabetismo nível pleno. 

 

A descrição de cada nível, que pode ser encontrada com maiores detalhes no 

site17 do Instituto Paulo Montenegro, é apresentada no quadro abaixo:  

 

Quadro 1: Níveis de alfabetismo funcional utilizados pelo INAF 
 

 
Os níveis de alfabetismo funcional em relação às habilidades de leitura e 
escrita: 
 

Analfabeto 
 

Não consegue realizar tarefas simples que envolvem decodificação de palavras e 

frases; 

 

Alfabetismo nível rudimentar 
 

Corresponde à capacidade de localizar informações explícitas em textos muito 

curtos, cuja configuração auxilia o reconhecimento do conteúdo solicitado. Por 

exemplo, identificar o título de uma revista ou, em um anúncio, localizar a data em 

que se inicia uma campanha de vacinação ou a idade a partir da qual a vacina pode 

ser tomada; 

 

Alfabetismo nível básico 
 

                                                 
17 http://www.ipm.org.br 



Escola da vida: conhecimentos de adultos analfabetos sobre a escrita  
Ana Carolina Faria Coutinho Gléria 

 

83

Corresponde à capacidade de localizar informações em textos curtos (por exemplo, 

em uma carta reclamando de um defeito em uma geladeira comprada, identificar o 

defeito apresentado; localizar informações em textos de extensão média);  

 

Alfabetismo nível pleno 
 
Corresponde à capacidade de ler textos longos, orientando-se por subtítulos, 

localizando mais de uma informação, de acordo com condições estabelecidas, 

relacionando partes de um texto, comparando dois textos, realizando inferências e 

sínteses. 

 

Disponível em: http://www.ipm.org.br/ 

 

Em relação à educação brasileira, o INAF nos mostra que a escolarização é 

uma base, mas que as oportunidades de aprendizagem devem ser contínuas 

durante toda a vida e deve-se valorizar as demais agências de letramento, como 

casa e trabalho, de acordo com o que defendemos nesta tese. 

A tabela apresentada a seguir retrata a evolução do Indicador Nacional de 

Alfabetismo da população nos anos de 2001 a 2009. Na tabela seguinte (Tabela 4),  

podemos perceber que o número de anos de estudo é um indicador impreciso das 

condições de letramento da população, já que nos levantamentos realizados nesse 

período verificou-se uma grande variação no desempenho de grupos com o mesmo 

grau de escolaridade: 

 

Tabela 3: INAF – 2009. Alfabetismo - INAF 2001 a 2009 
 

  
Disponível em: http://www.ipm.org.br 
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Tabela 4: INAF – 2009. Nível de alfabetismo segundo escolaridade 

 

 
 
Disponível em: http://www.ipm.org.br 
 

 

Entre as pessoas sem escolaridade, o analfabetismo é bastante significativo 

(66%). Entretanto, mesmo considerando o tempo que varia de um a quatro anos de 

estudo, a maioria dos brasileiros (54%) entre 15 e 64 anos atinge no máximo o grau 

rudimentar de alfabetismo, ou seja, localiza somente informações explícitas em 

textos curtos, mas não compreende textos mais longos, e 10% destas pessoas 

podem ser consideradas analfabetas absolutas, não conseguindo identificar palavras 

e frases, mesmo que simples, além de terem dificuldade em lidar com números em 

situações do dia-a-dia. Dentre os que cursam da 5ª a 8ª série, apenas 15% podem 

ser considerados plenamente alfabetizados e 24% ainda permanecem no nível 

rudimentar, enquanto 38% dos que cursaram ou estão cursando o Ensino Médio 

atingem o nível pleno de alfabetismo esperado para este grau de escolaridade, e 

outros 56% ainda permanecem no nível básico. Os que possuem o ensino superior, 

31% ainda encontram-se com o grau de letramento básico.  

Assim, os dados consolidados pelo INAF do período de 2001 a 2009 

confirmam que quanto maior o nível de escolaridade, maior a chance do indivíduo 
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atingir bons níveis de alfabetismo, mas a variável ‘escolaridade’ por si só não é 

garantia para que isso ocorra, como observamos. 

Por outro lado, os resultados do INAF mostram avanços em termos de 

alfabetismo funcional no Brasil. Há uma redução na proporção de indivíduos 

classificados como analfabetos absolutos e no nível rudimentar de alfabetismo ao 

longo dos anos. Já os níveis básico e pleno têm crescido no mesmo período. 

Essa variação nos níveis de alfabetismo considerando o grau de 

escolarização é importante para a presente pesquisa, na medida em que revela a 

imprecisão dessa comparação, dados utilizados e desenvolvidos também pela 

pesquisa apresentada a seguir.  

Em seu trabalho de dissertação, Gléria (2009) pesquisou porteiros de 

diferentes níveis de escolaridade para analisar como esses sujeitos se relacionavam 

com a leitura e a escrita. Os sujeitos da pesquisa não estavam em sala de aula (mas 

que já a tinham freqüentado) e utilizavam a leitura e a escrita em seu ambiente de 

trabalho. O objetivo da investigação foi a análise do perfil desses trabalhadores, bem 

como o nível de letramento que possuíam inseridos nos eventos e nas práticas de 

letramento do ambiente de trabalho. Dessa forma, alguns dos resultados foram: que 

os sujeitos possuíam um nível baixo de escolarização, mas suficiente para se 

manterem no trabalho em que estavam; a natureza da ocupação exercida por esses 

sujeitos não possibilitava uma volta à escola pela incompatibilidade do horário de 

trabalho e o da escola; os sujeitos estavam inseridos no nível 2 de letramento, ou 

seja, não possuíam habilidades suficientes para ler e escrever com domínio, mas 

conseguiam adaptar e desenvolver normalmente seu trabalho, criando estratégias 

de interação com a maioria das atividades discursivas escritas. 

A pesquisadora, com base na análise dos dados, concluiu que não se pode 

afirmar que o término de determinada série escolar corresponde a um determinado 

nível de letramento, como revela o gráfico a seguir; e que os sujeitos, mesmo com 

poucas habilidades em relação à leitura e à escrita, criam estratégias para viver 

nesse mundo letrado ao qual fazem parte. Os dados apontam que a situação atual 

da educação é agravada pelo fato de encontrarmos pessoas alfabetizadas, mas com 

baixo nível de letramento, e que diante desse fato, o analfabetismo pode ter uma 

dimensão maior do que os números sugerem (GLÉRIA, 2009). 
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Essa pesquisa foi importante na medida em que tratou dos conhecimentos 

letrados que os sujeitos desenvolviam nos ambientes de trabalho, por meio de 

práticas e eventos de letramento, além da análise de que nem sempre o nível de 

escolaridade corresponde a um certo nível de letramento.  

No gráfico abaixo, observa-se um dos resultados da pesquisa, na qual Gléria 

(2009) faz uma relação entre o nível de letramento e o grau de instrução dos sujeitos 

pesquisados. 

 
Gráfico 7: Nível de letramento por grau de instrução. 

  

In: Gléria (2009, p. 68) 

 

A pesquisa de Yoshida (2000) apoiou-se nas concepções de linguagem de 

Paulo Freire e Vygotsky, e teve como objetivo conhecer a dimensão individual do 

fenômeno psicossocial do analfabetismo, em sujeitos analfabetos e em processo de 

alfabetização. 

Yoshida (2000) entrevistou 28 pessoas, dentre as quais 14 eram analfabetas, 

considerando que não dominavam o sistema de escrita, e 14 adultos em processo 

de alfabetização, sujeitos que estavam inseridos em turmas de alfabetização de 

diferentes escolas e organizações.  

O questionário trabalhado em forma de entrevista incluía cinqüenta questões 

abarcando diversas esferas, como: dados pessoais, socioculturais, experiência 
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escolar, atividade profissional e prática religiosa, prática de leitura e escrita, papel da 

língua escrita, subjetividade e interação social e analfabetismo, permitindo conhecer 

o que os adultos em condição social de analfabetismo deixam de fazer sem a 

mediação da linguagem escrita no mundo grafocêntrico. Tais itens foram de 

fundamental importância para o aprimoramento do questionário/entrevista aplicado 

na presente pesquisa. As questões diziam respeito principalmente ao valor atribuído 

à linguagem escrita e à escola pelos entrevistados, e à interação desses sujeitos 

com as práticas de leitura e escrita no ambiente social.  

A dissertação também pesquisou jovens e adultos em processo de 

alfabetização, que começavam a atender às demandas sociais de escrita de modo 

independente, apesar de encontrarem dificuldades em não pedir ajuda a outra 

pessoa que soubesse ler e escrever, o que faziam comumente. Yoshida (2000) 

conclui que os participantes da pesquisa viviam na interface da cultura do silêncio 

com a cultura da palavra, na condição de dependentes do ‘outro’ leitor escritor, na 

condição social de diferenciados pela falta da linguagem escrita, e vivenciavam os 

sentimentos, conflitos e contradições básicas, além da exclusão social, cultural e 

econômica. 

A relação da pesquisa de Yoshida com esta tese é a de que ela analisa as 

experiências de letramento dos sujeitos na comunidade, mas se centra nas 

experiências dos sujeitos e como essas experiências são mediadas pelo outro, 

trabalhando com sujeitos escolarizados e não escolarizados. Esse trabalho foi nosso 

ponto de partida para analisar não somente as experiências de letramento dos 

sujeitos, mas como eles desenvolvem seus conhecimentos sobre os diferentes 

gêneros de textos com os quais convivem e sobre o sistema de escrita alfabética.  

Outro trabalho que possui pontos convergentes foi a tese de doutoramento de 

Iveuta de Abreu Lopes (2006), intitulada “Cenas de letramentos sociais”, cujo 

trabalho tratou dos usos da escrita em um assentamento de famílias sem-teto, 

enfocando o que a escrita faz com as pessoas e o que as pessoas fazem pela 

escrita. A autora considerou inevitável a exposição das pessoas a diversas práticas 

sociais intermediadas pela escrita, tendo se apropriado ou não dessa tecnologia. O 

estudo teve como objetivo, através de uma abordagem etnográfica, investigar os 

usos que os sujeitos faziam da escrita na comunidade estudada, e teve como 
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suporte teórico os princípios e postulados que fundamentam os Novos Estudos do 

Letramento, que tem como representante Brian Street (1984). 

Os dados da pesquisa revelaram que, na comunidade pesquisada, como em 

qualquer outro espaço social, a escrita era, por natureza, um recurso que se 

prestava a estabelecer e a manter a comunicação entre aqueles que dela lançavam 

mão. Desta função geral, no entanto, observam-se desdobramentos que se 

conformam às demandas impostas pelo contexto sócio-histórico e é neste contexto 

que os significados dos atos de ler e de escrever adquirem nuances particulares. A 

metodologia partiu de uma pesquisa etnográfica, na qual a pesquisadora se inseriu 

em um evento da comunidade, onde passou a ter um contato mais direto com os 

sujeitos. Iveuta Lopes (2006) trabalhou com vinte famílias, as quais visitou 

sistematicamente elegendo um representante de cada família, pouco escolarizado 

ou mesmo analfabeto, tendo como elemento norteador algumas perguntas que 

enfocavam o universo letrado dos sujeitos, desenvolvidas através de observação 

participante, entrevista, gravações em áudio e anotações.  

A autora concluiu que as demandas que emergiam nos contextos por onde 

transitavam os atores sociais da pesquisa oferecem-lhes oportunidades para que 

atuassem em práticas sociais em instâncias diversas, numa dinâmica interacional 

que lhes garantia a possibilidade de cultivar laços afetivos e sociais, organizar 

minimamente a casa onde residiam e a própria vida pessoal, informar-se e participar 

ativamente do convívio social. Nessa dinâmica, a escrita tinha papel imprescindível e 

se revestia de um significado social muito particular: a um só tempo as ações que se 

processavam por intermédio da palavra escrita configuravam-se em desafios e em 

símbolos de mudanças. 

A principal contribuição da pesquisa de Lopes para a presente tese foi a de 

explorar com esses sujeitos a exposição dos mesmos em práticas sociais de leitura 

e escrita, ou seja, que as formas de inserção dos sujeitos nessas práticas 

influenciam diretamente no desempenho letrado dos sujeitos, como defendemos 

desde o início da tese, o que poderá ser verificado na análise dos dados da 

pesquisa. 

 De acordo com os estudos ora apresentados, percebe-se que o desejo por se 

alfabetizar apresenta-se como um mecanismo para a transposição de obstáculos 

que o mundo letrado impõe. Entretanto, os sujeitos criam estratégias de 
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sobrevivência para dar conta de uma lacuna social. É necessário compreender o 

significado que esses indivíduos atribuem ao mundo letrado quando se trata da 

conquista de uma auto-estima mais elevada, bem como de uma maior inserção e 

participação social. 

Sabemos que o ensino-aprendizagem da linguagem escrita ainda é uma das 

grandes barreiras encontradas pelos jovens e adultos na sua carreira escolar. É 

significativa, conforme defende Souza (2001), uma dinâmica na sala de aula e um 

desenvolvimento de uma proposta pedagógica que prime pela vivência de atividades 

do cotidiano, ensejando a aprendizagem a partir das experiências, criatividade e 

integração do grupo, valorizando também as experiências sociais dos indivíduos. 

 
 
2.3 ALFABETIZAÇÃO: APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA 
 
 

A apropriação do sistema de escrita alfabética é muito mais do que o simples 

memorizar, decorar, copiar ou ter habilidades motoras. A compreensão, ou seja, as 

representações mentais que o sujeito desenvolve sobre o sistema são fundamentais 

nesse processo. Essa é uma concepção que se diferencia do ensino do código. De 

acordo com Morais (2005a), o nosso sistema de escrita não é um código, mas um 

sistema notacional, pois um código é um conjunto de sinais que substitui outro, o 

que pode ser o caso da linguagem Braile e do código Morse.  

Dessa forma, a nomenclatura “código” utilizada por alguns professores não 

condiz com a realidade, com a questão da apropriação da escrita. Aprender a ler e a 

escrever é apropriar-se de um sistema notacional, e não de um código. Dessa 

maneira, o sistema de escrita alfabética não substitui nenhum outro sinal, ele é 

único18. Assim sendo, as diversas referências como código, decodificação e 

codificação não representam fielmente o sistema notacional, já que para se apropriar 

do mesmo, o sujeito, seja ele criança, jovem ou adulto, precisa desenvolver 

representações adequadas sobre como o sistema funciona, sobre suas 

propriedades, como afirma Morais (2005a).  
                                                 
18 Para maiores esclarecimentos acerca da diferenciação entre sistema notacional e código, ver 

Morais, Albuquerque e Leal (2005a). 
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De acordo com Morais (2005b), a partir de 1980 vem sendo discutida com 

mais ênfase a questão da apropriação pelos alunos do sistema de escrita alfabética, 

que se apóia em três linhas de teorização.  

Uma linha de estudos tem como base as pesquisas da psicogênese da língua 

escrita, com nomes como Ferreiro e Teberosky (1999), de onde surge a idéia de que 

o alfabeto não é um código, e sim um sistema notacional, o que permitiu a 

compreensão de que o aprendiz elabora hipóteses sobre a leitura e a escrita.  

Outra linha, não tão disseminada, trata de identificar o papel que assumem na 

aprendizagem da leitura e da escrita as habilidades metalingüísticas de reflexão 

fonológica, difundida como “consciência fonológica”.  

A terceira se refere aos estudos sobre o letramento, na qual a apropriação do 

sistema de escrita deve estar vinculada a práticas reais e contextualizadas de leitura 

e produção de textos, linha a partir da qual desenvolvemos este trabalho, inter-

relacionando com a linha de estudos que trata das pesquisas da psicogênese da 

língua escrita, acima referenciada. 

Para que a alfabetização ocorra de modo que envolva a perspectiva do 

letramento, não se pode deixar de perceber que a apropriação do sistema de escrita 

alfabética é primordial, é um objeto de conhecimento em si, que possibilita ao sujeito 

compreender como esse sistema funciona e quais as suas convenções. Dessa 

maneira, devemos fazer com que o sujeito reflita sobre a escrita das palavras, frases 

e textos, criando um espaço alternativo de reflexão e percepção de como se lê e se 

escreve.  

Portanto, para que haja uma apropriação do sistema de escrita alfabética, é 

desejável que se estabeleça uma vinculação a práticas reais de leitura e escrita, de 

modo que o sujeito tenha uma aprendizagem realmente significativa do sistema de 

escrita e das funções da leitura e da escrita, utilizadas nos mais diversos contextos 

sociais. Assim, desde a escolarização inicial, é desejável que sejam desenvolvidas 

atividades de apropriação do sistema alfabético simultaneamente às atividades de 

apropriação dos usos e das funções sociais da escrita, com reflexões sobre uma 

diversidade de gêneros textuais existentes na vida social dos indivíduos.  
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2.3.1 Princípios do Sistema de Escrita Alfabética 
 

 

Para que haja uma internalização do funcionamento da leitura e da escrita 

pelo sujeito, é necessário se pensar em duas questões principais, o que a escrita 
representa, ou seja, se o que é registrado no papel tem a ver com características 

físicas e funcionais dos objetos, ou se tem a ver com a seqüência de sons que 

formam os nomes dos objetos, e como a escrita cria essas representações, ou 

seja, cada letra substitui o quê? O significado ou a idéia da palavra como um todo? 

Partes que pronunciamos como as sílabas? Segmentos sonoros menores que as 

sílabas? 

Morais (2005a) nos lembra que para que essas compreensões ocorram, é 

necessário que o sujeito perceba as propriedades do sistema notacional, implicando 

em várias percepções e apropriações.  

No quadro abaixo, apresentamos, com base em Leal (2004) e Morais (2005a), 

alguns dos princípios básicos que constituem o nosso sistema de escrita alfabética, 

que foram norteadores dos instrumentos utilizados para analisar a apreensão do 

sistema de escrita alfabética da língua portuguesa pelos sujeitos da pesquisa: 

 

Quadro 2: Princípios básicos do Sistema de Escrita Alfabética 

 

1 
Escrevemos com letras que já existem e não podem ser 

inventadas, bem como números e símbolos; 

2 

O sistema alfabético de escrita tem relação com a pauta sonora 

(correspondência grafofônica) e não com as propriedades dos 

objetos ou conceitos; 

3 

Na escrita alfabética, a correspondência entre a escrita e a 

pauta sonora é realizada predominantemente entre grafemas e 

fonemas; 

4 Todas as sílabas contêm uma vogal; 



Escola da vida: conhecimentos de adultos analfabetos sobre a escrita  
Ana Carolina Faria Coutinho Gléria 

 

92

5 

As sílabas podem variar quanto às combinações entre 

consoantes, vogais e semi-vogais, mas a estrutura 

predominante é consoante-vogal; 

6 

Um fonema pode ser representado por uma ou mais letras, ou 

diferentes letras podem representar um mesmo fonema, mas a 

predominância é uma letra representar um fonema; 

7 

As letras possuem formatos fixos, como o exemplo: (p, q, b, d), 

mas podem ser escritas de diferentes formas (Q, q, q, Q), sem 

que se confundam; 

8 
Algumas combinações de letras são permitidas e outras não, 

bem como a posição que ocupam na palavra; 

9 
As letras possuem valores sonoros fixos, mas várias possuem 

mais de um valor sonoro, como por exemplo: (a, à, á, ã, â); 

10 
Alguns sons parecidos são notados por diferentes letras, como 

por exemplo: (s, c, ss, ç, x, z...); 

11 A direção da escrita e da leitura é geralmente horizontal; 

12 Escreve-se com espaços entre as palavras;  

13 
A escrita e a leitura acontecem geralmente da esquerda para a 

direita. 

 

  

Os princípios apresentados na tabela não se apresentam de forma clara para 

quem não é alfabetizado. A compreensão desses princípios faz com que haja, no 

sujeito, um entendimento sobre o processo de construção da escrita alfabética. De 

acordo com Leal (2004), 
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A compreensão gradativa dos diversos princípios, reconstruídos 
através de interação com os já alfabetizados, determina as hipóteses 
e os conflitos que impulsionam a aprendizagem do sistema 
alfabético. Dessa forma, no inicio do processo de apropriação dos 
conhecimentos sobre o sistema alfabético, os aprendizes concentram 
esforços para saber “o que a escrita representa”. 
 

 

Assim, o sujeito apropria-se gradativamente das relações existentes sobre o 

que falamos e o que escrevemos, bem como compreende as relações entre o todo 

(texto, frases, palavras) e suas partes (sílabas e letras). Entretanto, esse processo é 

lento, na medida em que os sujeitos aprimoram suas hipóteses de leitura e escrita, 

ganhando aos poucos um maior manejo no traçar das letras, fazendo diferenciação 

entre uma letra e outra e percebendo que a escrita é horizontal e da esquerda para a 

direita, dentre outros aspectos, conforme cada estágio de desenvolvimento da 

escrita. 

 

 

2.3.2 Hipóteses de escrita 
 
 
 Emilia Ferreiro é conhecida por estudar os estágios pelos quais as crianças 

passam ao iniciarem o aprendizado da língua escrita. Entretanto, pouco se sabe que 

esta estudiosa também deu atenção a como jovens e adultos alfabetizam-se, 

procurando descobrir se eles possuem as mesmas hipóteses que as crianças, ou 

que hipóteses possuem. 

Dessa forma, Ferreiro (1983), juntamente com uma equipe especializada na 

área, fez um estudo com adultos analfabetos sobre as concepções desses sujeitos 

acerca do sistema de escrita. Seu principal questionamento partia do princípio de 

que os adultos analfabetos possuíam conhecimentos acerca da escrita, defendendo 

que esses conhecimentos são extra-escolares, e que seria possível considerar uma 

ação alfabetizadora que tivesse como ponto de partida o que os sujeitos sabem, ao 

invés de partir do que eles não sabem. A autora fez um estudo comparativo entre 

crianças e adultos, no que diz respeito ao desenvolvimento da habilidade de 

escrever. 
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Foram investigados 58 sujeitos, homens e mulheres com idades entre 17 e 66 

anos em seus ambientes residenciais e de trabalho, entretanto, as ocupações de 

tais sujeitos não requeriam o uso da leitura e da escrita (com exceção de 3 sujeitos). 

Trabalhou-se com entrevistas para procurar apreender o que eles sabiam e 

instrumentos escritos, como propagandas, placas informativas, letreiro de ônibus, a 

maioria com imagens e textos. Algumas de suas intenções nas entrevistas eram a 

de perceber nos sujeitos alguns saberes: se os sujeitos conheciam letras e números, 

se percebiam o que podia ser lido e o que não podia, se entendiam os 

espaçamentos em uma oração, se conseguiam interpretar as partes de uma oração, 

se interpretavam textos com imagens, se escreviam o próprio nome e interpretavam 

suas partes.  

Uma das dificuldades encontradas foi em definir o que era ser analfabeto, 

passando por diversas possibilidades, como utilizar o critério definido pelo Censo, ou 

seja, perguntar se o sujeito sabia ler e escrever, considerar a ausência de 

escolaridade, mas acabaram por decidir em começar as entrevistas para saber nas 

práticas de leitura e escrita se tais sujeitos sabiam ou não escrever.  

Como resultados, Ferreiro (1983) verificou que os adultos manifestam as 

mesmas concepções que as crianças no que diz respeito aos níveis de escrita. 

Quanto aos níveis iniciais presentes nas crianças, pouco se manifestam em adultos, 

justamente porque eles já possuem conhecimentos acerca do sistema, adquiridos no 

cotidiano, o que também foi evidenciado pela pesquisa. 

Para compreendermos essa sua análise e as hipóteses de escrita, segue-se 

necessário um estudo sobre tais estágios.  

No início do processo de aprendizagem do sistema de escrita alfabética, os 

sujeitos se esforçam para saber o que a escrita representa. Esse momento inicial é 

chamado por Emilia Ferreiro (2001) de estágio “pré-silábico”. Os sujeitos, nessa 

etapa inicial, refletem sobre que símbolos devem utilizar na escrita. Geralmente no 

início dessa fase, os sujeitos tendem a escrever com símbolos inventados por eles, 

como desenhos, rabiscos e círculos, substituindo as letras. Percebe-se um avanço 

quando passam a escrever com letras, e a distinguir letras dos numerais e símbolos. 

Entretanto, não há um número grande de sujeitos jovens e adultos que possuem 

essa hipótese considerada “primitiva”, pois a vida, a convivência com o mundo social 

letrado lhes dá indícios de que se escreve com letras.  
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Nessa fase, muitos sujeitos relacionam a escrita de objetos a suas 

características. É o que se chama de ‘realismo nominal’, onde o sujeito tende a 

pensar nas características do objeto, como tamanho, forma, função, e parece não 

conseguir enfocar a pauta sonora da palavra, ou seja, sua seqüência de sons. Esses 

sujeitos não têm clareza de que há uma relação entre o número de letras e a sua 

pauta sonora. Como exemplo, podemos citar as palavras formiga e boi, que, para 

um sujeito que pensa com base no realismo nominal, a palavra boi se escreve com 

mais letras que formiga, por ser um animal maior. 

De acordo com Ferreiro (2001), o segundo estágio se caracteriza quando o 

sujeito passa a perceber que a pauta sonora e a escrita estão inter-relacionadas. 

Assim, ele compreende que o sistema de escrita tem propriedades específicas 

voltadas para a palavra em si, e não para o objeto representado. Nesse estágio 

chamado por Ferreiro de “silábico”, o sujeito passa a perceber que a unidade do 

texto é a palavra, e que ela pode ser representada em partes. No início, o sujeito 

representa cada sílaba por uma letra, de forma que percebe a quantidade de letras, 

não importando se realmente estão na palavra, pois o sujeito escreve letras 

aleatórias nas palavras, geralmente letras do próprio nome, ou outras letras 

conhecidas. Quando passa a perceber as letras existentes nas palavras, dando uma 

maior qualidade a essa escrita, ele já consegue relacionar às palavras letras de sua 

própria estrutura, mas em sua maioria ainda utiliza uma letra para representar cada 

sílaba. 

Aos poucos, os sujeitos passam a perceber que as sílabas podem conter 

mais de uma letra, entrando assim no estágio “silábico-alfabético”. Entretanto, no 

início essa constatação não é tão clara, em algumas sílabas eles colocam mais de 

uma letra, mas em outras continuam colocando apenas uma. Essa incorporação é 

percebida aos poucos. Assim, passam por uma fase em que representam as sílabas 

na estrutura consoante - vogal e gradativamente vão incorporando a noção de que 

essa variação pode mudar.  

No estágio “alfabético”, os sujeitos passam a escrever alfabeticamente, mas 

ainda com alguns equívocos ortográficos, que passam a ser a preocupação desta 

fase e do decorrer de seu desenvolvimento escolar. 

Vimos que o sistema de escrita alfabética possui vários princípios, os quais os 

sujeitos devem se apropriar para serem considerados alfabetizados. Entretanto, 
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essa apropriação não se dá de forma rápida, e sim progressiva, de forma que cada 

sujeito tem o seu tempo de aprendizagem onde realiza suas hipóteses acerca da 

leitura e da escrita. Para tanto, faz-se necessário um estudo sistemático e um 

acompanhamento do professor a cada aluno, que nem sempre está na mesma fase 

dos demais colegas. Se a escola souber aproveitar esse conhecimento prévio dos 

jovens e adultos que vão para uma sala de aula com uma certa idade e experiência 

de vida, essa apropriação do sistema seria bem mais fácil de ser apreendida.  

Um estudo que exemplifica essa idéia é a tese de Ana Maria Oliveira Galvão 

(2000), intitulada “Ler/ouvir folhetos de cordel em Pernambuco (1930-1950)”, que 

teve como objetivo (re)construir o público leitor/ouvinte e os modos de ler e ouvir 

literatura de cordel em Pernambuco nos anos 30 a 50 do século passado. Na análise 

que Galvão (2000) faz sobre os entrevistados, existem pontos interessantes que 

dizem respeito a como sujeitos analfabetos aprenderam de forma autodidata a ler 

por meio de cordéis e outros impressos, de maneira informal. Nos resultados 

encontrados, a pesquisa revelou que, inicialmente, o público a que os folhetos 

destinavam-se não foi, em princípio, o popular. Foi dirigido inicialmente às camadas 

médias. Aos poucos, a partir da década de 1930, passou a destinar-se “a um público 

pouco exigente e pouco habituado ao universo letrado”, ou seja, a pessoas 

analfabetas e com pouca escolarização. 

Os vários depoimentos dos entrevistados parecem indicar que as pessoas 

aprendiam a ler através de folhetos de forma autodidata, principalmente devido à 

memorização, às rimas e à estruturação desse tipo de instrumento escrito. Em uma 

de suas conclusões, a autora fala que estudos como o que ela fez podem contribuir 

para se pensar nas medições do letramento, que muitas vezes baseiam-se em uma 

lógica escolar supostamente universal, que acabam ignorando as especificidades 

culturais. Acrescentamos nesse ponto a falta de importância dada ao conhecimento 

informal, ou seja, do dia-a-dia, em que esses sujeitos estão em contato (e 

aprendendo) com a língua escrita.  

O que chama a atenção na pesquisa é o fato de sujeitos analfabetos 

alfabetizarem-se autodidatamente, fazendo relações entre fala e escrita com base 

nos folhetos de cordel e muitas vezes com as cartas do ABC. Da mesma maneira, 

os sujeitos alfabetizavam-se em contato com material escrito nas ruas, como por 

exemplo, no cinema, que para Zé Moreno (um dos entrevistados) foi seu maior 
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professor, ao tentar ler as legendas dos filmes. Esse sujeito passou menos de um 

ano na escola, mas era capaz de reconhecer e definir signos da cultura letrada, o 

que também aprendeu com o contato com folhetos, cinema, livros e histórias em 

quadrinhos. 

 Para o sujeito se apropriar do sistema de escrita alfabética, é desejável que 

se faça uma relação entre os princípios do sistema e as experiências de letramento 

dos sujeitos, para que, assim, o professor possa fazer com que o aluno se interesse 

pela alfabetização, aprendendo com palavras do repertório do dia-a-dia. Entretanto, 

não se pode deixar de levar em consideração que esse aprendizado não se dá 

somente nas escolas, dentro de uma sala de aula. Esse conhecimento também 

acontece nas relações cotidianas de educação, no dia-a-dia dos sujeitos, onde 

aprendem com os outros e com os portadores textuais presentes em sua vida, como 

letreiros, fachadas, rótulos de produtos, preços, etc. Essa educação que ocorre no 

cotidiano dos sujeitos tem uma contribuição relevante na aprendizagem da leitura e 

da escrita, na medida em que os sujeitos formam hipóteses de como a escrita 

acontece com base em vivências do seu cotidiano.  
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CAPÍTULO 3 METODOLOGIA 
 
 

Este capítulo aborda como a pesquisa foi realizada, quais os sujeitos 

investigados, bem como a escolha dos mesmos e os instrumentos utilizados, além 

de como foram desenvolvidos os aspectos analítico-metodológicos. Como já foi dito, 

a pesquisa tem como fonte principal o dia-a-dia dos sujeitos, com os quais 

mantivemos um contato no seu cotidiano, com conversas informais nos seus 

ambientes de trabalho ou residencial, com encontros com cada sujeito. Portanto, há 

uma preocupação em expor a perspectiva dos participantes, quem são, como vivem 

e como se relacionam com a leitura e com a escrita.  

Dessa forma, as características do problema determinaram a escolha dos 

procedimentos metodológicos que, com o desenvolver do trabalho, caracterizou-se 

como uma pesquisa qualitativa, permitindo analisar como os sujeitos desenvolvem-

se nas diferentes práticas e eventos de letramento, tomando o processo como um 

todo em relação aos mais variados aspectos necessários para o seu 

desenvolvimento. 

Ludke e André (1986, p. 13), ao definirem a pesquisa qualitativa, defendem 

que 

 
Envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto 
do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo 
do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos 
participantes. 
 

 

O trabalho procura analisar, em ambientes específicos (casa e/ou trabalho), 

as ocorrências em termos de usos sociais de escrita e os significados dessas ações 

para os sujeitos da pesquisa. 

A pesquisa qualitativa possui características como a preocupação em retratar 

a perspectiva dos participantes, o que favorece a compreensão do problema central 

deste trabalho, permitindo conhecer o processo de formação letrada dos sujeitos em 

relação à vida pessoal e profissional, no que se refere a suas relações informais e 
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dialógicas de educação. O fato de se tratar de uma pesquisa qualitativa está 

relacionado à não generalização dos dados.  

Ludke e André afirmam: 

 
O “significado” que as pessoas dão às coisas e à vida são focos de 
atenção especial pelo pesquisador. Nesses estudos, há sempre uma 
tentativa de capturar a “perspectiva dos participantes”, isto é, a 
maneira como os informantes encaram as questões que estão sendo 
focalizadas (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 12). 
 
 

A partir desse significado, o pesquisador pode conhecer alguns aspectos que 

justifiquem determinados conhecimentos e escolhas, o que contribui para explicar 

determinadas situações, difíceis de compreender quando se está fora do processo.  

 
 

3.1 OS SUJEITOS INVESTIGADOS 
 

 

 Participaram da pesquisa cinco sujeitos considerados analfabetos, que 

passaram ou não pela escola em diferentes etapas de suas vidas. Para saber se 

eram analfabetos ou não, foi utilizada a declaração pessoal, de acordo com a 

pergunta do Censo do IBGE, “se o sujeito sabe ler e escrever”, além da aplicação de 

atividades que evidenciassem o analfabetismo de tais sujeitos, já que são usuários 

da língua no que diz respeito ao seu uso, visto que vivem em uma sociedade 

grafocêntrica, na qual estão a todo o momento em contato com textos escritos, 

mesmo não fazendo uso direto da leitura e da escrita de forma independente. 

Os cinco sujeitos que participaram da pesquisa possuem características 

semelhantes: são do sexo feminino, com idade entre 42 e 62 anos e fazem parte de 

uma camada pouco favorecida da população brasileira. No que se refere a suas 

profissões, entrevistamos pessoas de diferentes ocupações, assim temos: 

doméstica, diarista, dona de bar, dona de casa e comerciante informal, das quais 

duas são casadas e três são solteiras, todas moradoras de bairros periféricos de 

Maceió. Das que são casadas, tanto o marido de Ana quanto o de Marta sabem ler e 

escrever e possuem um grau de escolaridade maior que o delas.  
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A escolha e o contato inicial com os sujeitos partiram de indicação de pessoas 

ligadas a eles, que poderiam estar introduzindo a temática da pesquisa para poder 

viabilizar que a pesquisadora chegasse aos sujeitos de forma mais receptiva, visto 

que não é fácil nem trivial uma pessoa analfabeta abrir a sua vida e sua condição de 

analfabeta a um desconhecido.  

Os cinco sujeitos investigados foram muito receptivos e contaram sua vida de 

sofrimento e pouca escolarização, conversas permeadas por lágrimas e sorrisos. 

Tais sujeitos tiveram uma vida bastante sofrida, já trabalharam em diferentes 

ocupações e não possuíam uma estabilidade financeira.  

A seguir, apresentamos os protagonistas da pesquisa, com base nas 

seguintes categorias: nome, idade, estado civil, se tem filhos e qual a escolaridade 

deles, com quem mora, onde mora, onde trabalha, seu percurso na profissão e seu 

percurso escolar. Os sujeitos são: Ana, Leda, Marta, Márcia e Zulmira19.  

 

 

3.1.1 Ana 
 

 

Ana tem 55 anos, é casada e não possui filhos, vive com o marido, e a mãe 

mora em uma casa ao lado da deles, em um bairro periférico de Maceió. É diarista, 

faz faxina em casa de família. Quando era mais nova trabalhava como doméstica, 

onde fazia todo serviço da casa, entretanto, quando casou, o marido a proibiu de 

trabalhar todo dia, pois dizia que mulher casada deve ficar em casa, mas, devido às 

circunstâncias - ele tinha uma barbearia na porta de casa e o dinheiro que recebia 

era pouco -, Seu João deixou Ana voltar a trabalhar, mas não poderia ser todo dia. 

Dessa forma, ela passou a ser diarista. Atualmente ela trabalha duas vezes por 

semana em duas casas. A mãe está muito idosa e precisa de remédios e cuidados 

constantes, o que Ana faz sozinha, visto que sua irmã já faleceu e os irmãos não 

moram perto.  

Ana é uma senhora bastante calada, a princípio nunca gostou de falar sobre 

seu percurso escolar. As entrevistas e as atividades aconteceram em várias 

                                                 
19 Para garantir a privacidade dos sujeitos, os nomes dos mesmos são fictícios. 
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ocasiões, nas quais ela se mostrou receptiva. Quando criança, ela não teve 

oportunidade de estudar, visto que devia ajudar o pai na roça, que não dava valor 

aos estudos. Ela relata que seus irmãos homens iam para a escola à noite, voltavam 

depois da meia noite, e que essa não era hora de mulher estar fora de casa. Quanto 

ao estudo, o pai de Ana se mostrava bem reticente, como podemos ver nessa fala:  

 
- O pai dizia: - Vocês não vão estudar de jeito nenhum, vocês vão 
comer o quê? Papel, é? A gente já era tudo maior, quando falou isso 
pra papai, ele não queria de jeito nenhum, e que se a gente fosse 
estudar ia comer papel, que o papel não era futuro, aí os meus 
irmãos falavam tá bom. Eles eram homem [...] era bem longe, iam 
pra estudar, meu pai sabia, pois era a noite assim, né? Agora de dia 
não, de dia de jeito nenhum, não queria nem falar, isso era uma 
morte pra ele. Ai os meus irmãos saiam 7 da noite e chegavam 12 
[...] eu queria ir, mas meu pai me empatou deu ir, nem eu nem minha 
irmã, só os meninos. Só você não vai não, se não quiser ir pela 
vontade dele, agora você não vai não. Fazer o que, né? Interior, né? 
Era tudo longe.  

(Ana, Diarista, 55 anos) 
 

 

Por volta dos 15 anos de idade, Ana teve oportunidade de estudar no Mobral, 

onde ficou um ano, mas relata que só aprendeu a escrever seu primeiro nome, e 

mesmo assim, só o faz copiando. O marido é alfabetizado e é quem a ajuda quando 

precisa ler ou escrever algo. 

 
 

3.1.2 Leda 
 

 

Leda é uma senhora de 55 anos, solteira, que mora em um bairro no centro 

de Maceió, com duas filhas também solteiras, uma de 31 e outra de 23 anos. Possui 

mais dois filhos, casados, que já lhe deram 3 netos. Todos os filhos sabem ler e 

escrever e possuem o Ensino Médio.  

Já trabalhou na roça com os pais, com serviços gerais na prefeitura de 

Maceió, e atualmente vende bolos, doces e confeitos em sua própria casa. Lida bem 

com os números, principalmente com contas, e reconhece a maioria das letras, 

apesar de só ter cursado a 2ª série do Ensino Fundamental, quando criança. Leda 
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não recorda do tempo exato em que ficou na escola, mas garante que só aprendeu 

a escrever seu nome completo (que escreve em letra cursiva) depois de adulta. 

Depois de adulta estudou por pouco tempo, já teve outros convites para voltar a 

estudar, mas diz não ter mais paciência para isso. Em seu ambiente de trabalho, 

vendendo seus produtos em casa, está em permanente contato com materiais 

escritos, como rótulos, quantidades, com o mercado no qual compra o que vende, 

lidando com dinheiro tanto na compra quanto na venda dos produtos. Leda diz já 

estar acostumada com os produtos que vende, sabendo o que deve comprar e onde, 

sem precisar fazer referência ao que está escrito nas embalagens.  

Quanto ao seu percurso escolar, Leda relembra: 

 
- Na escola, que eu ia estudar no interior, meu pai me tirava pra 
plantar arroz, mandioca, aí eu ia pra escola, ia embora, quando eu 
voltava que ia pra escola, meu pai me tirava de novo, ai depois de eu 
moça, que vim pra Maceió que eu aprendi meu nome. Já aqui 
mesmo, trabalhando no mercadinho com meus irmãos eu ia pra 
escola à noite, aprendi meu nome e desisti, porque eu não conseguia 
mais nada, não entrava mais nada na minha cabeça. Aí eu desisti, 
sei só assinar o meu nome e pronto.  

(Leda, comerciante informal, 55 anos) 
 

 

3.1.3 Marta 
 
 
Marta tem 62 anos, vive em um povoado da Grande Maceió, onde alguns dos 

sujeitos que ali residem fazem seu sustento com a venda de bolos e tapiocas, é um 

local bem movimentado, pois é passagem para as praias do litoral norte. É um 

povoado humilde, entretanto ela mora em uma casa com um nível melhor que as 

demais, com telhas e cerâmica. É casada, seu marido possui o ensino médio, é 

protético e ele mesmo se diz alcoólatra, passando uma média de 8 meses do ano 

sob efeito do álcool. Eles tiveram 5 filhos, dos quais dois já faleceram. Os outros 3 

moram com as esposas e filhos na casa de Marta e são sustentados por ela, que 

recebe um salário mínimo de aposentadoria e vende picolés em casa. É evangélica, 

e todo mês o primeiro dinheiro que reserva é os 10% do salário que entrega para a 
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igreja. Acha que todos os filhos sabem ler e escrever, mas não teve certeza ao 

responder. 

 Passa o dia cuidando dos afazeres da casa, uma vez por semana vai a 

Maceió para tratar da saúde, comprar picolés para vender, e receber sua 

aposentaria, além de freqüentar a igreja quase todo dia. Ela é muito religiosa, na 

maioria das nossas conversas ela relatava como Deus é bom e ajuda aos que 

precisam.  

 Marta não estudou quando criança, pois os pais eram nômades, 

trabalhadores rurais que em diversas épocas do ano migravam para outros locais 

em busca de emprego. Vez ou outra entrava em uma escola nas fazendas, mas 

ficava pouco tempo. O máximo que disse conseguir aprender foi assinar o nome. 

Interessante perceber o orgulho que sente ao mostrar a carteira de identidade 

assinada, conforme fala abaixo: 

 
Marta: Ó, vou mostrar o meu nome que eu fiz aqui (mostra a 
identidade20) ainda ontem eu fiz o meu nome, eu faço 
devagarzinho... Eu tinha uma tristeza quando ia fazer qualquer coisa 
na vida e tinha que botar o dedo.  
Entrevistadora: A senhora sabe escrever seu nome completo? 
Marta: Todo. Não é bem feito mas dá pra entender e num boto mais 
meu dedo em canto nenhum. Assino tudo, diz ‘assina aqui’ toma 
esse papelzinho com meu telefone, um celularzinho que eu tenho, ai 
a moça disse ô tia, digite os numerozinhos, assine o seu nome, e eu 
assinei. Eu já tô assinando meu nome melhor do que esse daqui.  

(Marta, dona de casa, 62 anos)  
 

 

3.1.4 Márcia 
 

 

 Márcia tem 42 anos, é empregada doméstica de uma mesma casa de família 

há mais de 8 anos. Não tem marido nem filhos, mora sozinha em um bairro afastado 

do centro de Maceió, e distante de seu trabalho. Sua família é toda do interior. 

Todos sabem ler e escrever, menos ela e o pai. Duas irmãs são professoras do 

município em que moram, e já tentaram alfabetizá-la, que não se mostrou muito 

                                                 
20 O que está entre parênteses e em negrito são fatos observados durante a entrevista, 

acrescentados pelo entrevistador, para melhor explicar o que está sendo falado. 
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interessada. Quando criança freqüentou a escola durante um ano, mas só aprendeu 

a escrever o nome.  

 Quando estávamos tendo uma primeira conversa, ela achou que queríamos 

fazer com que ela voltasse a estudar, tanto que, a cada cinco minutos (ou menos), 

ela falava que não queria voltar a estudar, que estava velha para isso, que 

trabalhava muito e chegava em casa cansada, apesar de achar que seria bom saber 

ler, como afirma abaixo: 

 
- É ruim quem num sabe ler, sabe, Carol? Mas eu num vou estudar 
mais, falam Márcia, dá pra ti estudar, não sei o que, mas é porque eu 
chego muito cansada, sabe Carol? Eu sei que não vou agüentar. 
Tem até uma colega minha que começou a estudar e num foi mais 
porque chegou muito cansada. A gente chega muito cansada, num é 
tanto o trabalho, é o estresse, no ônibus a gente vai a pé, é o povo 
se esfregando na gente, a gente chega toda estressada. Aí num dá 
pra mim estudar mais.  

(Márcia, doméstica, 42 anos). 
 

 

3.1.5 Zulmira 
 

 

 Zulmira possui 55 anos, participou da entrevista piloto, ocasião que 

demandou algumas modificações nos instrumentos em decorrência de algumas 

conversas iniciais que tivemos, conforme já dito anteriormente. É uma senhora muito 

agradável e receptiva, sempre de portas abertas para conversar. Assim como os 

sujeitos anteriores, não sabe ler nem escrever, mas carrega consigo uma grande 

bagagem de vida. Zulmira é sozinha no mundo, não é casada, não tem filhos nem 

familiares, seus pais morreram quando ainda era criança, aos 6 anos de idade, e 

sua avó a entregou a uma família, que a tratava como empregada e nunca a deixou 

estudar. Entretanto, ela chegou a ir a uma escola quando jovem, mas não aprendeu. 

Nem o próprio nome ela sabe escrever, não reconhece todas as letras, mas trabalha 

muito bem com os números.  

 Mora no mesmo povoado que Marta. Vive em uma das casas mais antigas da 

rua, de barro, madeira e palha, com apenas dois cômodos. Ao lado da sua casa há 

um espaço que é um bar, com algumas mesas e um banheiro, onde vive com a 
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renda que ganha ao vender cerveja, refrigerante e petiscos. Lida muito bem com o 

dinheiro, faz contas e anota (da sua maneira) as pessoas que estão devendo.  

 Quanto ao seu percurso escolar, Zulmira assim relembra: 

 
- Eu estudei, mas não aprendi quase nada, e o que eu aprendi 
apaguei da memória, porque eu fiquei com 6 anos de idade sem 
meus pais, morreram de um acidente e a minha avó deu eu a umas 
pessoas desconhecidas e as pessoas me criaram só trabalhando, só 
me ensinaram a trabalhar, a lavar prato, cuidar de casa assim né? 
Foi o que eu aprendi. Então depois de eu já adulta, alguém me 
chamava para eu estudar numa escolinha assim, qualquer coisa, 
mas eu não tinha tempo pra estudar porque minhas patroas não 
combinavam comigo e eu não podia, então não aprendi nada. Só que 
mesmo sem eu aprender, faço amizade, sei conversar bem com as 
pessoas todo mundo gosta de mim, me trata bem, tem gente que 
nem acredita que eu não sei ler, tem gente que eu chego nos cantos, 
começo a conversar (chorando) que a pior coisa do mundo é você tá 
sozinha no mundo que nem uma andorinha voando sem ter ninguém, 
sem conhecer ninguém da tua família. É o meu caso. Não tenho filho. 
Sou uma andorinha no mundo. 

 (Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 

No quadro abaixo apresentamos um perfil geral desses sujeitos, que será 

melhor analisado no próximo capítulo. 

 

Quadro 3: Dados principais dos sujeitos da pesquisa 
 

 Trabalho desenvolvido 
Período que 
frequentou  

uma sala de aula 
Estado 

Civil Idade Filhos

MARTA Dona de Casa Entre 1 e 2  
Anos Casada 62 3 

ANA Diarista Menos de 1 ano Casada 55 - 

MÁRCIA Doméstica Menos de 1 ano Solteira  42 - 

ZULMIRA Comerciante informal -
Dona de bar Menos de 1 ano Solteira 55 - 

LEDA Comerciante informal -
Vende lanche em casa Entre 1 e 2 anos Solteira 55 4 
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3.2 OS INSTRUMENTOS DA PESQUISA 
 
 
 Nos vários encontros com os sujeitos procuramos lançar mão de uma 

conversa informal, tendo como base a entrevista semi estruturada, ouvindo mais do 

que perguntando, pois percebemos que as pessoas conversam mais se você dá 

espaço a elas e as escuta. Vários assuntos do cotidiano foram levantados pelos 

sujeitos, e as perguntas se voltavam para esses assuntos. Não havia problema se 

as perguntas dos instrumentos não fossem respondidas naquele momento, sempre 

haveria outra oportunidade para retomá-las. Da mesma forma acontecia com as 

atividades de aquisição da língua escrita ou de letramento. Se a pessoa falava de 

calendário, entrávamos com a questão de saber interpretar um calendário, se falava 

de bíblia, partíamos para a atividade acerca do letramento, e assim por diante. 

Procurávamos deixar cada sujeito o mais livre possível, para que, nas suas falas, 

pudéssemos perceber traços que enriquecessem a pesquisa, o que aconteceu 

muitas vezes.  

Os instrumentos partiram de conversas informais, entrevista semi-estruturada 

e dois tipos de atividades: de aquisição da língua escrita, que abordava os saberes 

dos sujeitos acerca do sistema de escrita alfabética, e uma atividade acerca do 

letramento, sobre a vivência social dos sujeitos com materiais escritos diversos.  

 

 

3.2.1 Entrevista 
 
 

 A entrevista semi estruturada teve a finalidade primeira de conhecer o sujeito, 

como ele vive e como passou a infância, principalmente em relação aos estudos. 

Possuiu três blocos: informações pessoais, informações sobre experiência escolar e 

sobre as práticas sociais de leitura e escrita. Envolveu, também, perguntas sobre 

idade, estado civil, profissão ou ocupação, se estudou quando criança e quando 

adulto, até quando estudou, o grau de instrução das pessoas com que convivia, 

como a família mais direta (pais, irmãos(a), esposos(a), filhos(a)), o que influenciou 
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sua história escolar, que tipo de material escrito possuía em casa, além de 

questionamentos sobre como eles lidavam com a leitura e a escrita no seu dia-a-dia.  

A entrevista foi aplicada de maneira informal, de modo que o sujeito não se 

sentisse interrogado, mas, sim, participando de uma conversa. Muitos dados não 

foram anotados na hora, somente gravados em áudio, para não constranger o 

entrevistado. Algumas questões das entrevistas eram feitas em encontros 

posteriores, ou seja, quando surgisse o assunto, não restringindo à ordem das 

questões. 

 

 

3.2.2 Atividade de avaliação do nível de letramento 
 

 

 A atividade de avaliação do nível de letramento consistiu na apresentação de 

materiais escritos aos sujeitos para que dissessem o que era, para que servia, se 

possuíam esses materiais em casa. Muitos itens da atividade para avaliação do nível 

de conhecimento do Sistema de Escrita Alfabética - SEA foram explorados nos 

materiais impressos nesta atividade de letramento, de acordo com a demonstração 

de interesse do sujeito. Os materiais utilizados foram: revista, jornal, bíblia, carta e 

boleto de pagamento de energia elétrica.  

 

Exemplo das questões referentes a um tipo de material: 

 

 
Apresenta-se uma BÍBLIA ao entrevistado. 
 
a) Perguntar se o entrevistado reconhece esse material, se sabe localizar o nome 
bíblia. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
b) Perguntar se sabe para que serve a bíblia. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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c) Perguntar se o entrevistado tem bíblia em casa. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
d) Perguntar se lê a bíblia, ou se alguém lê para ele, em que situações, se pede que 
leiam, que partes pede ou já pediu para ler e que cite exemplos. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

O procedimento foi mostrar o material para o entrevistado e incitar perguntas 

para perceber se saberiam identificá-lo, assim como seus usos e funções, e para 

saber o contato dos sujeitos com tal material. Em muitos casos, essa atividade foi 

desenvolvida com materiais dos próprios sujeitos, por exemplo, como Marta se 

referia sempre à sua religião, perguntei se ela tinha uma bíblia e se eu poderia ver, 

ela me trouxe prontamente e passamos a conversar sobre as características desse 

material impresso, tão importante na vida dela. Isso também aconteceu com jornais 

e boleto de pagamento de contas com os demais sujeitos. 

 

 

3.2.3 Atividade de avaliação de conhecimentos do Sistema de Escrita 
Alfabética 

 
 

 Já a atividade para avaliação do nível de conhecimento do SEA foi a mais 

complicada de ser aplicada, visto que os sujeitos deveriam mostrar seus 

conhecimentos sobre esse sistema, conhecimentos estes que muitos não tinham, ou 

que muitos não tinham consciência de possuir. Outro fator que exigiu cuidado foi 

justamente sobre a condição de analfabeto dos sujeitos, pois eles já haviam dito 

anteriormente que não sabiam ler e escrever, e era solicitado para que, em algumas 

situações, eles lessem ou escrevessem algo. Tal atividade possuía perguntas sobre 

o conhecimento de números, letras, geralmente dentro de um contexto, de um 

material escrito, como em uma bíblia, no rótulo de uma garrafa de cerveja, em um 

calendário que o entrevistando poderia ter em sua casa, rótulos de alimentos e 
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produtos de limpeza, relógios digitais e analógicos, dentre outros, conforme exemplo 

a seguir:  

 

FIGURA 1: Fichas de localização (relógios e rótulos de alimentos) 
 

 

 

 

Ao final da atividade, havia um exercício no qual era solicitado que os sujeitos 

escrevessem o nome de determinadas figuras e seu próprio nome, o que 

constrangeu um pouco os entrevistados, que não souberam escrever as palavras 

solicitadas. Quanto a escrever seus nomes, alguns o fizeram, conforme veremos no 

próximo capítulo. 

Os instrumentos possuíam várias finalidades, dentre elas: saber se possuíam 

conhecimentos sobre o direcionamento da escrita; se faziam diferenciação entre 

números, letras, sílabas, palavras e frases; se conheciam algumas letras do 

alfabeto; se percebiam que as letras possuem formatos fixos, mas que podem ser 
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escritas de várias formas; se percebiam a existência de uma relação entre pauta 

escrita e pauta sonora; se escreviam ou liam algumas palavras; etc. 

A seguir, apresentaremos um exemplo de uma atividade em que era utilizada 

uma das figuras impressas em tamanho 5x8cm: 

 

FIGURA 2: Fichas de localização (letras, símbolos, palavras, frases rabiscos) 
 

 

 

Tais atividades foram desenvolvidas aos poucos, em vários encontros com os 

sujeitos, sempre procurando fazer parte de um contexto e aproveitando materiais 

escritos presentes na casa dos próprios entrevistados, como falado anteriormente. 
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CAPÍTULO 4 CONHECIMENTOS LETRADOS DOS SUJEITOS: “A VIDA ENSINA 
QUEM NÃO SABE LER” 

 

 

O presente capítulo tem como fundamento evidenciar com mais detalhes 

quem são os sujeitos que participaram da pesquisa, como vivem e como convivem 

com o analfabetismo, além de analisar os conhecimentos desenvolvidos por eles no 

que se refere ao contato com a leitura e a escrita. Veremos que a ‘vergonha de ser 

analfabeto’ está presente na vida desses sujeitos, e que o papel do outro é 

fundamental para que eles lidem com o mundo grafocêntrico e para que aprendam a 

se desenvolver sozinhos em algumas situações, por meio de relações informais e 

implícitas de aprendizagem que ocorrem no seu cotidiano. 

Para tanto, o capítulo será focado na fala dos próprios sujeitos para que 

possamos perceber com mais clareza como essas situações acontecem na vida dos 

entrevistados, e como lidam com elas. Entretanto, algumas intervenções se fazem 

necessárias para que explicitemos e fundamentemos nosso objeto de estudo, 

principalmente no que se refere ao item sobre os princípios do Sistema de Escrita 

Alfabética, parte em que foi necessário fazer inferências das situações provocadas e 

observadas no cotidiano dos sujeitos.  

Este capítulo versa sobre “os significados da leitura e da escrita para os 

sujeitos”, com base em algumas categorias de análise, como o aprendizado e os 

diferentes significados da leitura e da escrita para esses analfabetos, sobre o que é 

ser analfabeto, bem como as práticas sociais de leitura e escrita em que se inserem 

que envolvem diferentes gêneros textuais, além de um enfoque na prática com 

contas e números, que possuem saberes advindos do cotidiano.  
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4.1 OS SIGNIFICADOS DA LEITURA E DA ESCRITA 
 

 

4.1.1 Sobre o aprendizado da leitura e da escrita  
 
 

Este tópico traz algumas considerações sobre o aprendizado da leitura e da 

escrita dos sujeitos, com base em algumas categorias, que foram mais explícitas nos 

encontros com os entrevistados, como as dificuldades encontradas em não ter 

freqüentado uma escola quando criança, os tipos de experiências escolares e não 

escolares que os sujeitos tiveram durante sua vida, e as possibilidades de volta à 

escola depois de adultos. 

 

 

- Dificuldades em não ter freqüentado uma escola (quando criança) 

 

 

Os sujeitos da pesquisa passaram pouco tempo em uma sala de aula, visto 

que não possuíam condições de freqüentá-la quando crianças, por diversos motivos, 

ficando o aprendizado comprometido. Os motivos para que isso tenha ocorrido 

foram vários, como ter que trabalhar, como foi o caso de Zulmira, Marta, Ana e Leda, 

que trabalhavam com os pais na roça ou em casa de família, e como é o caso de 

Zulmira, que trabalhava desde os 6 anos de idade e os empregadores não a 

liberavam para estudar.  

Ana, Marta e Zulmira faziam parte de famílias itinerantes que não ficavam 

muito tempo em uma mesma localidade, o que inviabilizava que freqüentassem uma 

sala de aula, como revela o depoimento de Marta: 
 

 - Ói, quando eu estudei era assim, no interior, e eu num estudei 
porque o meu pai era assim, meu pai não passava muito tempo num 
lugar, passava seis meses, oito meses, o mais que ele passava era 
um ano. Aí a gente ficava nas escolas das fazendas, estudei 
besteira, besteira mesmo, não aprendi nada, não aprendi a fazer 
nome, não aprendi fazer nada.  

(Marta, dona de casa, 62 anos) 
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Para Ana, o fato era agravado por ter morado na zona rural, em local distante 

de escolas, e ainda por proibição dos pais, que não entendiam o estudo como uma 

forma de ascender na vida: 
 

- O tempo em que a gente era tudo em casa sabe, eu queria estudar, 
aí meu pai dizia assim: ‘- mas vocês não vão estudar não, e a roça? 
Vocês vão comer de quê?’ A gente precisava trabalhar pra mó de ter 
as coisas né, pra comer arroz, feijão, alfafa, milho, inhame, 
macaxeira, a gente plantava... aí a gente dizia, ‘- não papai, é só a 
tarde...’ aí ele dizia: ‘- é a tarde mesmo, vocês não vão estudar de 
jeito nenhum, vocês vão comer o quê? Papel é?’  

(Ana, diarista, 55 anos). 
 

Os usos da escrita adquirem valores e significados simbólicos diversos em 

diferentes contextos sócio-culturais. Tais valores se diferenciam na medida em que 

algo é importante ou não na vida dos sujeitos. Por exemplo, para o pai de Ana, um 

pequeno agricultor, trabalhador braçal, o estudo não tinha valor, ao contrário do 

trabalho. Trabalhar era visto por ele como de fundamental importância para poder ter 

o que comer. Já o estudo não tinha essa prioridade. É fácil constatar esse fato 

quando falava aos filhos que “papel não mata a fome”. 

Como vimos, os sujeitos possuem histórias de vida que nos remetem ao 

quanto árduo era o dia-a-dia de suas infâncias. A vida sofrida e batalhadora fez com 

que eles se afastassem da escola, muitas vezes não por vontade própria, mas por 

imposição das circunstâncias. Quando eram crianças e adolescentes, a leitura e a 

escrita realmente não estavam tão presentes nas políticas públicas, muito menos 

nos espaços rurais, mas também ainda não eram tão exigidas socialmente.  

 

 

- Tipos de experiência escolar e não escolar 

 

 

 Quanto às experiências escolares e não escolares dos sujeitos, poucos se 

lembraram da época em que freqüentaram uma escola, no que diz respeito ao 

cotidiano escolar, o(a) professor(a), os livros, como observamos na fala de Leda: 
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- Ô minha filha, eu desisti de ir para a escola porque eu trabalhava e 
não dava para estudar. Estudei até a 2ª série de antigamente, eu só 
sei assinar o meu nome, só meu nome... Eu só fui para escola 
quando era piveta, faz um tempão. A senhora lembra como foi a 
experiência, como foi estar na escola? Ih minha filha, lembro 
não... faz muito tempo... eu não lembro não  

(Leda, comerciante informal, 55 anos). 
 

 

As entrevistadas que se lembraram de algo da vida escolar foram Ana, Márcia 

e Marta. Além da influência negativa do pai em não a deixar estudar, Ana também 

teve uma decepção no Mobral, do qual participou e diz não ter tido muito sucesso, 

pois só aprendeu a escrever o nome, o que já esqueceu: 

 
 
-Teve um tempo que a gente foi assim pra escola à noite né? Num 
tinha uma escola que chamava Mobral? A gente foi, passou um 
bocado de tempo assim à noite, aí quando chegou um tempo a gente 
parou, porque aquilo não era hora de ficar fora de casa, mulher até 
10 horas fora de casa, na rua. No Mobral fiquei quase um ano, eu 
tinha uns 15 anos, agora pra 55 faz é tempo.  

(Ana, diarista, 55 anos) 
 

 

Márcia conta que as próprias irmãs a ensinavam, em casa, com o auxílio de 

uma cartilha, mas ela só conseguiu assinar o seu nome: 

 
- Assim, porque as minhas irmãs são professoras, né? E elas sempre 
ficam me ensinando, me ensinava de noite, já estudei com elas, elas 
botavam papel assim, elas compravam também aquele papel que 
tem ABCDE, né? Aí eu ia sabendo as letras e assinei... É, foi elas 
que me ensinaram, minhas irmãs... quando eu era pequena lá. Deixei 
de estudar... agora eu moro sozinha.  

(Márcia, doméstica, 42 anos) 
 

 

 Marta lembra que estudou na fazenda com suas irmãs, mas que não 

conseguiu nem aprender a escrever seu nome. Depois disso, freqüentou aulas na 

casa de uma voluntária no bairro em que mora, mas lembra que a turma não teve 

continuidade: “Depois de eu velha já, foi que eu estudei aí, mas também foi pouco, e 

eu também não tenho mais cabeça pra isso não, paciência mais” (Marta, 62 anos, 

dona de casa). 
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- Possibilidades de volta à escola depois de adulto(a) 

 

 

 Quanto à possibilidade de volta à escola depois de adultas, elas encontraram 

várias dificuldades, dentre as quais, os afazeres comuns como trabalhar e cuidar da 

casa, que as afastaram mais uma vez da escola. A idade também foi apontada por 

todas como um empecilho à volta a uma sala de aula, como por Zulmira, que diz que 

já viveu sua vida quase toda e tem que se dedicar a outras coisas. Quando 

perguntei se ela gostaria de estudar, Zulmira respondeu: “Eu acho que eu não tenho 

nem tempo mais pra isso”. 

Percebemos também influências das histórias de vida dos sujeitos 

investigados, decorrentes de seus passados, época em que não tiveram 

possibilidade de estudar, e, ao chegarem à vida adulta, se deparam com a falta de 

tempo e de condições para freqüentarem uma sala de aula, visto que nenhuma 

entrevistada estava estudando. O cansaço devido à idade e ao trabalho foi apontado 

por Ana e Márcia: 
 

- É, mas eu num quis mais ir estudar. Ela pelejou (a patroa), ‘Márcia, 
vamos estudar...’ - Vou não mais não. Eu chego em casa tão 
cansada, eu moro no final dos Santos Dumont, e quando eu chego, 
quando eu desço do ônibus ainda caminho 20 minutos pra minha 
casa... Aí eu caminho que só, quando eu chego já chego tão 
cansada, num dá pra estudar mais.  

(Márcia, doméstica, 42 anos) 
 
 

Todas se sentem desmotivadas a voltar a estudar. Marta se vê desmotivada 

ao afirmar que os mais jovens não respeitam os mais velhos, quando estão em uma 

mesma sala de aula: 

 
- É bom um lugar que seja só de idoso, né? Esses rapaz, essas 
moça fica tudo quiquiqui... fica mangando... porque hoje a mocidade 
tá uma coisa séria, se eu ainda achasse um tempo fosse estudar ia 
ser assim como eu porque aí ninguém ia mangar, se fizesse alguma 
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coisa errada ninguém ia falar. Aqui esse pessoal novo fica tudo 
mangando.  

(Marta, dona de casa, 62 anos) 
 

 

Ana, assim como Márcia, não quer voltar a estudar e dentre as várias razões 

já descritas está a vergonha de voltar aos bancos escolares:  

 
- Tinha uma escola lá onde eu moro, lá perto de casa, mas eu não fui 
não, me chamaram, mas se eu não aprendi até aqui, não aprendo 
mais não... agora tem tanta gente mais velha que eu que tá 
estudando né? E não sabia de nada, já sabe assinar o nome. Mas eu 
tenho vergonha de ir pra escola. ... mas tem até gente de 60 anos 
estudando.  

(Ana, diarista, 55 anos) 
 

 

Assim como para Ana, Leda considera significativas as habilidades de leitura 

e a escrita, tanto que se orgulha em dizer que todos os filhos sabem ler e escrever. 

Entretanto, ela se mostra desmotivada, pois acha que não tem mais idade de 

aprender, e justifica dizendo que tem os filhos e a nora para fazerem esse tipo de 

atividade por ela. Já Ana tem o marido que a acompanha e lê as coisas para ela. 

Ana e Leda não se acham capazes de aprender a ler e escrever: “O povo ainda diz 

que se eu fosse pra escola eu ainda aprendia meu nome, mas aprende nada...” 

(Ana, diarista, 55 anos).  

Ao ser questionada sobre voltar a estudar, Leda acha que não conseguiria 

mais aprender:  

 
- Ah mulher, agora não volto mais não, porque não tenho mais 
condição não... não tenho mais paciência não, de estudar não. 
Pessoa com esses anos não tem mais paciência não.  

(Leda, comerciante informal, 55 anos) 
 

 

Desse modo, percebemos que apenas 3 dos 5 sujeitos da pesquisa gostariam 

de voltar a estudar, conforme tabela a seguir: 
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Tabela 5: Sujeitos da Pesquisa: Se gostariam de voltar a estudar 
 

 

  GOSTARIA DE VOLTAR A 

ESTUDAR? 
Sim Em parte Não 

MARTA X   
ANA X 

MÁRCIA X
ZULMIRA X   

LEDA X 
 

 

 

Marta, Márcia e Zulmira acreditam que se voltassem a estudar aprenderiam. 

Até Márcia, que foi a mais reticente em não ter tempo nem vontade de estudar, disse 

saber que não demoraria muito para aprender e que aprenderia, e acabou por 

mostrar uma inclinação em querer aprender a ler e escrever, mesmo não sendo 

nesse momento: 

 

 
- Mas se eu fosse aprender mesmo, eu ia aprender bem, eu sei... Se 
eu pudesse... sei não, talvez, quem sabe, né? Se eu num me 
interessar a ler e começar a estudar...  

(Márcia, doméstica, 42 anos) 
 

 

Zulmira fala em se inscrever em um curso de alfabetização para aprender a 

ler, escrever e conversar ‘coisas mais importantes’, pois, para ela, as conversas com 

seus fregueses, usualmente bêbados, possuem um menor valor: 

 
- Outro dia o pessoal falaram que ia abrir aqui uma escola só pra 
pessoas de maiores idade, eu acho que vou me inscrever, a noite... 
E conversar outras coisas mais bonitas né, porque aqui eu só 
converso com bebo! Tem pessoas que falam bem assim pra mim: 
tem pessoas que não estudou, é tudo ignorante, tudo não sabe... eu 
não, não tem essa de ignorância comigo.  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
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Entretanto, as oportunidades de volta aos estudos são poucas, pois em uma 

visita que fiz a ela, havia uma turma de alfabetização abrindo no povoado em que 

mora, mas em menos de dois meses depois, Zulmira me contou que: 

 
- Fechou, agora o pessoal que tava estudando não tá mais não. 
Parece que foi o aluguel da casa... Começou, seguiu muita gente aí 
só que a maioria chegava lá tava fechado, não tinha, tinha poucos 
alunos, os alunos farravam também né? E a maioria que deu o nome 
era tudo biriteiro. Pronto, esquecia do lápis e se lembrava do copo. Aí 
faltavam.  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 

 

Marta é vizinha de Zulmira, e já estava vendo essa turma como uma 

possibilidade de estudar, pois demonstra uma imensa vontade em saber ler, como 

podemos observar em vários pontos de nossa conversa: 

 
- Sei, sei. Isso eu tinha vontade, tinha vontade mesmo de aprender a 
ler, escrever, assim, ler a bíblia... isso... eu morria do coração só de 
pensar na vontade que eu tenho de aprender.  

(Marta, dona de casa, 62 anos) 
 

 

Isso demonstra que a desmotivação aliada a uma falta de oferta de bancos 

escolares acaba por aumentar a distância desses sujeitos à escola. Percebemos 

que o contato escolar dos sujeitos da pesquisa foi mínimo, mas observamos também 

que a vontade de ser um sujeito leitor ainda perpassa a vida da maioria delas.  
 

 

4.1.2 Sobre os diferentes significados que os sujeitos atribuem à leitura e à 
escrita  
 
 

Nas conversas com os sujeitos, percebemos vários significados atribuídos à 

leitura e à escrita, ou seja, uma concentração de importância em alguns aspectos, 
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como na vida religiosa, onde podemos citar o significado de ler a bíblia e participar 

das atividades da igreja, o valor dado aos documentos escritos, como identidade e 

documentação da casa onde moram. Outros pontos que eles se referiram foram: a 

importância para se comunicar, a necessidade de fazer anotações, saber assinar o 

nome, e principalmente não depender de alguém nas atividades em que é 

necessária uma interação com a linguagem escrita, como pegar um ônibus, fazer 

compras. Outro ponto importante para eles é mostrar que os familiares mais 

próximos sabem ler e escrever, como veremos a seguir. 

 

 

- Religião: aprender a ler para ler a Bíblia 

 

 

Para Marta, a leitura tem um papel importante em uma esfera de sua vida: a 

religiosa. A vontade de aprender a ler parte principalmente de ler a bíblia, a palavra 

de Deus, por ser muito religiosa e frequentadora assídua da igreja. “Ó meu Deus, se 

eu soubesse ler eu chorava de alegria...” nas palavras de Marta. Em várias 

ocasiões, Marta remeteu-se à importância da leitura na igreja, na felicidade que seria 

saber ler a Bíblia, além de dizer que se tivesse ‘vergonha na cara’ voltaria a estudar 

para poder ler os livros religiosos:  

 
- Se eu ainda tivesse paciência e vergonha eu... eu...a coisa mais 
linda que eu acho é alguém que sabe ler, né? Pegar assim a Bíblia, 
ler, escrever, ler aqueles versículo lindo e maravilhoso, isso eu tenho 
muita inveja. Saber ler é tão bom...  

(Marta, dona de casa, 62 anos) 
 

Márcia também se sente sem fazer parte de alguns ambientes letrados, 

principalmente da igreja, mas procura (da forma que pode) burlar essa falta de 

habilidade letrada, quando, por exemplo, omite o fato de não saber ler e escrever, o 

que poderia excluí-la de alguns eventos e práticas de letramento: 

 
- Aí a gente num sabe ler, mas a gente pega, porque é feio, né, a 
pessoa chegar na igreja, o povo dão aqueles papelzinho,né? A gente 
pega e fica só com eles, porque eu também num sei ler, mas 
também num vou dizer, né? Eu pego e fico com ele na mão. Por isso 
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que é ruim a gente que num sabe ler. Às vezes eu fico meio 
revoltada.  

(Márcia, doméstica, 42 anos) 
 

 

A questão religiosa na alfabetização é histórica, conforme aponta Graff (1994) 

ao afirmar o importante vínculo entre alfabetização e religião, sendo um dos legados 

mais vitais, embora nem sempre conservador, devido ao seu papel e à sua 

importância como primeira grande campanha de alfabetização: 

 
A Reforma Protestante, entretanto, constituiu-se na primeira grande 
campanha da alfabetização na história do Ocidente, com seus 
legados sociais de alfabetização individual como uma força social e 
moral poderosa e suas tradições pedagógicas de instrução 
compulsória em instituições públicas, criadas especialmente para os 
propósitos da doutrinação dos jovens para fins sociais explícitos 
(GRAFF, 1994, p. 42). 
 

 

A igreja, como dito no capítulo 1, inicialmente foi uma das responsáveis pelo 

ensino, incentivando as pessoas a se alfabetizarem. Atualmente, a igreja ainda 

exerce um certo poder na alfabetização, mas em grupos isolados, algumas 

comunidades religiosas possuem programas de alfabetização, entretanto, em uma 

escala bem reduzida. A educação nos dias de hoje é oferecida pelo Estado, e deve 

ser laica e gratuita. Historicamente, o vínculo entre alfabetização e religião sempre 

existiu, mas hoje em dia é evidenciada em uma perspectiva diferente, onde os 

adultos querem se alfabetizar para ler textos bíblicos e participar efetivamente das 

atividades religiosas, como é o caso de Marta e Márcia. 

 

 

- Documentos /Assinatura: aprender a assinar o nome 

 

 

 Para Márcia, Zulmira e Marta, uma outra importância atribuída à leitura e à 

escrita está no fato de possuírem documentos como uma carteira de identidade, 

mostrando que estão inseridas na sociedade, principalmente no caso de Márcia e 

Marta, que sabem assinar seus nomes.  
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Retomando os aspectos do modelo ideológico de letramento defendido por 

Street (1984), que é concentrado em práticas sociais específicas de leitura e escrita, 

baseado na natureza dessas práticas, percebemos que o letramento depende de 

contexto social, e que só pode ser reconhecido se possui um significado político e 

ideológico envolvido, já que não pode ser separado desse contexto e tratado como 

algo autônomo. 

Esse fato pode ser exemplificado na conversa com Zulmira sobre a cultura 

local, as festas e tradições da comunidade em que mora, fatos que não eram vividos 

por ela, que não apreciava tais tradições culturais, e com base nisso, como ela não 

tinha muito o que conversar sobre esse assunto, nossa conversa durou pouco tempo 

com esse enfoque. Já quando conversamos sobre seus direitos na casa onde mora, 

houve uma maior abertura e domínio sobre o assunto, tomando vários 

desdobramentos. É possível perceber a importância que ela dá aos documentos 

escritos da casa e do terreno onde mora, além de documentos pessoais, por 

possuírem realmente um uso prático para ela no seu dia-a-dia, um sentimento de 

posse, com os documentos da casa e de existência perante a sociedade, como 

possuir uma carteira de identidade, mesmo que ainda não esteja assinada. 

 
- E já chegou papel da marinha [...] dizendo que eles tomaram posse 
disso aqui, que faz parte da marinha... Trouxeram uns papéis pra 
cada pessoa, mas só pra quem tem o nome lá no cadastro de 
alguma coisa, então eu tenho de luz, de energia, tudo tem lá né, no 
computador, vieram com o número 264, chegaram aqui procurando. 
Aí ele me entregou uns papeis pra mode eu ir lá na marinha pra eu 
resolver, pra mode ficar pagando pra isso aqui ser meu mesmo. Aí 
falei não, o que é dos outro num se deve ter. Quem me colocou aqui 
foi o próprio dono, então é com ele que eu tenho que me comunicar. 
Ai eu tirei as Xerox de uns papel, tudinho, tirei de todos meus 
documentos e entreguei o dono daqui.  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 

 

Essa questão de ter um documento é próxima à questão de saber assinar, o 

que se mostrou importante para os que sabem assinar, e mais importante ainda para 

aqueles que não o sabem, pois estudar com a finalidade de aprender a assinar o 

nome foi referenciado pelos que não têm essa habilidade, como Ana e Zulmira. 

Zulmira diz que algumas pessoas só acreditam que ela não sabe ler e escrever 

quando mostra a identidade sem assinatura: 
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- A doutora Créa aí do posto (de saúde) ... não acredita que eu num 
sei ler, só acredita pelos meus documentos. Aí ela... ‘- Num é 
duvidando não, mas você tem teus documento?’ Disse ‘tem’. ‘- 
Mostre sua identidade’. Fui buscar mostrei a ela e disse ‘- Heheim, 
faz pena, vai estudar pra aprender alguma coisinha... você aprende 
ainda....’ ela dizendo.  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 

 

As três entrevistadas que sabem assinar assinam e mostram suas 

identidades com orgulho, mesmo não tendo a letra como gostariam: Leda: “Ah 

minha filha, ...eu não sei ler mesmo não, minha filha sei não, sei muito mal assinar o 

meu nome. Só isso eu sei... não sei ler, só faço assinar.” Márcia: “Tenho identidade, 

CPF, eu assino, agora num é muito bom não. Melhor que botar o dedo, né?” Marta: 

“Sei assinar meu nome todo. Num é bem feito mas dá pra entender e num boto mais 

meu dedo em canto nenhum.” 

 

 

- Comunicações / Anotações 
 

 

Percebemos nas falas de Zulmira a importância que confere à escrita, 

também como meio de comunicação. Ela intuiu que colocando uma placa na frente 

de sua casa indicando que vende cloro a venda aumentaria, mesmo sabendo que a 

maioria das pessoas que moram em seu povoado não sabe ler e escrever. Há uma 

placa na frente de sua casa sobre a venda de cloro que um rapaz deixou para que 

ela vendesse. Quando perguntei por que ela não coloca uma placa no bar, ela disse 

que já pensou nisso: 

 
-... um moço que deixou aí, mandou eu vender. Entrevistadora(E): 
Ele que colocou essa placa? Zulmira: Não, fui eu que mandei os 
meninos fazer essa praquinha e colocar. (E): A senhora podia 
colocar uma que vende cerveja também, né? Zulmira: -... Eu vou 
pegar um saco de cimento que eu tenho ali, vou mandar rebocar, que 
o barzinho é lá, ó (apontando pra uma casa ao lado da dela) só 
fico por aqui dia de semana. Pra rebocar ali, dar uma pinturazinha e 
vou mandar abrir um letreirozinho.  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
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Outra verificação da importância da escrita para Zulmira são as anotações 

que faz em seu caderno sobre as vendas e as contas dos clientes, que faz de forma 

particular e peculiar: 

 
- Quando tá devendo? Eu coloco tudinho o que saiu, né? Eu boto 
aqueles traçozinho, boto boto boto, aí pronto, a pessoa eu sei de 
cabeça, né. Entrevistadora(E): E o que mais a senhora anota na 
agenda? Zulmira: Assim eu num escrevo, né, mas o negócio de 
conta eu faço isso, quando fico devendo né? Aí eu faço, quando eles 
pagam eu risco ou senão arranco aquele papel, já pagou né? ... E 
outras coisas as vezes que eu pra num me esquecer, às vezes tem 
coisa que eu uso ou faço, pessoas que encomenda as coisa, às 
vezes tira gosto..., é muita coisa na cabeça, assim a pessoa acaba 
esquecendo né? Ai eu chego, escrevo ó assim (risca a mesa com a 
unha) digo isso aqui foi... bem grande eu boto isso aqui foi fulano, e 
marco com esmalte também.  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 

 

Leda e Márcia dizem que gostariam de anotar o nome das pessoas e o 

recado que as pessoas deixam ao telefone, mas que só sabem escrever os números 

e decoram o nome de quem ligou, depois a pessoa liga para saber do assunto, mas 

mesmo assim às vezes esquecem o nome de quem deixou o recado. 

A questão de não depender de um sujeito leitor é apontada por todos os 

sujeitos como uma das importâncias de se saber ler e escrever, ou seja, seria 

importante saber fazer as coisas sozinhos. Entretanto, esse tópico também é 

apontado na parte em que este trabalho se refere à condição de ser analfabeto, que 

será explicitado na próxima seção. 

 

 

- Valorização de quem sabe ler e escrever 

 

 

 A importância dada à leitura e à escrita também foi percebida pelo fato de, em 

vários momentos das entrevistas e conversas, os sujeitos frisarem que pessoas 

próximas a eles sabiam ler e escrever e possuíam uma boa experiência escolar. 
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Percebemos na fala dos sujeitos uma necessidade em frisar que as pessoas que os 

rodeiam, geralmente familiares diretos, pais, irmãos e filhos, sabiam ler. Todos os 

sujeitos, com exceção de Zulmira (que vive só), disseram não saber ler, mas 

deixaram claro em várias ocasiões que essas outras pessoas, que são importantes 

para elas, possuíam essas habilidades:  

 

- Oxe, todos meu namorado sabe ler... As minha irmãs tudinho sabe 
ler. Se você vê o tamanho do meu sobrinho que sabe ler você fica 
besta, desse tamaninho o pivete. Aí da minha família toda só tem eu 
e meu pai, que os outros tudinho sabem ler. Minha irmã é professora, 
minha sobrinha tudo sabe ler. Sabe quantos irmãos eu tenho? Tenho 
nove. - Todos nove sabem ler, somente menos eu. Minha mãe 
também sabia.  

(Márcia, doméstica, 42 anos) 
 
 
- Os meninos (irmãos) aprenderam a assinar os nomes, escrever 
algumas coisas, agora a gente não, nem eu nem minha irmã. O João 
(marido) sabe ler e escrever... Ele sabe um bocado de coisa.  

(Ana, diarista, 55 anos) 
 

 

Quando perguntava para Leda se ela tinha materiais escritos em casa e se 

ela os lia, ela respondia que não lia, mas as filhas e os filhos sim: 

 
Entrevistadora(E): Você tem bíblia, ou livros de religião? Leda: 
Minha menina tem. (E): E dicionário? Leda: Se elas tem é com elas, 
eu não sei ler... mas elas devem ter. (E): Você sabe me dizer que 
jornal é esse? Leda: De Alagoas, né? Agora o nome eu não sei não. 
Assim eu não sei ler não. Meus meninos que lêem. (E): Você tem 
revista em casa? Leda: Minhas meninas sempre têm.  

(Leda, comerciante informal, 55 anos) 
 

 

É importante notar que todos os sujeitos demonstram uma percepção de 

importância dos atos de ler e escrever, mesmo essa não tendo sido uma prática 

pessoal presente nas suas vidas, mas uma prática revelada nos usos e demandas 

sociais, geralmente mediadas por um outro sujeito leitor.  
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4.1.3 Sobre o que é ser analfabeto  
 
 

De acordo com a fala das entrevistadas, ser analfabeto é não saber ler e 

escrever, é ter vergonha disso e de depender de outras pessoas para muitas coisas 

no dia-a-dia, mas também é possuir outros saberes, advindos do cotidiano, das 

atividades que desempenham em casa e em seus ambientes de trabalho.  

 

 

- É ter vergonha da condição de ser analfabeto 

 

 

Somente Ana e Márcia disseram abertamente ter vergonha de serem 

analfabetas. Ana disse ter vergonha de ir à escola, pois já tem muita idade para 

frequentá-la, e tem vergonha de não saber ler. Já Márcia também tem vergonha, 

prefere não falar para os outros que não sabe, como o exemplo em que ela pega os 

folhetos na igreja para que os outros não saibam que ela não possui domínio sobre 

a leitura e a escrita. 

A questão dos sujeitos terem ‘receio’ ou ‘vergonha’ decorrente da condição de 

ser analfabeto é enfatizada por Graff (1994) ao nos lembrar que a educação por si 

mesma não é a causa de liberdade, e que a escolarização para uma mudança social 

exige muito mais ênfase em um pensamento crítico e independente. 

Para Galvão e Di Pierro (2007, p. 15), o analfabetismo não é percebido pela 

sociedade como expressão de processos de inclusão social ou como violação de 

direitos coletivos, e sim como uma experiência individual de desvio ou fracasso, que 

provoca repetidas situações de discriminação e humilhação, vividas com grande 

sofrimento e, por vezes, acompanhadas de sentimentos de culpa e vergonha, como 

demonstrado por Ana e Márcia. 
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- É depender de outras pessoas 

 

 

Os analfabetos usualmente sentem vergonha de sua condição, 

principalmente por, na maioria das vezes, depender de alguém no que se refere à 

leitura e à escrita. Em vários pontos de nossas conversas isso foi mencionado direta 

ou indiretamente por eles.  

 Para os 5 sujeitos da pesquisa, depender de outras pessoas em várias 

situações é percebido como o ponto crucial da condição de ser analfabeto, o que em 

algumas circunstâncias pode deixar o sujeito desconfiado, como é o caso de 

Zulmira: 
 

- Minha filha eu... eu... num sei nada né? Porque é muito ruim a 
gente não sabe ler e escrever porque chega num ponto de ônibus, o 
ônibus passa por você e você não sabe que aquela lotação que vai 
apanhar. Tem que depender de alguém pro perguntar esse ônibus 
vai pra onde né?... Tem pessoas mal que até me botaram num 
ônibus errado. Quem sabe ler é bom demais porque a pessoa não 
depende de ninguém...  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 

 

Não somente essa questão referente ao ônibus foi citada, mas também o 

caso de uma pessoa entrar em um local perigoso sem saber do perigo que está 

correndo porque não soube ler a placa: 

 
- Eu já sofri muito sobre isso... a pessoa chega num canto vê um 
local com uma placa ‘perigo’ e num pode entrar, você entra porque 
você não sabe que aquilo é perigoso, Não é verdade? Pronto, é o 
meu caso, eu nunca ando sozinha, só ando acompanhada de 
alguém, porque não sei nada.  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 

 

 Ana diz que se não fosse a ajuda em ler que tem do marido, ela não saberia 

como fazer as coisas. Leda diz que as filhas fazem as anotações das vendas, 

recebem sua aposentadoria e fazem todas as atividades que necessita, no que se 

refere à leitura e à escrita. Marta também depende do marido e dos filhos para essas 
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atividades. Já Zulmira se sente só, por não ter ninguém próximo para lhe auxiliar. 

Márcia também se refere a essas situações: 

 
- Eu pergunto por que eu num sei, né, [...], que às vezes você 
compra tudo errado, né? Aí eu vou e pergunto à moça do 
supermercado e ela diz... Aí eu sempre passo no mercadinho lá a 
moça diz ‘não, pode deixar que eu olho o que você quer’, aí diz 
direitinho e eu compro. Num vou comprar coisa errada. Sempre 
quando eu tenho uma dúvida eu pergunto.  

(Márcia, doméstica, 42 anos) 
  

 

- É criar estratégias para depender menos de outras pessoas 

 

 

De acordo com Galvão e Di Pierro (2007, p. 26), os sentimentos de culpa e 

vergonha não impedem que os jovens e adultos pouco escolarizados desenvolvam 

estratégias bem sucedidas de sobrevivência nos ambientes urbanos letrados, 

mediante a utilização de capacidades como a observação, a oralidade, a memória, o 

cálculo mental e, sobretudo, acionando as redes de sociabilidade e apoio de 

familiares, amigos e colegas para a resolução de problemas cotidianos. Zulmira já 

elaborou algumas estratégias para depender menos de outras pessoas, embora 

nem sempre suas estratégias dêem certo:  

 
- Às vezes quando eu quero ligar para um lugar aí, eu mando alguém 
que sabe ler deixar o número no meu celular discado, aí é só apertar 
o botão.  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 
Entrevistadora: A senhora já entrou em uma loja errada, 
achando que era outra? Zulmira: Já, já entrei sim. Uma vez eu tirei 
uma televisão, no dia que eu fui pagar eu olhei assim... quando eu fui 
tirar não tinha um carro na frente, e no dia que eu fui pagar a outra 
prestação, a segunda, quando eu cheguei lá tinha um bocado de 
carro parado assim na porta, eu digo não, não foi nessa loja aqui. Ai 
saí andando, entrei em outra, aí o moço disse não, quando eu 
mostrei o papel aí ele disse é ali, me levou até lá e paguei. É por isso 
que eu peço ajuda mesmo. 

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
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- É ter conhecimentos e saberes decorrentes da vivência social 

 

 

O conhecimento de vida muitas vezes não é valorizado por nossa sociedade, 

ou seja, não é socialmente reconhecido. Nos encontros com os sujeitos, muitas 

vezes nos surpreendemos com saberes que possuíam devido à inserção dos 

mesmos em seu meio social. Zulmira não sabe nem escrever o seu nome, mas 

cozinha muito bem, corta cabelo, faz serviços de manicure, curativos, aplica injeção, 

tira ponto de ferimentos, faz compras, encomendas, atende em seu bar e anota as 

dívidas de seus clientes, de forma a saber quanto cada cliente deve, com códigos e 

símbolos particulares pensados por ela. São saberes que ela desenvolveu no seu 

dia-a-dia.  

 
-Tem gente que fala, ‘- poxa, eu sei ler e não sei fazer o que você 
sabe’, as vezes vão fazer um aniversário qualquer coisa que 
comemora com um bolo, chega aqui, ‘ – Zu, faz pra mim’, lá vem com 
um livrinho na mão, eu digo nem me venha que eu não sei o que tem 
nada ai, agora me dê os produto que eu faço o que eu conheço, aí é 
aprovado, todo mundo gosta... porque a pessoa que não sabe ler 
capricha bem muito que é pra num sair nada errado.  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 

 

Já foi discutido que letrado não pode ser considerado o inverso de iletrado, 

pois não existe iletrado nem letramento inexistente. Existem graus de letramento. 

Uma pessoa que vive em um mundo letrado, no qual a comunicação é feita também 

pela escrita, não pode ser considerada iletrada, pois ela, na maioria dos casos, se 

insere em práticas de leitura e escrita pela mediação de outras pessoas que sabem 

ler e escrever. 

Os sujeitos da pesquisa não têm muitas dificuldades em pegar ônibus para os 

locais que geralmente deslocam-se. Podemos exemplificar com a fala de Márcia e 

de Ana sobre como sabem que ônibus pegar: 

 
- Tem vários ônibus, né? Passa tudinho, Eustáquio Gomes, Cruzeiro 
do Sul, tudinho passa. Esses ônibus eu conheço tudinho, que eu já tô 
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acostumada aqui. Quantos anos eu tenho aqui, Carol? Eu tenho uns 
10 anos... Muito tempo eu já sei, né? Então eu nunca me perdi, né?  

(Márcia, doméstica, 42 anos). 
 

Entrevistadora (E): E como vc sabe o ônibus que tem que 
pegar? Ana- É o ponta verde. (E): Mas vc consegue ler ponta 
verde? Ana- É que tem a placa. Pela placa eu conheço. (E): Então 
vc consegue ler a placa? Ana- É, pela placa eu conheço. Ponta 
Verde Boa Vista, e o Benedito. Posso pegar qualquer um, mas o 
Benedito fica mais longe. Eu conheço assim, mais. Andei só pra 
passear, sabe? (E): Mas se vc quiser pegar um ônibus pra um 
lugar que vc não vai sempre, como vc faz pra saber qual é o 
ônibus? Ana- Já o Vergel eu sei, pro Centro, Riacho Doce não... 
Serraria, Mangabeira... (E): Então você conhece as letras? Ana- 
Não. (E): Como assim? Ana- O ônibus do Benedito é vermelho. O lá 
da Jaqueira é azul e branco. O lá do Centro é branco e azul, da 
Serraria é verde. É assim. (E): Mas não tem mais de um 
vermelho? Ana- Tem, tem um bocado de vermelho. (E): E como é 
que você sabe qual é o seu? Ana- Eu conheço. Eu conheço um 
pouco da placa, um pouquinho. Agora pra ler mesmo assim eu não 
sei não. E só vem conhecer quando ele ta perto assim, porque de 
longe eu não enxergo bem. Só quando ta perto, aí eu sei.  

(Ana, diarista, 55 anos) 
 

Esse tipo de saber é desenvolvido no cotidiano, onde o sujeito se defronta 

com uma necessidade e cria estratégias para lidar com ela. Assim acontece com 

Marta, que ao pegar o calendário diz saber reconhecer todos os meses do ano, e faz 

uma ligação do mês com datas santas. Veja a conversa que tivemos: 
 
 
Entrevistadora(E): A senhora reconhece os nomes dos meses? 
Marta: Sei as primeiras letra. (lendo) isso aqui é fevereiro, março, 
abril, maio, São João, Santana, agosto, setembo, outubo, novembro, 
dezembro. (E): Se eu lhe mostrar outro mês, a senhora sabe que 
mês é esse? Marta: Abril, né? (abril) E esse num é setembo? 
(setembro).  

(Marta, dona de casa, 62 anos) 
 

  

Quanto ao reconhecimento de letras e números em letreiros de ônibus, 

solicitamos que dissessem se pegavam ônibus sozinhas e como o faziam, para 

averiguar que tipo de estratégias elas se utilizam para pegar o ônibus correto, e se 

essas estratégias estavam ligadas a conhecimentos acerca do Sistema de Escrita 

Alfabética. Assim, foi percebido que os sujeitos da pesquisa sabem pegar ônibus 
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nos trajetos que fazem diariamente, como de casa para o trabalho, mas possuem 

dificuldades em se locomover para locais não usuais. 

 
 LEDA: 

Entrevistadora(E): Quando a senhora sai, como sabe o ônibus 
certo para pegar? 
Leda: Ah, pq eu só saio daqui pra ir no médico, no mercado, não saio 
pra longe, só praqui mesmo então eu já conheço os ônibus que eu 
vou. São os mesmos. Praqui, pro Farol, Ponta Verde, só por aqui que 
eu vou. 
 
 

  ANA: 
(E): Mas se você quiser pegar um ônibus pra um lugar que você 
não vai sempre, como vc faz pra saber qual é o ônibus?  
Ana- Já o Vergel eu sei, pro Centro, Riacho Doce não... Serraria, 
Mangabeira não... 

 
 
  MÁRCIA: 

(E): E como você faz pra pegar ônibus?  
Márcia: Ah... incrível que pareça, eu nunca peguei um ônibu errado.  
 (E): Mas como você sabe qual é o ônibus que você vai pegar? 
Márcia: Eu acho que é assim já tenho costume de pegar ônibus, né? 
Pegar todo dia no horário tudo um só, e também eu nunca venho só 
pro ponto. É um monte de gente, todo mundo pega o mesmo ônibu 
que eu pego, eu acho que é isso, mas também eu nunca fui pra... 
quando eu vô pro médico, no centro, eu pergunto se passa em tal 
canto. Se eu vô pro farol, né? Tem vários ônibus, né? Passa tudinho, 
Eustáquio Gomes, Cruzeiro do Sul, tudinho passa. Esses ônibu eu 
conheço tudinho, que eu já to acostumada aqui. Quantos anos eu 
tenho aqui, Carol? Eu tenho uns 10 anos. [...] Muito tempo eu já sei, 
né? Então eu nunca me perdi, né? Agora no comércio eu num sei, no 
comércio, tenho medo de me perder. 
 

 

Mesmo sem saber ler o nome do ônibus, eles criam estratégias de interação 

com o que está escrito, seja decorando os números, como Leda e Zulmira: 

 
Entrevistadora(E): Mas não são ônibus diferentes? 
Leda: É... é o Forene... 
(E): Mas como você sabe que é o Forene? 
Leda:Eu vou pelas placas. 230 o Forene. 
(E): Ah, você vai pelo numero? 
Leda: O número. A numeração. E o Mirante é 103. Tem o Jardim 
Petrópolis que é 105. É pelo número, minha filha. Pelo número eu 
conheço.  
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ou mesmo a cor do ônibus como Ana e Zulmira, ou sabendo algumas letras, como 

Leda. Pelo observado nessa atividade, percebemos que elas juntam várias “pistas” 

para saber o ônibus correto, como no caso de Márcia, que vai para o ponto com 

outras pessoas que pegam o mesmo ônibus que ela, ou Zulmira que decora a cor e 

os números do ônibus.  

 
Entrevistadora: Pra saber o ônibus que você foi pra voltar, aí 
você decora... 
Zulmira: É, só um número. Aí eu digo é esse, Mirante, Jacarecica, 
tudo eu tenho aqui guardado. [...] E quando eu vou sair eu pergunto 
assim: minha gente e a cor do onibu? Eu vou pela cor do ônibu. 
 

 

Marta já diz conhecer algumas letras para pegar o ônibus correto, entretanto, 

lembra mais uma vez que não sabe juntar as letras e formar uma palavra, mas 

mesmo assim consegue pegar o ônibus correto: 

 
Marta: As letra ó, eu sei, pegar o mirante (linha de ônibus) eu sei 
sozinha sem ninguém, eu sei o nome do mirante. Agora só num seio 
ajuntar as letra. Juntar as letra eu num seio não. Pra soletrar, eu num 
seio. Ônibus eu pego qualquer um, seio. 
Entrevistadora: E como a senhora sabe qual é o ônibus que a 
senhora quer pegar? 
Marta: Eu vejo assim Mirante, Eustáquio, UFAL, conheço assim, Zé 
Tenório eu conheço, agora ajuntar pra mim soletrar... num seio, mais 
eu num me perco não. 
 

 

 De acordo com as falas expostas acima, pode-se concluir que todas as 

entrevistadas conseguiam pegar os ônibus para o percurso diário, mas expuseram 

dificuldades quando deviam ir a locais não usuais. As estratégias são muitas, e 

algumas usadas em conjunto. A cor do ônibus e os números foram as estratégias 

mais citadas como utilizadas pelas entrevistadas, mas também o reconhecimento de 

algumas letras e o fato de pegar ônibus com outras pessoas que fazem o mesmo 

percurso. 

São esses saberes de vida que os sujeitos possuem que muitas vezes não 

são considerados em nossas salas de aula de jovens e adultos. Se tivéssemos 

mostrado o nome “setembro” para Marta, desvinculado do contexto de um 
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calendário, talvez ela não soubesse responder o que estava escrito. Entretanto, se a 

escola fizer um trabalho com base nas palavras contextualizadas e nos 

conhecimentos prévios dos alunos, estes poderiam ampliar seus conhecimentos 

com base naqueles que já possuem. 

 

 

- É ter, também, outros conhecimentos 

 

 

 Mesmo não sabendo ler e escrever, os sujeitos possuem outros saberes, que 

são apontados principalmente por Zulmira (com maior ênfase) e Márcia. 

 

 
- Agora tem coisas que tem pessoas que até sabem ler e escrever e 
não sabem... aprendi cortar cabelo, fazer unha, um bocado de coisa. 
E o pessoal confia em mim.... Sobrancelha, tudo eu sei fazer. De 
tudo, graças a deus, eu não aprendi a leitura mas aprendi de tudo um 
pouco, né? Que nem eu falei pra você, o mundo ensina quem não 
sabe ler. Tem pessoas que sabe ler, tem leitura e muitas vezes 
chega aqui me pedindo explicação das coisa. Aí eu ensino tudinho... 
Jesus fez o mundo pra nós todos. Foi pra os entendido e os que num 
entende nada. Só que as pessoas que nem eu, aprende qualquer 
coisa pra sobreviver. Jesus dá a mente pra gente seguir em frente.  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 

  
 

Márcia conta que, na casa em que trabalha, já sabe reconhecer todos os 

materiais que utiliza, como comida, produtos de limpeza, etc.  

 
- Porque se for pra abrir tudo pra colocar dentro do vidrinho, né, eu 
coloco. E as outras coisas também é comigo: arroz, café, açúcar, 
tudo eu já sei tudo. Só num sei ler, né Carol, isso eu num sei.  

(Márcia, doméstica, 42 anos). 
 

  

Assim, percebemos que os sujeitos da pesquisa, apesar de não estarem 

confortáveis com sua situação de analfabeto, principalmente por dependerem de 

outras pessoas, mostram possuir outros conhecimentos para diferentes demandas 

sociais e familiares, adquiridas no cotidiano de acordo com as suas necessidades. 
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Entre esses conhecimentos, destacaremos aqueles relacionados aos gêneros 

textuais diversos que circulam na sociedade. 

 

 

4.1.4 Sobre os conhecimentos de gêneros e suportes textuais 
 
 

Bakhtin (2004) destaca-se nos estudos da linguagem, discutindo a concepção 

interacionista de linguagem e propondo os gêneros do discurso como manifestação 

da língua na sociedade.  

 
Cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 
estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do 
discurso. A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são 
infinitas, pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, 
e cada esfera dessa atividade comporta um repertório de gêneros do 
discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a 
própria esfera se desenvolve e fica mais complexa (BAKHTIN, 1997). 
 
 

   Para ele, os gêneros são instrumentos que satisfazem as necessidades de 

comunicação produzidas na sociedade contemporânea. Para que tais necessidades 

sejam supridas, faz-se necessário refletir quanto à variedade de gêneros textuais 

que circulam socialmente com diferentes finalidades. Nos gêneros discursivos 

incluem-se desde os diálogos produzidos oralmente, no cotidiano, até os discursos 

produzidos em livros. Toda fala, toda intenção de comunicação (verbal ou não) é 

construída a partir de gêneros textuais que se diferenciam em função das 

especificidades e das necessidades de cada momento de interação entre os 

sujeitos. 

Para Bakhtin (1997), existem os gêneros primários (simples) e os gêneros 

secundários (complexos).  

 
Os gêneros secundários do discurso – o romance, o teatro, o 
discurso científico, o discurso ideológico, etc. – aparecem em 
circunstâncias de uma comunicação cultural, mais completa e 
relativamente mais evoluída principalmente escrita: artística, 
científica, sociopolítica. Durante o processo de sua formação, esses 
gêneros secundários absorvem e transmutam os gêneros primários 
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(simples) de todas as espécies, que se constituíram em 
circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea. Os gêneros 
primários, ao se tornarem componentes dos gêneros secundários, 
transforma-se dentro destes e adquirem uma característica particular: 
perdem sua relação imediata com a realidade existente e com a 
realidade dos enunciados alheios (BAKHTIN, 1997, p. 281). 
 

 
De acordo com Bakhtin (1997), a comunicação verbal na vida cotidiana 

dispõe de gêneros do discurso que nos são dados quase como nos é dada a língua 

materna, que dominamos com facilidade antes mesmo de estudarmos a gramática: 

adquirimos mediante enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos durante a 

comunicação verbal que se efetua com quem nos rodeia.  

Assim, para o autor, os gêneros primários são os tipos de diálogo oral, como 

a linguagem nas reuniões sociais, dos círculos, linguagem familiar, cotidiana, 

sociopolítica e etc. E os gêneros secundários são os literários, científicos e 

ideológicos. Vários são os gêneros produzidos nas relações sociais, surgindo de 

necessidades que o meio social cria. Nenhum gênero nasce senão a partir de outro 

e todo gênero carrega em si as diferentes vozes da sociedade.  

De acordo com Bakhtin (2004), em um gênero discursivo existe uma 

heterogeneidade de vozes sociais que se revelam em um único discurso e que 

nenhum discurso, assim como nenhuma voz social, processa-se na individualidade, 

ou seja, cada novo discurso produzido provém de outro já existente, de forma que 

não produzimos discursos novos, mas aprimoramos os existentes com novas 

perspectivas ideológicas e conhecimentos. 

 Dessa forma, trabalhamos com alguns gêneros textuais, para analisarmos 

saberes dos sujeitos frente às atividades de letramento propostas na tese, nas quais 

eram apresentados materiais escritos para que os sujeitos dissessem o que eram e 

para que serviam. Deparamo-nos com sujeitos que conseguiam reconhecer os 

materiais apresentados, destacando o que eram e para que serviam. Os materiais 

foram: jornal, revista, Bíblia, carta e um boleto de energia elétrica. Todos os 

instrumentos eram conhecidos pelos sujeitos, conforme mostra a tabela abaixo: 
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Tabela 6: Sujeitos da Pesquisa: Conhecimento, funcionalidade e pertence dos 
instrumentos 
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MARTA Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

ANA Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

MÁRCIA Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não

ZULMIRA Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

LEDA Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

  

 

Como se pode observar na tabela, todos os sujeitos reconheceram os 

instrumentos apresentados e souberam explicitar sua funcionalidade, ainda que não 

tivessem alguns dos materiais apresentados em casa. 

 Todos conheciam o jornal, mas somente Leda possuía esse material em sua 

residência. Zulmira conta que alguns amigos levam revistas e jornais para serem 

lidos para ela, quando acham algo interessante. Ela tinha uma Bíblia em casa, mas 

não a encontrou, disse ter emprestado a um amigo que não devolveu.  

 A maioria dos sujeitos já escreveu ou já recebeu cartas, embora isso não 

tenha ocorrido na época da pesquisa, visto que, como lembraram Márcia e Leda, 

hoje em dia a comunicação é facilitada pelo celular.  

 
- É... às vezes num é, às vezes é minha irmã, sempre quem escrevia 
pra mim de primeiro era meu irmão. Agora não, agora que ela tem 
celular, né? Ela liga sempre pra mim, eu tenho um também  

(Márcia, doméstica, 42 anos) 
 
- Nunca mandei carta pra ninguém. Não. Nem recebi, hoje em dia é 
mais telefone. Porque onde tiver, o pessoal liga pro telefone. 

 (Leda, comerciante informal, 55 anos) 
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Ao dizer para que serve a carta, Ana também lembrou do telefone, e disse 

que antigamente se mandava carta, hoje em dia isso é mais raro acontecer. 

 
- É pra escrever pra família como primo [...] antigamente não tinha 
telefone né, era só carta, ai comprava meio mundo de papel e 
escrevia, botava no correio tudinho, ai esperava um tempão pra 
depois ver a resposta. Tem deles que recebe e não tá nem aí, né? Aí 
vai escreve outra, vai e manda, vai pro correio e bota aí, depois é 
que chega com muito tempo. 

 (Ana, diarista, 55 anos) 
 

 

  Quanto ao boleto de energia, todos reconheceram ser um boleto de 

pagamento de alguma conta, entretanto Marta, Márcia e Zulmira ficaram em dúvida 

se era conta de energia ou de água, já que visualmente são parecidas. Somente 

Márcia garantiu saber o valor da conta que paga, os demais sujeitos pediam para 

alguém ver quanto deviam para poder efetivar o pagamento.  

 Somente Márcia não possuía Bíblia em casa, como também afirmou não ter 

nenhum livro. A Bíblia que mostramos aos sujeitos, propositalmente (para que eles 

procurassem), não tinha o nome na capa. Solicitamos que os sujeitos a abrissem e 

procurassem onde estava escrito ‘Bíblia’, mas muitos tiveram dificuldade em realizar 

essa tarefa. Somente Márcia conseguiu localizar. Marta se justificou dizendo que 

não tinha achado porque aquela Bíblia era diferente da que ela tinha em casa, que 

prontamente trouxe e mostrou onde estava escrito Bíblia no exemplar dela. A 

diferença de uma para outra era basicamente o nome ‘Bíblia Sagrada’ que tinha 

escrito na capa do exemplar de Marta, o material da capa e a ilustração. 

Determinadas inserções na sociedade correspondem a demandas específicas 

de leitura e escrita. No meio religioso, a leitura de material escrito é freqüente, 

sobretudo nas igrejas e nas famílias, sendo mediada pela oralidade. Isso justifica a 

leitura constante desses materiais religiosos por pessoas com baixo nível de 

letramento. Muitos trechos são memorizados e repetidos com freqüência, e nessa 

repetição os sujeitos dão sentido ao que está escrito.  
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4.1.5 Sobre a prática com contas e números 
 

 

De acordo com Schliemann, Carraher e Carraher (1995, p. 11), podemos 

separar a matemática da psicologia do pensamento enquanto ciências, mas não 

podemos separá-las enquanto fenômenos acontecendo na prática. Quando alguém 

resolve um problema de matemática, estamos diante de uma pessoa que pensa. A 

matemática que um sujeito produz não é independente de seu pensamento 

enquanto ele a produz, mas pode vir a ser cristalizada e tornar-se parte de uma 

ciência, a matemática, ensinada na escola e aprendida dentro e fora dela.  

 Dessa forma, a matemática não pode ser vista como aprendizagem que se dá 

somente na agência de letramento escola. A matemática dita ‘formal’ pode não 

aceitar demonstrações por processos indutivos, mas não pode negar que a 

aprendizagem de conhecimentos matemáticos pode exigir a observação de eventos 

no mundo. E esse conhecimento de vida muitas vezes não é valorizado por nossa 

sociedade. Nos encontros com os sujeitos, nos surpreendemos com saberes que 

possuíam devido à inserção dos mesmos em seu meio social, principalmente nos 

aspectos relacionados à matemática. Zulmira não sabia nem escrever o seu nome, 

mas possuía outras habilidades, como o exemplo em que ela atendia em seu bar e 

anotava as dívidas de seus clientes, de forma a saber quanto cada cliente devia, 

com códigos e símbolos particulares pensados por ela. Ela criava convenções 

matemáticas, a partir de saberes que desenvolveu no seu dia-a-dia: 

 
- Pra contar assim dinheiro, fazer uma conta? Ah, eu faço rápido. É, 
primeiro eu começo despachar, né? Quando eu vejo que ali vai 
aumentando as bebida os tira gosto na mesa... aí eu fico contando, 
né? Nos dedo. Às vezes eu chego lá dentro, cerveja, aí faço risco 
um, dois, três, quatro, cinco, saio contando, né? Aí a cerveja é dois e 
cinqüenta, ai saio contando, quatro dá dez, oito dá 20, aí saio assim 
né? Às vezes tem o tira gosto, às vezes de 5, de 4 reais, aí tira gosto, 
eu já boto um traço diferente, ai depois eu junto tudinho na mente e 
faço a conta, tudo de cabeça mesmo...  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 
 

Quando os clientes do bar estão devendo, Zulmira anota em sua agenda ou 

em um caderno para não se esquecer de cobrar. Ela faz algumas adaptações da 
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escrita, de modo que possa reconhecer o valor e a pessoa que está devendo. Ela 

afirma que faz as contas certas e que os clientes pagam e não duvidam da 

veracidade do cálculo que faz. Dinheiro ela diz saber contar bem.  

 
Entrevistadora(E): E como a senhora faz para se lembrar de 
quem pegou fiado? Zulmira: Ah, eu não esqueço não... aí quando 
eu vejo que a conta é mais alta eu faço uns risquinhos assim[...] Por 
exemplo, se for 20 reais eu coloco quatro risco, se for cinco eu boto 
só um risco, aí vou fazendo assim. Se for dez, eu boto dois risco, [...] 
Aí marco, boto uns numerozinho, qualquer numerozinho assim que 
eu entendo, coloco tudo diferente, pra saber quem foi. Eu tinha um 
grande (caderno)[...] já tava com a conta do mercadinho que eu 
também noto. A do mercadinho eu sabo que é cerveja, ai eu noto 
uma, duas, três, quatro, cinco, saio botando né? Refrigerante, 
também, ai eu marco aqui e noto a cerveja ai boto outra cor de 
esmalte diferente no refrigerante, ai já sei, devo isso aqui, ai eu vou e 
pago. É. Tem que inventar qualquer coisa pra não esquecer né? Aí 
eu faço assim. [...] vou começar a riscar nas paredes, olha aqui pra 
num dizer que é mentira, ó ali escrito, ó: ali é uma conta, depois 
daquele quadro, ta vendo lá, vermelho? (na parede) (E): E o que 
tem lá? Zulmira: Ali é 15 reais, devia 25, ai eu botei me deu 10 hoje 
e eu deixei o restante lá. É aquele, de esmalte lá.  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 

  

Esse é um exemplo de como a capacidade de criação de símbolos abstratos 

é inerente ao homem, ao criar símbolos para representar coisas concretas (no caso, 

uma quantidade). Ela não sabia escrever os símbolos que representam os números, 

mas, devido às suas necessidades, acabou desenvolvendo uma simbologia própria, 

inclusive o fragmento de sua fala evidencia que uma aritmética rudimentar é possível 

dentro desse conjunto simbólico criado por ela. Como comparação, a simbologia que 

conhecemos como algarismos romanos também é muito limitada em sua capacidade 

algorítmica, pois só podemos, por exemplo, somá-los elencando os símbolos 

partindo dos maiores, não havendo algoritmos simples para multiplicação e divisão. 

Dessa forma, percebemos que o tipo de raciocínio que Zulmira faz é de certa forma 

elaborado, apesar de rudimentar, pois nos remete aos primórdios das operações 

matemáticas. 

Assim, estamos de acordo com Schliemann, Carraher e Carraher (1995, p. 

39), quando defendem que é possível que uma criança ou adulto adquira fluência 
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nos métodos informais de composições ou usos de unidades naturais sem dominar 

os métodos escolares. 

Ao falarmos sobre números, compras e contas, Zulmira afirmou que  

 
- Pra comprar as coisas... eu sei passar troco, sei voltar dinheiro, isso 
aí tudinho eu sei, aprendi, conheço hora de relógio. Isso ai também, 
agora só número, essas coisa algum deles que às vezes eu olho e 
digo é um, esse é dois, mas pra ler mesmo assim não.  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 

 

A própria entrevistada sinalizou reconhecer os números em contextos reais, e 

não em contextos de fora do seu cotidiano. Por exemplo, quanto a olhar as horas em 

relógios, apresentamos dois tipos de relógio, um digital e outro analógico, com 

números.  

Quando perguntamos se Zulmira sabia que horas eram naqueles relógios, ela 

prontamente respondeu corretamente as horas do relógio analógico, pois era similar 

ao que tinha em casa. Quanto ao relógio digital, ela não reconheceu as horas:  

 

 
- Esse eu não conheço não. Só conheço nesse de número aqui. Tem 
uns que não tem número, aqueles eu também conheço, eu olho 
assim, divido a metade dele e digo. Saio dividindo assim e digo.  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 

Percebe-se nessa fala uma indicação de que ela tem uma noção do 

significado de dividir números, quando ela diz “dividir o relógio que não traz 

números” para dizer as horas.  

  Quanto a ler números, Leda o faz sem dificuldades com números de telefone, 

preços, horas e calendários. Leda reconheceu as horas nos dois tipos de relógios 

apresentados, entretanto, disse ter dificuldade em saber as horas quando o relógio é 

pequeno. Já a vivência de Ana com números não é muito freqüente, a não ser com 

dinheiro. Ela demonstrou dificuldades em encontrar um dia específico no calendário, 

e em dizer as horas de um relógio digital, como observamos no diálogo abaixo: 

 
Entrevistadora(E): E as horas do relógio, vc sabe olhar? Ana- (o 
dela não tem número, é analógico) o meu tem uns pontinhos. 
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Daquele que pisca eu não sei não. (E): Mostro o digital pra ela, 
mas ela não consegue ver as horas. Fala 8:15, sendo que o 
horário correto era 11:46. (E): E esse (2:20)? (Analógico) Ana- 
Ah.... esse é mais fácil. Duas e vinte, né? (falou rapidamente). Esse 
(analógico) é mais fácil de que esse (digital). Se fosse aqui, ó, era 
2: 15, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 
(apontando para os números do analógico). Os números eu 
conheço.  

(Ana, diarista, 55 anos) 
  

 

Márcia também lida bem com os números, apesar de dizer não acertar todas 

as vezes quando se trata de um número de telefone, como percebemos em 

fragmentos da sua fala: 
 

- Você me dá um número de telefone, eu coiso, só num é assim 
muito bonito, né? Mas eu boto o número e dou. E dá certo, uma vez 
ligaram pra dona Flora, anotei o número, aí quando ela chegou e 
ligou, disse olha, já sabe, né? Às vezes eu sei, né? Se você disser 
um, dois, três eu sei, né, agora se você disser os números muito 
rápido eu num sei, porque pra quem num sabe ler, né? Aí anotei 
direitinho, ela disse vou ligar pra ver se a Márcia sabe esse número, 
aí ligou... ‘ah, tá certo, ela já sabe...’ Às vezes eu acerto, às vezes 
não. 

 (Márcia, doméstica, 42 anos) 
 

Marta, que reconheceu as horas em um relógio analógico cujo modelo é 

parecido com o dela, não conseguiu ver as horas do relógio digital. Márcia só 

reconhece as horas no relógio digital, não no analógico:  

 
Márcia: Eita, eu num sei hora de relógio. Só sei daqueles de pilha. 
Entrevistadora(E): Como esse aqui (digital)? Márcia: É, nesse daí 
é 11:42 (11:42) (E): E nesse (analógico)? Márcia: Esse eu num sei 
não. Agora eu tenho um de pilha, ganhei. Agora desses aí eu num 
sei não. Eu ganhei um aí eu... ganhei do meu namorado, né? A Maria 
me ensinou tanto, mas eu num sei, aí peguei e dei pra minha irmã.  

(Márcia, doméstica, 42 anos) 
 

 

Nota-se que o pensamento desses sujeitos segue uma linha de raciocínio 

lógico para resolver os problemas do cotidiano, principalmente no que diz respeito a 

questões matemáticas, entretanto, o fazem de maneira muito particular, para 

“driblar” a falta de alguns conhecimentos. 
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Concordamos com Costa e Lima (2007) quando defendem que a tendência 

que fundamenta o processo de ensino aprendizagem na Educação de Jovens e 

Adultos é, na maioria das situações, a Formalista Clássica: 

 
Essa teoria está ligada ao modelo euclidiano e à concepção 
matemática de Platão. Nela, a matemática é concebida como um 
conhecimento pronto e acabado, sendo que o papel do(a) aluno(a) 
deve ser apenas o de memorizar conceitos e regras para aprender 
(COSTA; LIMA, 2007, p. 99). 
 

 

Percebemos que os sujeitos da pesquisa lidam com a matemática de forma a 

adequarem-se ao contexto social no qual fazem parte, aprendizado que acontece 

nas relações interacionais de educação. Para comprovar esse fato, Schliemann, 

Carraher e Carraher (1995, p. 38), em um estudo sobre como os jovens lidam com 

matemática na escola e no cotidiano, trouxeram resultados surpreendentes. 

Descobriu-se uma discrepância grande entre a performance do sujeitos em contexto 

“não escolar” e em contexto “escolar”. Percebe-se que o ensino de matemática se 

faz, tradicionalmente, sem referência ao que os alunos já sabem. Apesar de todos 

reconhecermos que os alunos podem aprender sem que o façam na sala de aula, 

muitas vezes tratamos nossos alunos como se nada soubessem sobre tópicos ainda 

não ensinados. Essas comparações indicam que o significado atribuído aos 

conceitos aprendidos na escola não é o mesmo dos significados desenvolvidos no 

dia-a-dia.  

Enfim, sobre os significados da leitura e da escrita pelos sujeitos, vimos que 

eles tiveram pouco contato com a escola, mas percebem em seu cotidiano a 

importância de saber ler e escrever para conviver com as demandas sociais, e dizem 

ter vergonha de ser analfabetos. Entretanto, mesmo sem possuir esses domínios, os 

sujeitos possuem conhecimentos sobre diferentes gêneros e suportes textuais e 

suas finalidades. A tabela abaixo sintetiza os dados dos sujeitos sobre as questões 

até aqui discutidas. 
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Tabela 7: Síntese dos dados discutidos no capítulo 4 
 

4.1- OS 
SIGNIFICADOS DA 

LEITURA E DA 
ESCRITA 

4.1.1 Sobre o 
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MARTA  X  X   X   X   X   

ANA X    X  X   X   X   

MÁRCIA X   X   X   X   X   

ZULMIRA X   X   X   X   X   

LEDA  X   X   X  X   X   

 
 

No próximo capítulo de análise, veremos que tipo de saberes esses sujeitos 

possuíam acerca do Sistema de Escrita Alfabética, saberes esses que aprenderam 

no cotidiano e que muitas vezes eles próprios desconhecem. 
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CAPÍTULO 5 CONHECIMENTOS DOS ADULTOS SOBRE OS PRINCÍPIOS DO 
SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA  

 

 

 Neste capítulo, detalharemos os instrumentos utilizados e analisaremos como 

os sujeitos se portaram frente às atividades sobre os princípios do Sistema de 

Escrita Alfabética. Para tanto, apresentaremos as atividades desenvolvidas, para 

então partir para a análise das respostas dos sujeitos. 

 Como já falado na metodologia, foi utilizado um instrumento para avaliação 

dos conhecimentos sobre o Sistema de Escrita Alfabética. Sua aplicação foi feita 

sem uma ordem precisa das tarefas, visto que as atividades iam surgindo de acordo 

com o contexto da conversa, sendo apresentadas em várias situações e em dias 

diferentes para cada entrevistado, dependendo da oportunidade em se falar sobre 

determinado assunto. Entretanto, todas as atividades foram realizadas com todos os 

entrevistados. 

Com fins meramente didáticos, explicaremos os conhecimentos de cada 

atividade, para depois entrar em sua análise, visto que atividades diferentes 

possuíam várias finalidades de exploração e, às vezes, mais de uma atividade 

buscava o mesmo conhecimento, mas se aplicavam mais a uma ou outra pessoa, 

dependendo de sua vivência.  

 No quadro abaixo estão apresentados os conhecimentos que procuramos 

sondar nas atividades acerca do SEA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola da vida: conhecimentos de adultos analfabetos sobre a escrita  
Ana Carolina Faria Coutinho Gléria 

 

147

Quadro 4: Conhecimentos sobre o Sistema de Escrita Alfabética 

 

CONHECIMENTOS SOBRE  
O SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA – SEA  

1 
Direcionamento da escrita: da esquerda para a direita, de cima para 

baixo. 

2 O que é leitura e como se lê.  

3 Utilização de espaços para separar palavras. 

4 Diferenciação entre letras, sílabas, palavras e frases.  

5 
Conhecimento das letras do alfabeto, se percebem que na escrita 

utilizamos letras que já existem e não podem ser inventadas.  

6 
Percepção de que as letras possuem formatos fixos e que se a posição 

mudar, a letra também muda (ex. p, q, b, d). 

7 

Grafias das letras nos tipos mais usuais. Que as letras possuem 

formatos fixos, mas que podem ser escritas de várias formas e levando 

em conta a particularidade de quem escreve (de forma, cursiva, 

maiúscula, minúscula, etc). 

8 

Consciência fonológica, diferenciação entre palavras grandes que 

representam objetos pequenos e palavras pequenas que representam 

objetos grandes. 

9 
Percepção da existência de relação entre a pauta escrita e a pauta 

sonora. 

10 

Diferenciação de letras de outros sinais gráficos e sistemas de 

representação, como símbolos, desenhos, números, figuras, assinatura, 

etc. 
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11 Leitura de algumas palavras e/ou letras. 

12 Escrita de algumas palavras e/ou letras. 

13 
Combinações de letras permitidas, bem como a posição que ocupam na 

palavra; 

14 
Valores sonoros fixos das letras, sendo que cada uma possui mais de 

um valor sonoro, como por exemplo: a, à, á, ã, â. 

15 Separação de sílabas. 

16 Presença de vogal em todas as sílabas. 

17 
As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes, 

vogais e semi-vogais. 

18 

Um fonema pode ser representado por uma ou mais letras, ou diferentes 

letras podem representar um mesmo fonema, mas a predominância é 

uma letra representar um fonema. 

  

 

 

Para perceber esses saberes, fizemos uso de várias atividades, aplicadas 

espontaneamente para dar uma conotação de naturalidade, com a preocupação de 

que as perguntas tivessem conexão com as conversas que estávamos tendo nas 

mais diversas situações. A seguir apresentamos tais atividades, contextualizando-

as, dissertando sobre suas finalidades, entretanto, para não se tornar repetitivo, 

destacaremos as características principais de cada uma delas, mostraremos como 

os 5 sujeitos portaram-se e faremos uma análise sobre o que se pode concluir de tal 

atividade. As que possuíam a mesma finalidade serão analisadas em algumas 

situações, mas não em todas. 
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5.1 ASSINATURA DO NOME/CONHECIMENTO DAS LETRAS  
 

 

Os sujeitos investigados possuíam muitas coisas em comum, como já 

abordado anteriormente: não estavam freqüentando uma escola, eram analfabetos e 

se consideravam analfabetos. Marta, Márcia e Leda tiveram pouco contato com uma 

sala de aula, mas assinavam o próprio nome e reconheciam as letras e os números. 

Quando indagada sobre o conhecimento das letras, Marta respondeu: “Ah, conheço, 

conheço. As letras eu conheço tudinho, só num sei ajuntar”. Márcia também 

assinava o nome, mas não reconhecia todas as letras: “Algumas letras eu conheço, 

mas todas eu num conheço não”. Já Ana reconhecia as letras do seu nome, mas 

não conseguia assinar sozinha, somente copiando. Zulmira também não conseguia 

assinar o nome, entretanto, reconhecia seu nome escrito e sabia a letra inicial.  

A tabela abaixo mostra que nem todos os sujeitos sabiam assinar seus 

nomes, contudo, todos reconheciam seus próprios nomes escritos. 

 
Tabela 8: Sujeitos da pesquisa: Se sabem escrever/assinar o nome 

 

 SABIAM ASSINAR O 

NOME? 
Sim Em 

parte 

Não 

MARTA X
ANA   X 

MÁRCIA X
ZULMIRA X

LEDA X   
 

 

Todos os sujeitos da pesquisa possuíam um conhecimento cultural decorrente 

de suas experiências de vida. Todos possuíam um certo nível de letramento, 

reconhecendo e sabendo as funções de muitos materiais escritos que lidam ou não 

em seu cotidiano, conforme foi observado nas atividades sobre o letramento.  
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A maioria dos sujeitos entrevistados conhecia algumas letras, sabia que se 

escrevia com letras, mas não sabia o nome de cada uma e/ou o som que 

representavam, com exceção de algumas, geralmente as letras do próprio nome, 

como é o caso de Ana e Zulmira. A Tabela 9 apresenta esses dados: 

 

 

Tabela 9: Sujeitos da pesquisa: Se conhecem as letras de seus nomes 

 

 CONHECIAM AS LETRAS DE SEUS 

NOMES? 
Sim Em parte  Não 

MARTA X  
ANA X  

MÁRCIA X   
ZULMIRA X  

LEDA X  
 

 

Ana e Zulmira só reconheciam a primeira letra do seu nome. Na frente do bar 

de Zulmira havia umas conchas coladas (formando a letra Z, de forma espelhada), 

ao perguntar o que significava aquelas conchas, ela disse: 

 
- Foi esse meu amigo ali que inventou quando tava mole, ele: vou 
fazer a primeira letra do nome da Zulmira, mas ele tava bebo, aí 
errou um pouco, num tá o ‘z’ mesmo, né? Foi o meu amigo. Aí ele 
disse, óia a surpresa, eu disse tá bom... num deixe ninguém arrancar 
não.  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 

 
Em duas ocasiões diferentes, solicitamos que Zulmira escrevesse seu nome. 

No primeiro encontro, ela o fez copiando de um cartaz em que tinha o nome dela 

escrito. Num momento inicial ela se sentiu receosa, mas logo pegou a caneta e 

começou a escrever, mas antes, disse que preferia lápis, que se errasse poderia 

apagar. “Ai meu Deus...consigo nada... começar por esse aqui né? Onde?”. 

Escreveu a letra Z copiando e com muita dificuldade. O mesmo aconteceu com Ana, 

que escreveu lentamente a letra inicial de seu nome. 
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Alguns encontros após, perguntamos a Zulmira como ela fazia para assinar, e 

ela respondeu: “Enfiando o dedo assim, ó, na tinta, mas se tiver tinta aqui”. Sendo 

solicitada novamente a escrever no papel, Zulmira escreveu a letra Z sem a parte de 

baixo, e disse que tinha ficado mal feita, mas que as outras ela não sabia escrever. 

Já Marta e Márcia escreveram seus nomes e sobrenomes quando solicitadas, e 

Leda, apenas o nome. 

Constatamos, também, que as cinco entrevistadas percebiam a direção de 

escrita e leitura de um texto, o que foi evidenciado quando escreveram seus nomes 

(mesmo que algumas tenham feito de forma primária), e em outras atividades que 

veremos mais adiante.  

Pode-se concluir que os sujeitos possuíam conhecimentos acerca das letras 

presentes nos seus nomes, embora uns tenham mais familiaridade com isso do que 

outros, pois, como vimos, foi solicitado que escrevessem seus nomes, o que foi feito 

por alguns, que ora escreveram os nomes completos, ora o primeiro nome, ou 

apenas a letra inicial. 

 

 

5.2 ESCRITA DO NOME DE FIGURAS 
 

 

Quanto a escrever outras palavras que não fossem seus nomes, foi solicitado 

que escrevessem os nomes de algumas figuras, apresentadas a seguir. Nenhum 

sujeito conseguiu escrever o nome das figuras, nem ao menos tentaram, todos 

disseram que não sabiam escrever, confirmando, em parte, a falta de conhecimento 

em escrever.  
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FIGURA 3: Fichas para escrita de palavras (Cebola, Caminhão) 
 

 

 
 

 
5.3 RECONHECIMENTO DE PALAVRAS, LETRAS E NÚMEROS EM VÁRIOS 
SUPORTES/TEXTOS: CARTA, BÍBLIA, BOLETO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
JORNAL E REVISTA 
 

 

Esses suportes textuais foram mais utilizados nas atividades de letramento 

descritas no capítulo anterior. Entretanto, algumas atividades sobre o Sistema de 

Escrita Alfabética foram pautadas nos materiais impressos que levávamos nos 

encontros com os sujeitos (carta, Bíblia, boleto, jornal e revista). Quando o próprio 

sujeito possuía tais materiais em sua casa, utilizávamo-los. Como tais materiais 

foram os mesmos utilizados no teste de letramento, os sujeitos já tinham 

familiaridade com os mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 



Escola da vida: conhecimentos de adultos analfabetos sobre a escrita  
Ana Carolina Faria Coutinho Gléria 

 

153

FIGURA 4: Instrumentos da atividade de letramento (Bíblia, Jornal, Revista, 
Boleto de energia, Carta) 

 

 
 

Inicialmente, tentamos sondar se os sujeitos conheciam as letras, se sabiam 

diferenciar letras de números e se conseguiam ler algumas palavras nesses 

materiais, que ficavam permanentemente em contato com os sujeitos no local em 

que estávamos, geralmente em uma mesa, para que os sujeitos pudessem 

manuseá-los, o que facilitou na verificação dos princípios do Sistema de Escrita 

Alfabética. 

 Tais materiais foram imprescindíveis nas atividades acerca do SEA, 

entretanto, foi necessária a utilização de atividades mais direcionadas, para melhor 

analisarmos os conhecimentos dos sujeitos da pesquisa.  

 Várias perguntas foram direcionadas a esses materiais, como: Qual é o nome 

desse jornal/revista? Onde está escrito ‘Alagoas’? Você acha que aqui tem uma 
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palavra ou mais de uma? Que letras você reconhece? Você consegue achar algum 

número? O que você consegue ler daqui?  

Os entrevistados não souberam os nomes do jornal ou da revista. Todos 

reconheceram alguns números e letras, mas não palavras inteiras, com exceção da 

palavra “Bíblia”; entretanto, muitos tiveram dificuldade em realizar essa tarefa, 

conforme falado anteriormente. Somente Márcia conseguiu localizar, embora não 

apresentasse muita certeza de que tinha encontrado a palavra correta. Marta não 

reconheceu na minha Bíblia, mas mostrou onde estava escrito “Bíblia” no exemplar 

que ela tinha em casa. Ana, Zulmira e Leda ficaram folheando a Bíblia, mas não 

reconheceram a palavra “Bíblia” escrita. Abaixo há um recorte de algumas falas: 

  
Entrevistadora: Você consegue achar o nome Bíblia aqui? 
 
- Como é que eu vô saber? Aqui dentro? (rindo) ah, Carol, eu num 
sei não. É dentro, é? É essa, é? (Bíblia) E é esse, é?  

(Márcia, doméstica, 42 anos) 
 
 
- Ah minha filha, agora vai ser mais difícil, eu não sei ler mesmo não, 
minha filha sei não, sei muito mal assinar o meu nome. Só isso eu 
sei. 

 (Leda, comerciante informal, 55 anos) 
 
 
- Ai meu Deus do céu... (fica procurando na capa, mas o nome 
está na contra-capa) Esse num é (Bíblia Sagrada). A minha é 
diferente, tem o nome bíblia. Aqui a minha, tá vendo a minha (tem 
escrito na capa Bíblia Sagrada, com uma dedicatória dos filhos 
na contra capa)  

(Marta, dona de casa, 62 anos) 
 

Essas perguntas mais básicas foram feitas para se tentar chegar em 

conhecimentos mais complexos, como os de número 13 a 18, nos quais foi 

percebido pela pesquisa, que os sujeitos não possuíam tais conhecimentos, por 

serem mais específicos e existentes em contextos de sala de aula, como saber o 

que é vogal, consoante, separação de sílabas, constituição de uma sílaba, 

combinações das letras e diferentes valores sonoros de uma palavra, como veremos 

ao final deste capítulo. 



Escola da vida: conhecimentos de adultos analfabetos sobre a escrita  
Ana Carolina Faria Coutinho Gléria 

 

155

Para analisar a direção da escrita e da leitura que é horizontal, da esquerda 

para a direita e de cima para baixo, foi necessário fazer observações nos 

comportamentos dos sujeitos, visto que não possuem o domínio da escrita.  

Como falado anteriormente, as entrevistadas percebiam a direção de escrita e 

leitura de um texto, o que foi evidenciado quando escreveram seus nomes, e 

confirmado quando estavam com alguns instrumentos escritos na mão como jornal e 

a carta, passando o dedo nas linhas, como se fossem tentar ler o que estava escrito. 

O mesmo aconteceu quando perguntamos onde estavam as palavras de um 

determinado texto, para ver se elas distinguiam palavras de frases. Nessa atividade, 

todas as entrevistadas apontavam as linhas da esquerda para a direita e de cima 

para baixo, mostrando saber a direção da escrita e da leitura, bem como o que é 

leitura e como se lê. 

Outros conhecimentos também foram analisados nessa tarefa com alguns 

sujeitos, entretanto, ficaram mais explícitos em outras atividades. Com os materiais: 

carta, Bíblia, boleto de energia elétrica, jornal e revista, trabalhamos com grande 

parte dos conhecimentos mostrados no quadro anteriormente apresentado (1, 2, 4, 

5, 9, 10, 11). 

 

 

5.4 LOCALIZAÇÃO DE SÍLABAS, PALAVRAS E NÚMEROS EM UM 
CALENDÁRIO 
 

 

Na atividade com o calendário, foi perguntado aos sujeitos se eles 

conseguiam localizar as palavras referentes aos meses de junho e julho, se na 

escrita ou na fala, eles percebiam alguma semelhança, como os sujeitos 

reconheciam os meses se não sabiam ler, se sabiam diferenciar letras/palavras de 

números, se eles conseguiam localizar um determinado dia e que explicassem como 

o encontrou.  
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FIGURA 5: Calendário 
 

 

 
 

 

Quanto a localizar palavras referentes aos meses e comparar palavras com 

partes/sons iguais (junho/julho, novembro/dezembro), ao mostrar um calendário para 

os sujeitos, perguntou-se (apontando para as palavras) se nos meses de junho e 

julho havia algo parecido, e Ana respondeu: “Tem, isso aqui é diferente (apontando 

para a letra “n”)”. Percebemos nessa atividade que Ana percebe a diferença entre as 

letras, apesar de não as conhecer. O mesmo acontece com Zulmira e Márcia. Já 

Marta e Leda pareciam possuir uma maior familiaridade com os meses, entretanto, 

todas localizaram os meses repetindo-os em seqüência, como nos exemplos abaixo: 

 
Entrevistadora: E em calendário, a senhora sabe ver o dia de 
hoje? (Pega o calendário e conta mês janeiro, fevereiro, 
março...na seqüência) Acha o dia de hoje, no mês de abril)  
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Aqui abril.  
Entrevistadora: Esse é abril?  
É, abril, maio, junho (Leda, comerciante informal, 55 anos). 
 
 
Entrevistadora: E calendário, você sabe encontrar o dia de hoje?  
Num sei não, Carol, dia de hoje num sei não. Hoje é quinta, né? Mas 
num sei a data.  
Entrevistadora: Mas você reconhece o mês? 
Não, porque tem que ter o nome e eu num sei né? E tem que ter o 
mês e eu num sei o nome, só se você disser assim, hoje é tanto, hoje 
é o primeiro, aí eu vô sabendo... Aí eu marco no calendário, eu tenho 
um assim desse tamanho, grande que eu ganhei agora de 2008. Aí 
eu anoto, aí eu sei se... aí eu vou passando o mês, tem um, dois, três 
quatro, aí vô contando, três, quatro, cinco seis, sete, .... Isso eu sei, 
mas se você disser, diga esse nome aqui, aí eu num sei, Carol. 
Porque eu num sei lê, né?  

(Márcia, doméstica, 42 anos) 
 

 

A estratégia que eles utilizaram para reconhecer os meses foi de contar os 

meses em seqüência, até chegar ao mês solicitado. Somente Leda e Marta 

encontraram o mês sem iniciar a contagem de janeiro. 

Quanto à diferenciação entre letras e números, na atividade do calendário 

ficou claro que todas possuíam essa percepção, pois em nenhum momento elas 

citaram ou apontaram letras no local de números ou vice versa. 

O calendário teve o intento de analisar os conhecimentos 6, 9, 10, 11, com 

ênfase na localização de palavras referentes aos meses, na comparação de 

palavras com partes/sons iguais, e na diferenciação entre letras e números. 

 
 
5.5 RECONHECIMENTO DE PALAVRAS E LETRAS EM RÓTULOS DE 
CERVEJAS, REFRIGERANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA 
 

 

Analisando os mesmos conhecimentos da atividade anterior, trabalhou-se 

com três tipos de rótulos diferentes: cervejas, refrigerantes e produtos de limpeza. 

Novamente estávamos tentando perceber os saberes dos sujeitos frente a produtos 

parecidos, mas com nomes (escritas) diferenciadas, como é o caso de ‘fanta’ e 
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‘sukita’, que possuem embalagem parecida, a mesma coloração, mas nomes 

diferentes. Os conhecimentos analisados nessa atividade foram 1, 2, 4, 5, 9,11.  

 

FIGURA 6: Refrigerantes, Cervejas, produtos de limpeza 
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A ênfase dada nesses instrumentos foi o reconhecimento dos produtos e a 

diferenciação nos rótulos, ou seja, a relação da pauta escrita com a pauta sonora, 

além da leitura. No caso específico de “Sol/Skol” e “Pinho Bril/Bom Bril”, trabalhou-se 

com os sujeitos a escrita das palavras, se percebiam que em “Skol” havia uma letra 

a mais que em “Sol”, e que a palavra “Bril” se repetia em “Pinho Bril” e “Bom Bril”. 

Alguns sujeitos conseguiam nomear corretamente a maioria dos rótulos, 

embora não conseguissem fazer uma relação da pauta escrita com a pauta sonora. 

Alguns tinham como referência a cor dos refrigerantes, como por exemplo, para Ana, 

todo refrigerante laranja era “Fanta”, independentemente da escrita do rótulo.  

Quanto à diferenciação entre letras e números, isso pareceu ser claro para 

todos, inclusive para Zulmira, que até citou alguns números, mas confundia os dois 

termos “letra e número” apesar de mostrar saber a diferença no uso. Quando queria 

falar de letras, como quando solicitada a localizar alguma diferença entre a escrita 

das cervejas “Sol e Skol”, disse que a diferença era que “Skol” tinha um ‘número’ a 

mais que “Sol”. 

Quanto ao reconhecimento de palavras/sílabas parecidas, as 5 souberam 

dizer que “Bril” era comum em “Pinho Bril” e “Bom Bril” e que a letra “k” em “Sol” e 

“Skol” era o que diferenciava as duas. Marta, ao ser questionada acerca das 

palavras “Pinho Bril” e “Bom Bril”, disse que a diferença nas duas embalagens era 

“Pinho” e “Bom”.  

 Como falado acima, um dos itens da atividade sobre o sistema de escrita 

alfabética consistiu em mostrar imagens de cervejas e refrigerantes para ver se o 

sujeito as reconhecia e fazer algumas comparações, para saber se conseguiam 

diferenciar pela escrita algumas letras. Abaixo apresentamos o exemplo das 

cervejas: 

Zulmira e Márcia reconheceram algumas imagens das cervejas: 

 
Entrevistadora(E): Dessas cervejas aqui, qual a senhora vende?  
Zulmira: A que eu vendo? É dessa (aponta a Nova Schin) (E): E 
essas outras, quais a senhora reconhece? Zulmira: Skol, Brahma 
e Antárctica. (fala todos os nomes corretos, rapidamente) (E): E 
como a senhora sabe? Zulmira: Tô acostumada com os nomes. É o 
costume...  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
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 Zulmira reconhece as demais marcas de cerveja, mesmo não trabalhando 

com elas. Só vende a cerveja “Nova Schin” devido ao lucro que esta oferece.  

 
- E a “Schin” lá (no mercadinho) a caixa é R$ 41,50 aí então tem 
que vender R$ 2,50 aqui. A “Skol” já é R$ 44,00, aí eu num posso 
vender de R$ 2,50 aqui, né?  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 

 

Mesmo a escrita das duas cervejas “Sol” e “Skol” não sendo iguais, apenas 

parecidas, Zulmira conseguiu diferenciá-las, evidenciando que reconhece que há 

uma diferença entre as letras das palavras, que possuem formatos diferentes 

mesmo não sabendo a denominação das mesmas.  

 
Entrevistadora(E): E quais são essas duas cervejas (Skol e Sol)?  
Zulmira: Skol. (E): As duas? Zulmira: É não... essa é Skol e essa 
daqui é Kaiser (Sol), né? (E): A senhora vê alguma parecida 
nessas duas palavras (Sol e Skol) nas letras? Zulmira: Só essas 
duas (s)(l)... não, tem outra, essa (o). Eu digo diferente dessa aqui 
(Skol de Sol). Essa tem dois números que nessa tem. É esse (s) 
esse (o), esses dois e esse (l). Três, três números.  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 

 

Márcia só reconheceu a cerveja que consome, ‘Schin’: “- Essa daqui é a 

Schin”. (Márcia, doméstica, 42 anos). Entretanto, quando mostramos novamente as 

cervejas “Sol e Skol”, solicitamos que dissessem se o nome de tais cervejas tinha 

alguma diferença ou não: 

 
- Eu acho que é tudo uma só. Ah... (olhando) eu acho que tem 
diferença. Deixa eu ver... não, num tem diferença nenhuma, é tudo 
uma só. Aqui o número de letras é mais (Skol) e aqui é menos (Sol). 
Aqui só tem ‘Sol’, né? Aqui tem mais nome. É diferente, eu acho. A 
letra dessa aqui é diferente. 

 (Márcia, doméstica, 42 anos) 
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Quanto às cervejas, Leda não reconheceu nenhuma, o que pode estar 

relacionado ao fato de que ela nem bebe cerveja, nem vende. Marta (que não bebe) 

também não reconheceu o nome das cervejas. 

Ao mostrar foto de “Guaraná Antárctica”, “Coca-Cola” e “Fanta”, Zulmira 

reconheceu as duas primeiras. Quanto ao nome “Fanta”, teve dificuldade de 

reconhecer. Uma segunda foto trazia “guaraná Kuat”, “Pepsi” e “Sukita”. Sua 

resposta foi a seguinte: “Esse aqui é “Guaraná Antárctica”, “Pepsi” e só tô esquecida 

essa (Sukita)”. Quando comparamos “Antárctica com Kuat”, ela percebeu a 

diferença: “Entrevistadora: A senhora falou que essa é “Guaraná Antárctica” e 
essa também (Kuat)? Zulmira: É a mesma cor... agora as letra é diferente”.  

Zulmira e Leda reconhecem os nomes dos refrigerantes, já Ana confundiu os 

nomes das cervejas e dos refrigerantes. Para ela, todo refrigerante alaranjado era 

“Fanta”, assim como todo refrigerante escuro era “Coca-Cola” e marrom era 

“Guaraná”, mesmo percebendo diferenças nas palavras.  

 
Ana- Esse é Fanta (Sukita) esse é Guaraná Antarctica (Guaraná 
Antarctica) e esse é coca (Coca-cola). E esse é Fanta (Fanta), 
Antarctica (Guaraná Antarctica). Entrevistadora(E): Mas eles não 
são diferentes (apontando para fanta e sukita)? Ana- É, são 
diferentes. (E): Mas vc acha que os dois são fanta? Ana- Acho que 
esse é Fanta (Sukita) e esse também (Fanta). Esse é coca (Coca-
Cola), e esse também (Pepsi). (E): Mas vc não vê nenhuma 
diferença? Ana- Mas tem coca assim também. Esse aqui é Fanta 
(Sukita), agora é diferente (vendo a Fanta e falando que é 
diferente da Sukita)  

(Ana, diarista, 55 anos) 
  

 

Sintetizando, podemos considerar que todas, com exceção de Ana, 

reconheceram os refrigerantes mostrados, e que todas, inclusive Ana, percebiam 

que a escrita dos nomes era diferente. Quanto às cervejas, Zulmira as reconheceu, 

Márcia soube algumas e as demais não reconheceram os nomes nos rótulos 

apresentados, o que pode ter a ver com a vivência delas, pois para algumas essas 

palavras são estáveis, mas para outras não. 

Confirmamos a descoberta de Ferreiro (1983) em relação a que há uma 

diferenciação importante entre adultos e crianças, que consiste em dizer que os 

adultos já conseguem estabelecer uma distinção entre as grafias dos números e das 
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letras, devido ao conhecimento do cotidiano, derivada das interações discursivas 

escritas que desenvolvem diariamente. Nas crianças, essa percepção é mais lenta e 

gradual, conforme vão se familiarizando com os números e as letras, e os adultos, 

bem como os da pesquisa, já possuem essa percepção, devido à vivência que 

possuem com o mundo grafocêntrico do qual fazem parte há mais tempo que a 

criança. Dessa forma, é importante destacar a diferença na forma de aprendizado de 

crianças e de adultos, que deve ser levada em consideração em uma sala de aula. 

 

 

5.6 LOCALIZAÇÃO DE PALAVRAS EM RÓTULOS DE CAFÉ E AÇÚCAR 
 

 

Ainda trabalhando com rótulos, a figura a seguir teve como ênfase vários 

conhecimentos, tendo como foco principal saber se os sujeitos reconheciam as 

grafias das letras nos tipos mais usuais, que as letras possuem formatos fixos, mas 

que podem ser escritas de várias formas, com diferentes grafias. Foi solicitado que 

dissessem que produtos eram esses (apresentados em figuras), se nelas havia as 

palavras café e açúcar, se elas se repetiam e onde. Os conhecimentos analisados 

foram: 1, 2, 3, 5, 7, 9 e 11. 
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FIGURA 7: Rótulos de alimentos (café, açúcar e outros) 
 

 
 

 

Foi solicitado que olhassem a figura e observassem se algum nome se repetia 

em outro rótulo. Por exemplo, se o sujeito visualizava café, era perguntado a ele se 

havia a palavra café escrita em mais algum produto, se notava diferença na escrita. 

As respostas foram diversas, algumas palavras eles reconheciam, outras não, 

dependia do fato das palavras serem estáveis ou não para eles: 

 

Leda: 
Entrevistadora: Olhando essa figura, a senhora sabe o que são 
esses produtos? 
Leda: Esse é café (café puro), esse também (café do ponto). 
Entrevistadora: Onde está escrito café? 
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Leda: Aqui e aqui. (aponta aleatoriamente para uma palavra) 
 

Ana: 
Entrevistadora: O que você reconhece daqui? De que são essas 
embalagens? (embalagens de açúcar e café) 
Ana: Não sei... esse aqui é um creme (açúcar em cubos), agora de 
que eu não sei.  
Entrevistadora(E): Você reconhece alguma letra?  
Ana: É difícil... é difícil...  
Entrevistadora(E): Tem alguma aqui que vc sabe qual é?  
Ana: Só essa “a”, o “a”, o “o”. 
 

Márcia: 
Entrevistadora: E aqui, você reconhece alguma coisa nesses 
produtos? (café, açúcar, sopa, biscoito).  
Márcia: Ai Carol... Aqui é biscoito (biscoito), aqui é coisa de sopa 
(sopa industrializada), aqui é café (açúcar demerara)... não, né 
Carol? Tem café aqui em algum lugar? Aqui é café (café), aqui é 
açúcar (açúcar). 
Entrevistadora: Como você sabe que é açúcar? 
Márcia: Porque eu tô vendo. Agora esse daqui eu num sei não o que 
é (café)? Esse daqui eu também num adivinhei não (açúcar em 
cubos) Aqui é morango, é? (açúcar refinado).  

Marta: 
 
Entrevistadora: A senhora reconhece esses materiais, essas 
embalagens? (café e açúcar) 
Marta: Esse é café. Né? (açúcar em barra) né não?  
Entrevistadora: Não, esse é açúcar.  
Marta: Esse aqui. (café) 
Entrevistadora: A senhora sabe onde está escrito café ai? (Marta 
aponta para a palavra café) 
Marta: Esse aqui não sei... (açúcar demerara) 
Entrevistadora: Esse?  
Marta: É açúcar (açúcar). 
Entrevistadora: Como a senhora sabe que é açúcar?  
Marta: Eu sei. Esse aqui é biscoito (biscoito), né? 

 

Zulmira: 
Entrevistadora: A senhora consegue reconhecer algum produto 
desses? 
Zulmira: Aqui é café (café). 
Entrevistadora: E a senhora sabe onde deve estar escrito café 
aqui? 
Zulmira: Deve ser aqui... (apontando para todas as palavras). Aqui 
é biscoito (biscoito), Esse daqui é bolinho (açúcar refinado), né? 
Deve ser salgadinho (açúcar refinado) Esse é catchup (café). É 
catchup é? 
Entrevistadora: Não, esse é café. 
Zulmira: Café também? Nossa mas que diferença... 
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Entrevistadora: Veja se a senhora reconhece mais algum. 
Zulmira: Esse aqui deve ser leite. É? Deve ser leite. (açúcar) 
Zulmira: Já aqui é açúcar né? (açúcar em cubos) 
Zulmira: Esse daí deve ser café de novo (café). 
Entrevistadora: E esse?  
Zulmira: Deve ser leite né (açúcar demerara)  

 
 

Na entrevista piloto, trabalhamos com as embalagens de Neston, Nescafé e 

Nescau, entretanto, Zulmira não reconheceu tais produtos, pois utiliza café em pó, e 

não Nescafé, e não convive com crianças que tomem Nescau ou Neston. Como as 

demais participantes da pesquisa também não tinham crianças, nem familiaridade 

com esses produtos, tal teste foi retirado e substituído pelos de açúcar, café, 

cerveja, refrigerante e produtos de limpeza, o que mostrou que os sujeitos 

reconhecem letras e/ou palavras, se estas são estáveis para eles, e se estão dentro 

de um contexto significativo.  

 

 

5.7 RECONHECIMENTO DO PRÓPRIO NOME EM DIFERENTES GRAFIAS 
 

 

Com a mesma finalidade do teste de reconhecimento das palavras café e 

açúcar, trabalhamos o nome dos próprios entrevistados em diferentes contextos e 

tipos de escrita, para ver se eles reconheciam.  

Todos os sujeitos reconheceram seus nomes em mais de um tipo de escrita e 

perceberam a propriedade do Sistema de Escrita Alfabética, de que as letras 

possuem formatos fixos, mas podem ser escritas de diferentes formas. Ao 

apresentar para Zulmira e Ana um papel com seus próprios nomes escritos com 

diferentes grafias, elas reconheceram a letra inicial nos vários tipos de escrita, mas 

disseram entender melhor com letra tipo bastão, maiúscula.  

A escrita cursiva torna-se menos familiar se levarmos em consideração que o 

contato visual desses sujeitos acontece com propagandas, letreiros, marcas, rótulos, 

que geralmente são escritos em letra de imprensa. O contato com a escrita 

manuscrita é menos usual. 
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Entretanto, Ana e Zulmira não perceberam a diferença, por exemplo (p, q, b, 

d) em que as letras, ao mudar a posição, se diferenciam, o que é conhecido por 

Leda, Márcia e Marta, o que será melhor analisado no próximo tópico. 

 

 

5.8 LEITURA DE PALAVRAS COM PISTAS (DESENHOS) 
 

 

Com ênfase na relação figura versus escrita, e na percepção do 

conhecimento ‘6’ - se percebem que as letras possuem formatos fixos e que se a 

posição mudar, a letra também muda (ex. p, q, b, d)’ - solicitamos que os sujeitos 

apontassem que nome correspondia a que figura; entretanto, nessa atividade 

nenhum sujeito soube responder corretamente, visto que não sabiam ler, e esta não 

ser uma atividade (de ligar) da vivência dos mesmos, usualmente utilizada em 

ambientes escolares. É uma atividade de leitura de palavras, cujo objetivo é 

perceber se conseguiriam ler palavras seguindo algumas pistas, como as figuras 

que representavam.  

Entretanto, mesmo com as pistas os sujeitos não obtiveram êxito na atividade, 

ao contrário de quando trabalhamos com os rótulos. Aqui havia algumas palavras 

estáveis, mas de forma descontextualizada, o que dificultou o desenvolvimento da 

atividade pelos 5 sujeitos. 

Todos disseram que a palavra correspondente à figura era a que estava ao 

lado, como por exemplo: na figura banana, a escrita apontada por eles como correta 

era panela, na figura dinheiro, a palavra correspondente seria queijo, e etc. 
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FIGURA 8: Figuras e suas escritas 
 

 

 
 

 

5.9 COMPARAÇÃO DE PALAVRAS PARA ANÁLISE DO REALISMO NOMINAL 
 

 

Para saber se os adultos conseguiam perceber que a escrita tem relação com 

a pauta sonora e não com as propriedades dos objetos ou conceitos, apresentaram-

se duas figuras (boi e formiga) e perguntou-se aos sujeitos se achavam que alguma 

das duas palavras escrevia-se com mais letras, ou seja, qual animal tinha a escrita 

representada por uma palavra maior. Zulmira percebeu na oralização da palavra 

formiga que o tempo em que falamos ‘formiga’ é maior do que quando falamos ‘boi’, 

apesar de ser um animal maior do que a formiga, e tirou a conclusão de que “é 

maior o nome dela (formiga)”. 
 
Entrevistadora (E): Aqui nós temos um boi e uma formiga. Como 
a senhora acha que a gente escreve? Qual a palavra maior, com 
maior número de letras?  
Zulmira: Acho que é a formiga 
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Entrevistadora (E): Por quê? 
Zulmira: Porque é maior o nome dela.  

(Zulmira, comerciante informal, 55 anos) 
 

 

 É importante lembrar que isso não ocorreu com todos os sujeitos; por 

exemplo, Ana disse que a palavra boi devia ser maior, visto que o boi é maior que 

formiga, baseada na mesma concepção de Leda, que respondeu: “Boi. Porque é 

mais letra. É maior do que formiga, porque tem mais letra”. 

As duas fizeram uma associação ao tamanho dos animais, não à sua escrita. 

Já Marta e Márcia pareceram confusas, pensando ao mesmo tempo no tamanho dos 

animais e no tempo de oralização das palavras, pois quando perguntada que palavra 

seria maior, Marta respondeu: 

 
Marta: Eu acho que é a formiga... o boi num é muito grande não... eu 
acho assim,né? A formiga tem um nomezinho pequenininho também, 
né? Formiga só é formiga mesmo, né? A letra do boi é maior um 
pouquinho. 

 (Marta, dona de casa, 62 anos) 
 

 

Essa confusão entre a escrita do objeto e o objeto propriamente dito é 

chamada de ‘realismo nominal’, ou seja, a dificuldade que o sujeito, seja ele criança 

ou adulto, manifesta ao relacionar a escrita com o objeto, pois, para ele, a escrita 

representaria as características do objeto. Relacionando essa característica à 

aquisição da leitura, Carraher e Rego (1981) identificaram três níveis de realismo 

nominal: no primeiro, existe uma confusão entre nome e objeto, de forma que ao 

nome seriam atribuídas as características do objeto; no segundo, haveria uma 

diminuição de tal confusão, embora o nome não receba mais características do 

objeto a que se refere, a relação entre eles ainda é vista pelo sujeito. No terceiro, o 

sujeito já é capaz de focar o significante como tal, independente do significado. 

Ainda de acordo com Carraher e Rego (1981), a superação do realismo nominal 

lógico parece ser uma condição necessária para que o sujeito perceba na palavra 

um objeto de reflexão. 

Assim, percebemos que Zulmira já superou essa fase, Leda e Ana estão no 

primeiro nível do realismo nominal, confundindo o nome com a figura, e Márcia e 
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Marta apresentam-se no segundo nível, percebendo aos poucos que há uma 

diferenciação na oralidade e na escrita, mas ainda ‘presas’ às características do 

objeto.  

 

FIGURA 9: Formiga e Boi 
 

 
 

 

5.10 LEITURA DE PALAVRAS, NÚMEROS, LETRAS E OUTROS SÍMBOLOS EM 
FICHAS 

 
 
 Como dissemos anteriormente, utilizamos várias atividades diferentes para 

perceber um mesmo conhecimento. Os conhecimentos avaliados nessa atividade 

foram: 1, 2, 5, 7, 9 e 11. Fizemos uma atividade com fichas impressas, com base 

nos estudos de Ferreiro (1983), onde mostrávamos as fichas aos sujeitos e 

perguntávamos se o que eles estavam vendo dava para ser lido e o que estava 

escrito. Tal atividade foi dividida em fichas ou conjuntos de fichas, com base na 

abordagem de conhecimentos próprios, que já foram analisados neste capítulo, que 

serviram para reforçar ou perceber alguns conhecimentos que não haviam sido 

percebidos nos instrumentos anteriores. 

As fichas abaixo tinham como finalidade principal o reconhecimento das 

letras. Interessante notarmos que a maioria conhece as letras, mas não faz uma 

relação do som com a grafia, como por exemplo, quando perguntamos a Márcia se 
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ela sabia o que estava escrito na ficha “OMO” ela respondeu com propriedade que 

ali estava escrito ‘sabão’.  

 

 

 

FIGURA 10: Fichas (RS, msd, S, Sol, OMO) 
 

 
 

Outros conhecimentos também foram focos dessa atividade, porém, já 

descritas em instrumentos anteriores. 

 

 

FIGURA 11: Ficha (50g) 
 

 
 

Nessa ficha “50g”, os conhecimentos que foram analisados foram: 5, 7, 9, 10 

e 11. Muitos responderam corretamente que ali havia o número cinco e o número 

zero, ou cinqüenta, mas o fato de ter números misturados com letras pareceu 
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confuso para os entrevistados, como para Márcia: “Aqui é 50... 50, esse (g) eu num 

sei não”. Para as demais, a letra g representava o número nove. 

 

 

FIGURA 12: Ficha (Assinatura) 

 
 

Ao apresentar essa ficha com uma assinatura, os conhecimentos avaliados 

nessa atividade foram: 2, 7 e 10, sem letras escritas de forma comumente 

reconhecíveis. Quando perguntadas se o que estava escrito aqui dava para ser lido, 

elas disseram que:  

 
Marta:  

Um mê (m)? É? Tô muito fraquinha, tá vendo? 
 
Márcia:  

Ai Carol, essa num dá não pra ler não. 
 
Leda:  

Esse é mais difícil pra mim ver. Parece um nome, né? 
 
Ana:  

Esse é mais difícil... tem muita letra 
 
Zulmira:  

Não sei não... 
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FIGURA 13: Fichas (A criar condições para viver melhor / COMIDAGATO) 
 

 
 

 

Essas fichas tinham a finalidade de analisar vários conhecimentos: 1, 2, 3, 4, 

5, 7, 9 e 11, com foco no reconhecimento de que uma frase possui várias palavras e 

que as palavras são separadas por espaços. 

Para analisar os conhecimentos quanto à forma em que escrevemos as 

palavras, utilizando espaço entre elas, em várias ocasiões solicitou-se que os 

sujeitos apontassem frases ou palavras nos diversos materiais escritos das 

atividades. Para exemplificar, um fragmento das entrevistas foi o seguinte:  

 
Entrevistadora(E): Onde estão as palavras aqui? Você sabe me 
dizer quantas palavras tem?  
Zulmira: Acho que aqui é uma e aqui é outra (apontando para as 
linhas) (Zulmira, comerciante informal, 55 anos). 

  

 

Nessa atividade, tanto Zulmira quanto as outras 4 entrevistadas não 

conseguiram distinguir letras de frases, nem perceber os espaços entre as palavras, 

respondendo que cada linha era uma palavra. Ana respondeu da mesma forma: “Pra 

mim tem um bocado, aqui tem um, duas, três palavras (apontando para as linhas) 
mas não é, né?”, mostrando que essa percepção ainda é falha para os sujeitos. 
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FIGURA 14: Fichas (Caracteres árabes, japoneses, rabisco e símbolo proibido 
fumar) 

 
 

Nas fichas acima, a proposta era sondar se os sujeitos diferenciavam letras 

de outros sinais gráficos. Os sujeitos disseram que quem sabe ler conseguiria saber 

o que estava escrito, mas ficaram confusos ao tentarem reconhecer alguma letra e 

não conseguir, como nos trechos a seguir: 

 
Entrevistadora: E esse? (Rabisco) Você consegue ler? 
Leda: Esse eu não sei... é um 2, né? 
 
Entrevistadora: Isso pode ser lido (letras japonesas)? 
Márcia: O nome? Ai Carol acho que não. Isso branco é os nome, é?  
 
Entrevistadora: E esse? (escrita árabe) Você consegue ler? 
Ana (A)- Num sei o que é. Dá pra ler. Mas você reconhece alguma 
letra? Não, só essa estrelinha aqui 
 
Entrevistadora: E esse (placa com o símbolo proibido fumar), dá 
para ler?  
Márcia: Acho que não. 

 

 

Quanto à placa de proibido fumar, elas disseram que não dava para ler, pois 

não havia letras para serem lidas. Já quando perguntadas sobre o que a figura 

representava, todas souberam dizer que se referia a não fumar.  
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FIGURA 15: Fichas (9981.2514 /420) 
 

 
 

 

Ana também não mostrou ter a percepção de uma definição clara de que 

letras são diferentes de números. Nesta atividade com fichas, solicitou-se que ela 

lesse um número de telefone. Após a leitura dos números em unidades 

(9.9.8.1.2.5.2.4), ela disse: “Eu sei que é só número, mas o que é pra dizer eu não 

sei: nove, nove, oito, um, dois, cinco, dois, quatro, só que eu não sei ajuntar" (Ana, 

diarista, 55 anos). Nessa fala, percebemos que, para Ana, os números seguem o 

mesmo princípio das letras, de que juntas formam uma palavra. 

Os sujeitos mostram ter conhecimento dos números e de algumas operações, 

reconhecem números de telefones e números aleatórios, embora confundam as 

palavras “número e letra”, mesmo tendo em mente que são diferentes. 

 

 

5.11 DEMAIS PRINCÍPIOS DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA QUE OS 
SUJEITOS NÃO PERCEBEM 
 
 

Os saberes de alguns princípios não foram detectados, visto que não são 

facilmente verbalizáveis, além de serem, em sua maioria, muito elaborados para 

sujeitos que tiveram um contato mínimo com a escola, sendo um aprendizado que 

ocorre na maioria das vezes em ambientes escolares. São eles:  

 

- Noção de separação de sílabas; 
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-Todas as sílabas contêm uma vogal (os sujeitos não distinguiram consoante de 

vogal); 

 

- As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes, vogais e semi-

vogais, mas a estrutura predominante é consoante-vogal;  

 

- Um fonema pode ser representado por uma ou mais letras, ou diferentes letras 

podem representar um mesmo fonema, mas a predominância é uma letra 

representar um fonema (ainda estão em fases iniciais de escrita, não fazendo essa 

relação com domínio, o que pode ser observado em pouquíssimos eventos nas 

entrevistas); 

 

- Algumas combinações de letras são permitidas, bem como a posição que ocupam 

na palavra (os sujeitos ainda não possuem essa percepção); 

 

- As letras possuem valores sonoros fixos, mas cada uma possui mais de um valor 

sonoro, como por exemplo: (a, à, á, ã, â) (os sujeitos ainda não possuem essa 

percepção, visto que muitos não conhecem o alfabeto completo, quanto mais suas 

variações). 

 

De acordo com o que vimos observando e analisando no que diz respeito aos 

saberes dos sujeitos frente a alguns princípios do sistema de escrita alfabética, a 

maioria, ou seja, 4 deles percebiam que escreve-se com letras já existentes, mas 

somente 2 deles possuíam a percepção de que as letras possuem formatos fixos e 

que podem ser escritas de diferentes formas, como as letras: ‘p, b, d, q’. Entretanto, 

todos percebiam as diferentes formas de escrita, sendo as principais: manuscrita e 

de letra de forma. 

 Os sujeitos também não conseguiam fazer uma relação entre a escrita 

alfabética com a pauta sonora, levando em consideração, na maioria das vezes, as 

características do objeto. 
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Percebemos também, que há uma prática já conhecida com contas e 

números, bem como uma orientação na direção da escrita e da leitura. Entretanto, 

nenhum sujeito percebeu a presença de espaços entre as palavras, para separá-las.  

Por fim, vários outros conhecimentos não foram percebidos, conforme 

apontado anteriormente, talvez por serem saberes mais elaborados, para os quais 

seria necessário um maior contato com a agência de letramento escola, para que os 

sujeitos pudessem apropriar-se.  

Podemos concluir que o papel das relações dialógicas e o papel do outro nas 

aprendizagens cotidianas é importante no aprendizado do dia-a-dia. Não há como 

nos abstermos do fato de que é nas relações sociais, e principalmente na relação 

com o outro, que exercitamos diferentes sentidos e aprendemos continuamente, 

como é o caso dos sujeitos pesquisados.  

Em diversas passagens das entrevistas, percebemos a importância do papel 

do ‘outro’ como fundamental na vida de um analfabeto, que a todo momento 

necessita da ajuda de uma outra pessoa que saiba ler e escrever para servir de 

mediador entre ele e o mundo grafocêntrico no qual vive.  
 

- Essa é a única inveja que eu tenho, num saber ler, sabe, todo 
mundo até gente desse tamanhinho sabe de tudo e eu uma velha 
dessa não sei de nada se não fosse o João (marido) eu tava ferrada 
hoje, nem ia saber as coisas. 

(Ana, diarista, 55 anos) 
 

Quando conversávamos sobre as pessoas que falam que quem não sabe ler 

e escrever não sabe de nada, Zulmira lembrou de uma música: “E não tem aquela 

música? Que o mundo ensina quem não sabe ler? De Tairone” (Zulmira, 

comerciante informal, 55 anos). 

 Márcia solicita, sempre que necessário, a ajuda de algum sujeito-leitor: 

 
Entrevistadora(E): Quando você precisa saber o que está escrito 
em algum lugar, o que você faz? Márcia: Eu digo que num sei, 
peço pra alguém ler. Chega a conta de luz, eu já sei, né? Porque se 
é 18, 19, né? Já tá ali eu sei, conta de água eu também sei, porque 
já tô vendo ali os números, né? Agora se chegar carta pra mim, aí eu 
peço pra alguma vizinha minha ler, vizinho, só isso, porque eu 
também não sei. (E): E pra responder a carta? Márcia: Pra 
responder? Eu peço pra vizinha responder.  

(Márcia, doméstica, 42 anos) 
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A dependência que o sujeito analfabeto possui em relação a uma segunda 

pessoa que lide com a leitura e a escrita pode estar fundada no fato de que 

atualmente não se pode confiar em qualquer pessoa, visto que algumas agem de 

má fé e fornecem informações erradas. Como exemplo, podemos citar fatos que 

aconteceram com Marta, Zulmira e Ana que, ao tentarem pegar um ônibus e solicitar 

ajuda a estranhos, já foram enganadas. Acontecimentos como esse assustam e 

inviabilizam que os analfabetos confiem em qualquer pessoa. 

  O aprendizado da leitura e da escrita ocorre geralmente em ambientes 

formais de ensino, como a escola, mas também pode acontecer nas demais 

agências de letramento, como na família, religião, comunidade, dentre outras.  

Ana conta que usualmente seu marido lê a bíblia para que ela conheça suas 

palavras: “Lá em casa tem Bíblia também, o João pega e fica lendo e diz: ‘- senta 

aqui pra escutar as palavras da Bíblia’” (Ana, diarista, 55 anos). 

A troca de experiências de Ana também ocorria quando a mesma era mais 

nova e recebia cartas de antigos namorados. Como não sabia o que estava escrito, 

nem como responder, recorria a uma amiga com quem dividia seus segredos: 

 
- Aí tinha uma colega minha eu falava com ela, se fosse negócio de 
segredo eu falava com ela pra ela escrever, é porque às vezes a 
gente arrumava namorado, né? Aí ele vai escrevia pra mim, aí como 
é que agora eu vou escrever? Aí tem uma colega minha, pedia pra 
ela, aí ela escrevia.  

(Ana, diarista, 55 anos) 
 
 

Com os estudos sobre letramento, percebeu-se que os processos de ensino e 

aprendizagem da leitura também ocorriam/ocorrem fora da escola, possibilitando 

uma ampliação das formas de Educação, não se restringindo mais aos processos de 

ensino-aprendizagem em unidades escolares formais. Observa-se essa ampliação 

da influência letrada das agências de letramento para além do ambiente escolar, 

como ONGs, família, religião, comunidade, etc, ambientes nos quais também 

acontecem situações de ensino aprendizagem, mesmo que de forma implícita.  

Percebemos como o contato com materiais escritos, por vezes mediatizados 

pela oralidade de outrem, interfere na capacidade que os sujeitos analfabetos 
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possuem em perceber o que pode estar escrito e como interagem com esses 

materiais, não se restringindo ao caráter oral do diálogo. 

Um dos pressupostos básicos da educação nas diversas agências de 

letramento é o de que a aprendizagem se dá por meio da prática social, sendo a 

experiência das pessoas no coletivo que gera o aprendizado. A educação nesses 

diversos ambientes possui esse caráter coletivo, passando por um processo de ação 

grupal, é vivida como práxis concreta de um grupo, ainda que o resultado do que se 

aprende seja absorvido individualmente.  

Podemos citar o fato de a doméstica Márcia não distinguir as palavras dos 

rótulos dos alimentos que lida no cotidiano do trabalho e em casa, mas reconhecer 

cada alimento pelo rótulo da embalagem, como observou-se ao levarmos fotografias 

de alguns rótulos: 

 
- Aqui é biscoito (biscoito), aqui é coisa de sopa (sopa 
industrializada), aqui é café (açúcar demerara)... não, né Carol? 
Tem café aqui em algum lugar? Aqui é café (café), aqui é açúcar 
(açúcar).  

(Márcia, doméstica, 42 anos) 
 

 

Ela possui uma memória logográfica, devido ao seu contato direto com tais 

produtos. Caso os mesmos fossem utilizados para alfabetizá-la, ela passaria a 

identificar as letras e as palavras ao perceber uma correspondência entre fala e 

grafia. Ao ser questionada sobre como sabe o que está escrito nos rótulos, Márcia 

se volta para o tempo em que lida com esses materiais. 

 
- Porque eu tô vendo... Porque eu sei, abro, coloco nos vidro tudinho, 
sei café, açúcar, macarrão. Tudo já eu sei, porque isso tudo eu sei. 
Também tem muito tempo que trabalho aqui, aí por isso que eu sei, 
né, essas coisa.  

(Márcia, doméstica, 42 anos) 
 
 

De acordo com Lukasova (2003), o processo de aquisição de leitura e escrita 

desenvolve-se a partir de três estratégias básicas: logográfica, fonológica e 

ortográfica. A estratégia logográfica caracteriza-se pelo reconhecimento da palavra 

por meios idiossincráticos. A fonológica pela correspondência entre letras e 
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fonemas, e na ortográfica, a leitura se dá a partir da construção de unidades de 

reconhecimento nos níveis lexical e morfêmico. Assim, a leitura logográfica, que nos 

interessa no momento, ocorre quando o sujeito trata as palavras como se fossem 

desenhos e usa pistas contextuais no lugar da notação alfabética. Caracteriza-se por 

um tratamento visual da informação escrita, ignorando as dimensões fonológicas e 

lingüísticas das palavras e correspondendo a uma pseudo leitura, onde os sujeitos 

utilizam para ler e escrever outros recursos, como apoio em imagens e palavras 

estáveis, como o reconhecimento do próprio nome, do nome/número do ônibus que 

geralmente utiliza, dos produtos que compram em mercados, etc. 

Zulmira, por exemplo, por trabalhar com a venda de bebida e tira gosto fiado, 

sente a necessidade de anotar quanto e quem ficou devendo a ela, para não se 

esquecer nem ser enganada. Ela procura fazer essas anotações de uma forma 

bastante peculiar, já que não domina o sistema de escrita: 

 
- Eu pego esmalte e coloco um montinho assim ai eu digo isso aqui é 
tira gosto. Ai eu marco assim, faço um morrinho assim e deixo lá no 
caderno. 

 (Zulmira, comerciante informal, 55 anos)  
  

 

Os saberes de Leda advêm de agências restritas, como família, comunidade 

e trabalho, visto que não freqüenta escola ou igreja, entretanto, isso não limita seu 

aprendizado do dia-a-dia. Quanto ao que vende em casa, ela trabalha com 

refrigerantes, balas e biscoitos (que possuem rótulos) além de bolos e salgados que 

faz. Com esses materiais, ela não teve dificuldades em lê-los, como por exemplo, o 

nome dos refrigerantes, quando foram apresentadas a ela várias figuras de 

refrigerantes (grifados): 
 
 
- Aqui é coca (coca-cola), aqui é fanta (fanta), aqui é a schin 
(sukita), kuat (kuat), a guaraná (guaraná), a pepsi (pepsi).  

(Leda, comerciante informal, 55 anos) 
 

 

Percebemos que diante das práticas sociais que requerem o domínio da 

leitura e da escrita, os sujeitos usam o outro social leitor-escritor como mediador, ou 

criam estratégias de interação discursiva escrita de acordo com seus saberes. Vivem 
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na condição de dependentes do outro leitor escritor, na condição social de 

diferenciados pela falta da linguagem escrita, e vivenciam os sentimentos, conflitos e 

contradições básicas. Além disso, vivenciam a exclusão social, cultural e econômica, 

mas tentam na medida do possível se desenvolver autonomamente, resolvendo os 

“quebra-cabeças” da vida letrada de acordo com o pouco que dominam. 

De acordo com o que foi analisado nos dois últimos capítulos, os 

conhecimentos dos sujeitos decorrem de diferentes agências de letramento, as 

quais vivenciam em seu dia-a-dia. Eles percebem a importância do papel do outro, 

enquanto mediador de conhecimentos letrados, que atua principalmente nas 

aprendizagens cotidianas, e possuem alguns conhecimentos acerca do Sistema de 

Escrita Alfabética. 

Todos os dados analisados nas atividades do Sistema de Escrita Alfabética 

foram sintetizados na tabela a seguir, com base na tabela dos conhecimentos 

acerca do SEA apresentada no início do capítulo. 
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Tabela 10: Síntese dos dados discutidos no capítulo 5 
 
 
 

CONHECIMENTOS SOBRE  
O SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA  

ANA  LEDA MARTA  MÁRCIA ZULMIRA 

Si
m

 

E
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ar

te
 

N
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Si
m
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 p
ar
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N
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m

 

E
m
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m
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N
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Si
m

 

E
m

 p
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N
ão

 

1 Possuem conhecimentos sobre o 
direcionamento da escrita: da esquerda 
para a direita, de cima para baixo. 

S   S   S   S   S   

2 Compreendem o que é leitura e como se lê.  S   S   S   S   S   
3 Concebem a utilização de espaços para 

separar palavras. 
  N   N   N   N   N 

4 Fazem diferenciação entre letras, sílabas, 
palavras e frases.  

  N   N   N   N   N 

5 Conhecem as letras do alfabeto, percebem 
que na escrita utilizamos letras que já 
existem e não podem ser inventadas.  

 EM  S   S   S    EM  

6 Percebem que as letras possuem formatos 
fixos e que se a posição mudar, a letra 
também muda (ex. p, q, b, d). 

  N S   S   S     N 

7 Conhecem as grafias das letras nos tipos 
mais usuais. Que as letras possuem 
formatos fixos, mas que podem ser escritas 
de várias formas e levando em conta a 
particularidade de quem escreve (de 
forma, cursiva, maiúscula, minúscula, etc). 

S   S   S   S   S   

8 Possuem consciência fonológica, 
diferenciação entre palavras grandes que 
representam objetos pequenos e palavras 
pequenas que representam objetos grandes. 

  N   N  EM   EM  S   

9 Percebem a existência de relação entre a 
pauta escrita e a pauta sonora. 

 EM   EM  S    EM   EM  

10 Diferenciam letras de outros sinais 
gráficos e sistemas de representação, como 
símbolos, desenhos, números, figuras, 
assinatura, etc. 

 EM  S   S   S    EM  

11 Conseguem ler algumas palavras e/ou 
letras. 

 EM  S   S   S    EM  

12 Conseguem escrever algumas palavras 
e/ou letras. 

 EM  S   S   S    EM  

13 Entendem que algumas combinações de 
letras são permitidas, bem como a posição 
que ocupam na palavra; 

  N   N   N   N   N 

14 Compreendem que as letras possuem 
valores sonoros fixos, mas cada uma 
possui mais de um valor sonoro, como por 
exemplo: (a, à, á, ã, â) 

  N   N   N   N   N 

15 Possuem noção de separação de sílabas.   N   N   N   N   N 
16 Possuem noção de que todas as sílabas 

contêm uma vogal. 
  N   N   N   N   N 

17 Possuem noção de que as sílabas podem 
variar quanto às combinações entre 
consoantes, vogais e semi-vogais. 

  N   N   N   N   N 

18 Percebem que um fonema pode ser 
representado por uma ou mais letras, ou 
diferentes letras podem representar um 
mesmo fonema, mas que a predominância 
é uma letra representar um fonema. 

  N   N   N   N   N 
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CONCLUSÕES 

 

A temática focada nesta tese teve com ênfase o conhecimento do que os 

sujeitos analfabetos idealizam e conhecem acerca da leitura e da escrita, sujeitos 

estes que não possuem muitas habilidades referentes à leitura e à escrita, mas 

vivem em um mundo grafocêntrico. Com base nessa premissa, observou-se no 

decorrer do trabalho que os sujeitos lidam com as práticas e eventos de letramento 

nos quais participam no dia-a-dia de forma a ‘tentarem’ estar inseridos nesse mundo 

grafocêntrico de maneira autônoma, entretanto, em muitas ocasiões necessitam do 

“outro” leitor e escritor para mediar tais práticas e eventos. Acabam estabelecendo 

interações com as atividades discursivas escritas que se envolvem, com base no 

que aprenderam de modo informal, estabelecendo vínculos com a prática escrita de 

diferentes formas, cada um à sua maneira, pois como foi visto, cada sujeito 

‘conhece’ alguns materiais escritos que utiliza no dia-a-dia, o que é influenciado 

muitas vezes pelo próprio ambiente de trabalho, no qual tem contato diário com tais 

atividades de leitura e escrita. 

Os sujeitos percebem-se como analfabetos, mas sentem vergonha de sua 

condição, entretanto, valorizam a escrita e a leitura e se consideram capazes de 

aprender. Ao estarem em contato com o ‘outro’, seja como pessoa ou como meio 

escrito, acabam por ‘aprender’ alguns aspectos do Sistema de Escrita Alfabética, de 

modo informal, nas relações dialógicas de aprendizagem, que não acontecem 

somente de sujeito para sujeito, mas também nas interações do sujeito com 

materiais escritos, como rótulos, fachadas, documentos. Vivência que atribui a eles o 

poder de apropriarem-se de algumas práticas letradas, como o reconhecimento de 

letras e números, bem como a diferenciação entre eles, que se escreve com essas 

letras e esses números que já existem, que se lê da esquerda para a direita e que a 

orientação da escrita e da leitura é de cima para baixo, possuem saberes de como 

manusear um lápis, dentre outros conhecimentos que se dão a partir do contato com 

a escrita e com as demandas principalmente do ambiente de trabalho, onde são 

solicitados alguns domínios discursivos escritos. 

Assim, evidenciamos que este trabalho poderá trazer relevantes contribuições 

para o planejamento e o desenvolvimento de políticas públicas educacionais 
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voltadas para essa modalidade de ensino, bem como contribuições para a prática do 

professor de EJA e do educador em geral, para que se conheça mais 

detalhadamente como o aluno adulto interage nas relações sociais e como lida com 

as demandas de leitura e escrita mesmo não possuindo tais domínios. Se os 

professores de jovens e adultos trabalhassem tendo como base os conhecimentos e 

os saberes que esses jovens e adultos rotulados como ‘analfabetos’ já possuem, 

talvez o processo de alfabetização deixaria de ter uma concepção de ‘trabalho 

árduo’, para um trabalho prazeroso e gratificante. Assim, esperamos que tal 

proposta sirva para incentivar a melhoria da qualidade do ensino de jovens e 

adultos, e que contribua também na formulação de políticas públicas mais 

adequadas.  

Uma questão inquietante se refere a como a escola tem trabalhado e como 

poderia trabalhar, tendo claro o que tratamos nesta tese, de que os sujeitos 

possuem conhecimentos, e que a escola faria mais sentido se trabalhasse com as 

palavras da vida, com base nos conhecimentos trazidos pelos alunos. Conforme 

citado anteriormente, algumas pesquisas como as de Mello (2002), Lima (2001), 

Moura, D. (2001), Pereira (2002) trazem reflexões sobre o que a escola/professores 

têm feito para trabalhar com esses alunos. Entretanto, na área de Educação de 

Jovens e Adultos, grande parte das pesquisas diz respeito à formação do professor 

e aos sujeitos que estão em fase de alfabetização ou já se alfabetizaram. Como não 

poderia deixar de ser, muito dessas pesquisas contribuíram para que 

delimitássemos e compreendêssemos melhor os sujeitos analfabetos que não estão 

em sala de aula, por tratarem da formação desse professor e dos sujeitos jovens e 

adultos que tiveram uma história de analfabetismo antes de estarem em uma sala de 

aula, o que foi tratado pela pesquisa. 

Tais trabalhos, mesmo abordando o professor como foco central, acabam por 

nos oferecer indícios de quem é esse aluno, jovem e adulto, que chega à escola 

analfabeto, e de como esse professor lida com tal especificidade. No trabalho de 

Mello (2002), observamos que os alunos demonstram pouca eficiência na leitura e 

na escrita, sinalizando um processo falho de alfabetização, que só garantiu (e 

quando muito) a decodificação de símbolos. Tal “fracasso” foi atribuído, na visão da 

autora, às escolas que fragmentam e reduzem o múltiplo significado de letramento. 

Pereira (2002) mostra que a escola, e conseqüentemente o professor, limita o 
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letramento no que se refere à aquisição e ao uso do sistema de escrita pelos 

sujeitos. Moura, D. (2001) fala que a falta de referenciais teóricos adequados para 

se trabalhar na EJA é um elemento dificultador das práticas de ensino dos 

professores, e Lima (2001) evidenciou que tanto os professores quanto os 

formandos em magistério não têm claramente delineadas as necessidades de 

letramento que os jovens e adultos ao entrarem em uma classe de alfabetização 

esperam. Aí está o cerne do problema. Se os próprios professores não sabem como 

garantir a permanência do aluno em sala de aula, quem saberá? 

Vimos, em algumas passagens da tese, que o desejo por se alfabetizar se 

apresenta como um mecanismo para a transposição de obstáculos que o mundo 

letrado impõe. Entretanto, os sujeitos criam estratégias de sobrevivência para dar 

conta de uma lacuna social. É necessário compreender o significado que esses 

indivíduos atribuem ao mundo letrado quando se trata da conquista de uma auto-

estima mais elevada, bem como de uma maior inserção e participação social.  

Sabemos que o ensino-aprendizagem da linguagem escrita ainda é uma das 

grandes barreiras encontradas pelos jovens e adultos na sua carreira escolar. Ao ler 

palavras, a escola algumas vezes se torna um lugar que ensina a ler apenas as 

palavras da escola, e não as palavras da realidade. É significativa, conforme 

defende Souza (2001), uma dinâmica na sala de aula e um desenvolvimento de uma 

proposta pedagógica que primem pela vivência de atividades lúdicas, ensejando a 

aprendizagem a partir das experiências, criatividade e integração do grupo, 

valorizando também as experiências sociais dos indivíduos. 

Essas reflexões, apesar de poucas, já vislumbram uma preocupação com o 

assunto. No entanto, na EJA, sabemos que ainda temos muito que pesquisar. Diante 

disso, nossa contribuição visa, sobretudo, provocar e ampliar o debate acadêmico 

sobre o tema, e adentrar também nas esferas que podem proporcionar avanços 

reais para essa modalidade de ensino. 

Apesar das limitações encontradas no decorrer do trabalho, esperamos que 

as reflexões e o posicionamento teórico sobre a temática aqui abordada contribuam 

em várias esferas principalmente no Estado onde ocorreu a pesquisa de campo. A 

EJA no Brasil necessita de estudos a fim de que possamos pouco a pouco entendê-

la para propormos soluções acerca da pouca escolaridade de um grande 

contingente populacional.  
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 Defendemos, ainda, que esse tipo de pesquisa pode abrir indícios para uma 

valorização dos conhecimentos dos sujeitos analfabetos e da necessidade de a 

escola garantir não só que se apropriem da escrita alfabética de modo a poderem ler 

e escrever com autonomia, mas que ampliem as experiências de letramento dos 

alunos que a freqüentam.  
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