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RESUMO 
 
 

Investiga as práticas de letramento e o impacto da escolarização na vida dos sujeitos que 
passaram pela alfabetização e o letramento no Projeto Alfabetização Solidária – AlfaSol, em 
parceria com a Universidade Federal do Ceará - UFC e o Município de Maracanaú-CE, em 
2006. Nesta investigação, averiguo-se também como ocorreu a inserção dos egressos do 
projeto no mercado de trabalho e como sucedeu  a formação dos alfabetizadores responsáveis 
pela alfabetização de 293 alunos, distribuídos em 15 salas de aulas, em várias localidades do 
Município. A pesquisa buscou verificar a hipótese inicial de que os alunos pesquisados 
possuem baixo nível de letramento, além de não conseguirem sair do programa alfabetizados. 
Supôs-se que ambientes letrados estimulam os indivíduos a se tornarem letrados e permitem 
que aqueles com habilidades recém-adquiridas sustentem e desenvolvam seu letramento. Foi 
realizado um estudo de caso, de caráter descritivo, de natureza qualiquantitativa, usando 
amostra estratificada. Como instrumento de investigação aplicou-se um questionário junto aos 
alunos e alfabetizadores para averiguar o seu nível de letramento. 

 
 

Palavras chaves: Alfabetização.  Educação de Jovens e Adultos.  Letramento 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research is to investigate the impact of the method of teaching in the 
lives of those who have been instructed and made literate through the Project Alfabetização 
Solidária – AlfaSol, working in conjunction with the Federal University of Ceará and the 
Municipality of Maracanaú, Ceará, during the year 2006. The research also tries to discover 
how those who finished the Project got into the work force as well as examening the 
formation process of those responsable for the literacy of 293 students, divided into fifteen 
classrooms in various localities in the municipality. The research tried to verify the initial 
hypothesis that the students examined had a very low level of writing ability, and indeed left 
the program iliterate. We started from the presupposition that literate environments stimulated 
individuals to become literate and permitted those with recently acquired abilities to further 
develop their literacy capability. A case study of a descriptive nature was carried out through 
a stratified sample. Our instrument for investigating was a questionaire given both to the 
students and those responsable for the teaching to discover the level of literacy among them. 
 
Key words: Literacy. Youth and adult education. Writing ability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em pleno século XXI, o grande desafio no Brasil continua sendo a reincidência no 

fracasso da alfabetização. Na década de 1980, os alunos não conseguiam passar para o ciclo 

escolar seguinte; hoje, a diferença é que eles rompem essa barreira, mas sem saber ler e 

escrever, ou seja, não alfabetizados. É um fenômeno complexo que envolve diferentes áreas 

do conhecimento (Psicologia, Pedagogia, Linguística), cada uma tratando o assunto 

independentemente, ora buscando explicação no aluno, ora no professor, no método, ora no 

material didático, no próprio meio - o código escrito (SOARES, 2007, p.14). 

Na aprendizagem de jovens e adultos, a complexidade da alfabetização não é 

diferente da educação básica, e, para a Psicolinguística, continua a ser a grande incógnita. O 

desafio é enorme se levarmos em consideração o fato de que esses sujeitos são historicamente 

excluídos das práticas sociais de uso da leitura e da escrita em uma sociedade eminentemente 

grafocêntrica. 

Com o surgimento da definição de letramento, na década de 1980, a explicação 

passou a ser apresentada de forma que não importa se o sujeito é ou não alfabetizado como 

indivíduo, mas se a sociedade é ou não letrada. (TFOUNI, 2006a p.26) Para a autora, não é 

adequado asseverar que indivíduos não alfabetizados, que vivem em uma sociedade letrada, 

não possuem as características das pessoas alfabetizadas. Para ela, iletrado não é sinônimo de 

não alfabetizado.  

Na opinião de Soares (2004a), o contraposição que torna o letramento e a 

alfabetização indissociáveis, fundindo-se e confundindo-se, ofusca a alfabetização, tirando 

desse processo a especificidade. Segundo a autora, os descaminhos são tentativas de voltar a 

privilegiar esta ou aquela faceta como se fez, como se faz, sempre resultando no reiterado 

fracasso da escola brasileira em dar às crianças acesso efetivo ao mundo da escrita.  

Na alfabetização de jovens e adultos, a experiência nos mostra, também, que 

dificilmente o aluno sai alfabetizado; são inúmeras as falhas detectadas: da falta de um 

ambiente de letramento à não-continuidade da formação escolar básica. Esses alunos, adultos 

e trabalhadores sem qualificação, em sua maioria, têm maiores chances de ser excluídos da 

participação social, política, econômica e cultural em uma sociedade grafocêntrica.  

 Segundo Preto-Bay, (2007) para o aluno adulto é muito difícil entrar nesse processo, 

mas é muito fácil sair pelo fato de já se sentir fora do meio. Alfabetização e letramento, 
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gradativamente, estão sendo entendidos como dois fenõmenos interdependentes, 

complementares; ambos devem ocorrer simultaneamente.  

A educação incluída no ato de letrar mais do que alfabetizar, objetiva preparar o 

aprendente para a ação inteligente e autoafirmante nas comunidades a que pertence. A 

realidade apresentada, entretanto,  mostra um sistema excludente mais que inclusivo, e, 

quando o sistema exclui mais do que inclui, o desenvolvimento social é estancado, impedido 

de prosseguir (COLLELO, 2004 p.17 apud PRETO-BAY). 

A autora diz que, na alfabetização, a desconsideração dos significados das coisas 

aprendidas contribui para o afastamento do mundo letrado desses mesmos sujeitos, 

ocasionando, consequentemente, o abandono da sala de aula (COLLELO, 2004 p.34)   

Antes tais considerações sobre a aprendizagem do aluno e a nova ideia de 

alfabetização  que se opõe ao ensino tradicional, pois este trabalha com a simples apropriação 

do código e respaldada pela constatação da ineficiência da alfabetização utilizada na maioria 

dos programas e escolas formais, foi-nos despertada a curiosidade de investigar os egressos da 

Alfabetização Solidária – AlfaSol, no Município de Maracanaú-CE, o que é realizado nesta 

pesquisa.  

A  AlfaSol é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 

1997, com a missão de reduzir os altos índices de analfabetismo e ampliar a oferta pública de 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil (EJA) e tem entre seus parceiros as instituições de 

ensino superior - IES. 

Acreditamos que o estudo sobre alfabetização e letramento poderá contribuir para o 

aprimoramento dos programas, que deverão perceber a necessidade social de não entender  

mais a leitura e a escrita como mera habilidade de reconhecimento e manipulação das letras 

do alfabeto. Saber ler e escrever, hoje, significa ter a habilidade para se inserir na realidade, 

compreendendo-a e alterando-a criticamente. Como expresso anteriormente, a educação 

incluída no ato de letrar, mais do que de alfabetizar, promove o discurso crítico, tanto do 

indivíduo, quanto da sociedade a qual pertence (SCHOLZE e RÖSING, 2007, p.10) 

Durante a parceria entre a AlfaSol  e a UFC, vários questionamentos surgiram e se 

configuram como objetivos da nossa pesquisa - investigar as práticas de letramentos e o 

impacto da escolarização na vida dos sujeitos que passaram por  alfabetização e letramento na 

AlfaSol e averiguar como ocorre a inserção dos egressos do programa no mercado de trabalho. 

Nossos objetivos foram formulados com suporte nas indagações formuladas a seguir.  
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O curso de alfabetização desenvolvido pela AlfaSol contribuiu para a inserção no 

mercado de trabalho dos sujeitos que passaram pelo programa? Houve continuidade na 

escolarização dos alfabetizandos como sugerido pelo programa? Existe relação entre a 

participação dos alfabetizandos da AlfaSol e o impacto da escolarização na vida profissional 

dos sujeitos informantes da pesquisa? De que forma sucedeu as práticas de letramento 

vivenciadas por eles no dia a dia? Quem são esses sujeitos hoje? Como estão os 

alfabetizadores, do módulo XX, da AlfaSol atualmente? Em que nível de escolarização os 

professores alfabetizadores se encontravam quando iniciaram o programa e como estão hoje? 

Essa investigação poderá possibilitar a compreensão do estudo educacional de jovens 

e adultos desenvolvido pelo programa e como aconteceu a aprendizagem dos alunos 

entrevistados na pesquisa. Achamos relevante conhecer as expectativas sociais relacionadas à 

escolarização e aos diversos usos da linguagem escrita dessas pessoas. 

Como já expresso, a complexidade da educação de adultos não é nenhuma novidade 

no País. Nesta pesquisa, entendem, já de início, que os informantes da pesquisa não 

aprenderam a ler e a escrever durante o curso. Trabalhamos com a hipótese de que os 

alfabetizandos possuem baixo nível de letramento, o que de certa forma os impede de se 

inserirem de modo mais eficiente em algumas práticas de letramento no seu dia a dia. 

Acreditamos também que essa dificuldade possa contribuir para que esses sujeitos não seja, 

incluídos no mundo do trabalho.  

Adotando uma abordagem mais abrangente da alfabetização proposta por Soares 

(2004b, p.), defende-se, juntamente com a autora, a alfabetização mediante o letramento, 

considerando os diversos graus e níveis de domínio de habilidades de leitura e escrita, tanto 

na dimensão individual como social, bem como as práticas sociais de leitura e de escrita dos 

sujeitos sobre exame.  

A pesquisa foi realizada no Município de Maracanaú-CE, com os egressos do projeto 

AlfaSol. São alunos que se engajaram no programa a partir dos 15 anos, muitas vezes com 

passagem curta e não sistemática pela escola, trabalhando em ocupações urbanas não 

qualificadas, filhos de trabalhadores rurais não qualificados e com baixo nível de instrução 

escolar, analfabetos em sua maioria, e que buscam a escola tardiamente para  se alfabetizar 

(UNESCO, 2006). 

Neste estudo, trabalhamos a alfabetização e letramento com uma abordagem para o 

fracasso nas aprendizagens da alfabetização no País. Desde 1980, os estudos sobre a 
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concepção de se alfabetizar letrando chegaram à conclusão de que letrar alfabetizando pela 

integração e pela articulação das várias facetas da aprendizagem inicial da língua escrita é, 

sem dúvida, o caminho para superar os problemas enfrentados nesta etapa da escolarização.  

O módulo ao qual os sujeitos da pesquisa estão vinculados realizou-se em 2006 e era 

formado por 15 salas de aulas na zona urbana de Maracanaú-CE. As turmas funcionaram, em 

sua maioria, nas escolas municipais. Por falta de espaço para todas as turmas, duas salas de 

aula funcionaram na residência de dois alfabetizadores, prática bastante comum nos 

municípios. Com seis meses de duração, o módulo era identificado como módulo XX, por ser 

o vigésimo módulo formado desde o início das atividades da AlfaSol. Atualmente o Município 

continua no programa, mas sob a coordenação de outra instituição de ensino superior.  

Os alfabetizadores da AlfaSol são pessoas do próprio Município, selecionados com a 

ajuda dos coordenadores setoriais, no caso, alunos da UFC envolvidos no programa por 

intermédio do projeto de extensão  Alfabetização Solidária – AlfaSol. São alunos oriundos dos 

cursos de Letras e/ou Pedagogia ou de cursos de pós-graduação da UFC. Participam do 

programa como coordenadores setoriais, realizam curso de capacitação para os 

alfabetizadores no início das aulas e durante todo módulo, por meio de um acompanhamento 

pedagógico.  

Os alfabetizadores identificam-se como educadores sociais de adultos e utilizam 

como orientação em sala de aula o livro didático fornecido nacionalmente pelo programa e 

enviado pelo Ministério da Educação - MEC para a AlfaSol. 

Nossa atuação no projeto ocorreu primeiro como gestora do programa, assessorando 

a coordenadora pedagógica, na época uma professora do curso de Letras da UFC. Depois 

trabalhamos como coordenadora setorial, realizando capacitação junto aos municípios sob 

nossa responsabilidade e, por último, como coordenadora pedagógica da AlfaSol, na UFC, em 

substituição à professora que havia se afastado do País para programa de estudos. O 

envolvimento no projeto foi o que motivou o interesse por esta investigação. O critério de 

escolha do Município decorreu fato de Maracanaú estar no programa desde o início, em 1997, 

sob a supervisão da UFC.  

Delimitamos nossa pesquisa elegendo um grupo de alunos, egressos da AlfaSol, do 

módulo XX, que se realizou em 2006, no período de fevereiro a agosto. Reiteramos junto aos 

pesquisadores de letramento, o fato de que há uma necessidade social de não divisar mais a 
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leitura e a escrita como simples habilidades de reconhecimento e manipulação das letras do 

alfabeto.  

Investigando esses sujeitos, teremos a oportunidade de identificar se, nas 

comunidades onde aconteceram as aulas, havia condições para se criar um ambiente de 

letramento para os alunos e se existiam materiais de leitura disponíveis para um bom 

aproveitamento dos conhecimentos adquiridos durante o curso. Crendo que os alunos egressos 

do módulo XX, provavelmente, não tenham incorporado a prática da leitura e da escrita, 

examinamos amos também essas práticas. 

As práticas sociais nos contextos interacionais e nos aspectos sócio-históricos da 

aquisição da ordem escrita por uma sociedade não levam em conta somente aquelas pessoas 

que adquiriram a escrita, mas também as consequências da ausência do sistema gráfico.  

No plano individual, devemos procurar saber como se comportam essas pessoas que, 

sem o domínio da leitura e da escrita, interagem em uma sociedade essencialmente 

grafocêntrica. No contexto social, cremos, juntamente com alguns pesquisadores, que esses 

sujeitos recebam influências do meio. 

Averiguando se os jovens e adultos que passaram pela alfabetização da AlfaSol 

aprenderam ou não a ler e a escrever, buscaremos subsídios para a compreensão da 

indissociabilidade da alfabetização e do letramento tão relatada pelos estudiosos do assunto.  

Os estudos mostram, porem, que, para se obter um resultado favorável nesse tipo de 

programa, tem de haver condições para que os indivíduos passem por uma escolarização real 

e efetiva e que haja a disponibilidade de material de leitura (SOARES, 2004a, p.58). 

A não-existência de educação fundamental para todos no País, por exemplo, traz 

sérias implicações, tanto para a avaliação como para a conceituação de letramento pelo fato de 

a escolarização ser a principal responsável, nas sociedades contemporâneas, por promover e 

garantir o letramento, a incapacidade do sistema escolar em oferecer uma escolarização 

universal resulta em altos índices de analfabetismo e baixos níveis de letramento (SOARES, 

2004b, p.97)  

Entendemos o tema como relevante por conta da necessidade de se criar meios 

adequados para uma avaliação de políticas e programas nessa área. Esta pesquisa poderá 

contribuir e ser mais um alerta para os órgãos e entidades que trabalham com Educação de 

Jovens e Adultos. Realizando pesquisa sobre o tema proposto, poderemos dar uma colaborar 
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com o trabalho de redução dos elevados índices de analfabetismo e baixa escolarização entre 

jovens e adultos.  

Há uma crescente exigência do “mercado de trabalho” por profissionais mais 

qualificados. Paralelamente a essa realidade, registra-se um aumento do índice de 

analfabetismo funcional no País, e, consequentemente, mais profissionais desqualificados 

para o trabalho.  

O Estado cria políticas públicas voltadas para a Educação de Jovens e Adultos – EJA 

e propõe a continuidade dos estudos desses agentes sociais, com o apoio dos municípios e 

demais parceiros; entretanto, não observa que o sucesso só acontecerá se todos fizerem sua 

parte, se os meios favorecerem um ambiente adequado e se as estruturas forem viabilizadas de 

acordo com o mínimo exigido. Não havendo esse compromisso, as campanhas de 

alfabetização no País fracassarão.  

Este se desenvolverá com base na definição de Soares (2006), que ao dizer que não 

basta apenas saber ler e escrever, pois é preciso também saber fazer uso dessas práticas, saber 

responder as exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente, apropriar-se 

socialmente da escrita, que é diferente de aprender a ler e a escrever. 

Para a autora, saber ler e escrever, ser alfabetizado, é diferente de viver na condição 

ou estado de quem sabe ler e escrever, ser letrado. A pessoa que passa a fazer uso da leitura e 

da escrita socialmente pode tornar-se letrado, independentemente de ser ou não alfabetizado. 

À medida que a sociedade vai sendo cada vez mais grafocêntrica, esse tipo de fenômeno se 

evidencia. Assim, já não cabe mais apenas aprender a ler e escrever, mas sim saber fazer uso 

efetivo dessas habilidades (SOARES, 1998, p.38) 

Este estudo está organizado em seis capítulos. Inicia-se com a introdução, ora 

apresentada, em seguida contextualiza-se Afabetização e Letramento, subdividindo o capítulo 

em Abordagens histórica e social da alfabetização e letramento; Mudanças nas sociedades 

letradas; Alfabetização uma questão de método e Diferentes concepções de letramento.  

No terceiro capítulo, abordou-se Educação de Jovens e Adultos – EJA- breve 

histórico; A história da alfabetização de jovens e adultos no Brasil; Alfabetização nos censos 

demográficos; Visão ampliada de alfabetização para todos; Alfabetização Solidária – AlfaSol 

– breve histórico; e AlfaSol em vários programas. 

 No quarto capítulo, apresenta-se a metodologia, subdividida em Delineamento da 

pesquisa; Universo e amostra, as variáveis; e coleta de dados. No quinto capítulo, encontram-
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se a Análise e a discussão dos resultados, iniciando com o Perfil dos alfabetizadores; em 

seguida, Formação; Praticas individuais de leitura e escrita (avaliação do nível de leitura do 

aluno); Prática individual de letramento; Percepção do alfabetizador sobre o aluno da AlfaSol; 

e finaliza com o Impacto da escolarização na vida do alfabetizador após entrar no projeto;nos 

itens seguinte vem a Análise dos resultados dos alunos; Perfil do aluno; Atuação social; 

informações escolares; Práticas individuais de leitura e escrita; Práticas individuais de 

letramento; Práticas sociais de leitura e escrita; Impacto da escolarização após a alfabetização 

e finaliza-se o quinto capítulo com Diferenças concordâncias(Alfabetizadores e 

Alfabetizandos); No sexto e último capítulo, apresentamos as conclusões. 

Ante o que se propõe, nesta investigação, supomos que este trabalho possa contribuir 

para novas propostas de políticas mais eficientes e criteriosas, compatíveis com a realidade 

dos municípios envolvidos no programa e preenchendo a enorme lacuna referente ao ensino 

da escrita na alfabetização de jovens e adultos. 
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2. O CONTEXTO DA ALFABETIZAÇÃO E DO LETRAMENTO 

 

O estudo sobre alfabetização e letramento remete a várias questões importantes para 

a aprendizagem do aluno. Sabemos que frequentar a escola, por si só, não garante ao sujeito 

níveis mais altos de letramento, nem o domínio da escrita. 

A complexidade sócio-histórica e cultural nos mostra que a falta de condições para o 

letramento só aumenta o índice de analfabetismo no País. A alfabetização praticada em sala 

de aula leva apenas ao ensino do código escrito, sem contar que a linguagem da escola é uma 

linguagem das classes dominantes, o que incorpora nesses jovens e adultos o não- 

entendimento do contexto da aprendizagem, e isso tudo acontece numa sociedade, 

eminentemente grafocêntrica, onde os indivíduos não alfabetizados possuem características de 

pessoas alfabetizadas. 

Como se pode analisar, a contraposição do sujeito que escreve com o que não 

escreve em uma sociedade onde a escrita predomina sobre a oralidade, Tfouni (2006), diz que 

 

(...) em termos mais gerais, o que se discute aqui é como um grupo não-alfabetizado, cuja 

cultura está perpassada pelos valores e usos da linguagem de uma sociedade letrada, insere-

se discursivamente nessa sociedade, e quais aspectos cognitivos e sociais são relevantes 

para compreender melhor a realidade ( p.30). 

 

Em suas reflexões sobre a simbolização e uma segunda ordem (a escrita) 

predominando sobre a de primeira ordem (a oralidade), tudo é um desafio para a alfabetização 

dos adultos. Segundo Tfouni (2006), por não conseguirem aprender a ler e a escrever, esses 

sujeitos são historicamente excluídos das práticas sociais do uso da escrita.  

A escola, principal agência de letramento, preocupa-se só com um tipo de prática de 

letramento, a alfabetização, e isso reproduz a desigualdade do sistema. O letramento investiga 

tanto o não alfabetizado quanto o alfabetizado, desliga-se do individual, como faz a 

alfabetização, e centraliza-se no social. É um processo mais amplo que o da alfabetização. O 

qual, na perspectiva histórica, não tem uma relação necessária com a escolarização formal e 

com a alfabetização. 

Já a alfabetização se propõe levar o sujeito a alcançar a cidadania, possibilitando que 

se aproprie do discurso da escrita de maneira pessoal e singular, mesmo que se torne mero 

repetidor de estruturas congeladas pelo discurso pedagógico (TFOUNI, 2006, p.18). Portanto, 
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saber como está o nível de letramento da população é uma questão crucial para o 

desenvolvimento da sociedade.  

Para Soares (2004, p.40), o sujeito que sabe fazer uso da leitura e da escrita na 

prática social contribui com a mudança do seu comportamento na sociedade, com seu modo 

de viver, modifica suas relações com os outros, com os contextos situacionais, com os bens 

culturais e ainda ajuda com uma resposta adequada às demandas sociais de leitura e de escrita. 

Até algumas décadas atrás, para ser considerado alfabetizado, bastava ter um mínimo 

de domínio da escrita, mas atualmente, espera-se que, além desse domínio, as pessoas 

consigam se comunicar por meio da escrita, sendo considerada alfabetizada funcional. Uma 

pessoa capaz de utilizar a leitura e a escrita para fazer frente às demandas de seu contexto 

social e usar essa capacidade para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida. 

A alfabetização não apenas passou por mudanças conceituais que ampliaram seu 

significado, como também a abranger novas exigências que tornaram mais complexo esse 

campo pedagógico. Os usos da linguagem escrita também mudaram no interior das 

instituições sociais, até mesmo pelas inovações tecnológicas que dão suporte a esses usos, o 

que atualiza, de modo constante, os saberes necessários para que todos possam usar a escrita 

ao longo da vida. 

A aprendizagem é facilmente associada à carência social do aluno, que [essa 

estratégia só exime a escola de sua responsabilidade] é apresentado como mais um fator do 

fracasso da escolarização básica em meio a tantos outros. Essa estratégia da leitura e da 

escrita representa atividades comunicativas que devem ser trabalhadas na escola. 

No modelo tradicional, a eficiência da escola centra-se na tarefa de capacitar o aluno 

no domínio do código, mostrando-se ineficiente para o uso da escrita com autonomia e 

adequação com possibilidades de transformação social. Durante décadas, predominou a 

discussão da eficácia dos métodos de alfabetização, ensejando confrontos entre os chamados 

métodos sintéticos e analíticos. 

Os textos escritos para fins escolares transmitem a ideologia da classe dominante. 

Segundo Soares (2004, p.72) para se obter posição crítica diante da realidade, primeiro 

devemos destacar uma abordagem progressista-liberal em que o modelo de alfabetização se 

torna um meio de adaptação ou aperfeiçoamento do sujeito à sociedade, tal como ela está; ou 

seja, uma abordagem funcional, reforçando desigualdades sociais e econômicas que possam 

existir e não procurando transformá-las. 
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Outra abordagem é a crítica radical da alfabetização, em que o letramento é visto e 

analisado numa perspectiva político-ideológica, relacionando com a transformação social. É 

uma alfabetização orientada pela reflexão sobre o que, como, quando e por que ler e escrever, 

como propósito de formar o cidadão consciente da realidade e crítico, capaz de superar e 

transformar as injustiças sociais (SOARES, 2004, p.74). 

 

2.1 Abordagens histórica e social sobre alfabetização  

 

O modelo tradicional de alfabetização, caracterizado por conceber a escrita e 

consequentemente, a alfabetização, como algo mecânico, centralizou o ensino da leitura e da 

escrita em atividades igualmente mecânicas. Nesse modelo, a escrita é vista como simples 

representação da fala. O aluno é levado ao domínio do código como se ele, no futuro, 

adquirisse a capacidade de interpretar a escrita e utilizá-la socialmente, o que é contestado 

pelos estudos sobre letramento (MORAIS E LEITE, 2005, p.44-55).  

Na década de 1980, a alfabetização escolar no Brasil começou a passar por novos 

questionamentos. Havia a necessidade de se compreender o funcionamento dos sistemas 

alfabéticos de escrita e utilizá-los em situações reais de comunicação escrita com o objetivo 

de se prevenir o chamado analfabetismo funcional (FERREIRO, 2004, p.8-12). 

Na década de 1980, houve uma ruptura com o modelo tradicional. O enfoque 

construtivista tornou-se um dos mais influentes na elaboração de novas propostas de 

alfabetização (FERREIRO E TEBEROSKY, 1986). Além de revelar a evolução conceitual 

por que passam as crianças até compreenderem como funciona o nosso sistema de escrita, 

incorporou a ideia, defendida por Godmann (1976) e Smith (1971), de que ler e escrever são 

atividades comunicativas e que devem, portanto, ocorrer através de textos reais, onde o leitor 

ou escritor lança mão de seus conhecimentos da língua por se tratar de uma estrutura 

integrada, na qual os aspectos sintáticos, semânticos e fonológicos interagem para que se 

possa atribuir significado ao que está graficamente representado nos textos escritos (REGO, 

1986, p.44-55). 

Inicia-se, com efeito, outra concepção, a de letramento, que possibilita ao indivíduo 

fazer uso social da leitura e da escrita, ou seja, empregar as práticas sociais, evidenciando a 

busca de um estado ou condição de quem sabe ler e escrever. Essas práticas também tiveram o 

suporte dos estudos que, no âmbito da Linguística, da Sociolinguística e da Psicolinguística, 
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enfatizaram as diferenças entre as modalidades língua oral e língua escrita (SOARES, 2004, 

p.21). 

Apesar do surgimento da concepção de letramento, ou seja, da importância das 

práticas sociais de leitura e de escrita, o modelo tradicional de educação, embora ultrapassado, 

ainda permanece influenciando as escolas brasileiras e os nossos educadores. No modelo 

tradicional, alguns pesquisadores consideram necessário apresentar um nível de maturidade 

como sendo o ideal para que a criança se torne apta a ler e escrever. Esse processo muitas 

vezes é utilizado como desculpa para justificar o insucesso de um grande número de crianças. 

Na aprendizagem de adultos, levamos em conta a experiência de vida e a bagagem 

cultural que esses sujeitos trazem para a sala de aula. Acredita-se que o conhecimento 

anterior, de certa forma, poderia facilitar a aprendizagem. Alguns teóricos do letramento 

como Scribner (1984), Soares (2004), e os documentos da UNESCO, propõem que se deve 

trabalhar observando a cultura e os conhecimentos trazidos por estes sujeitos, contudo, 

mesmo com essa bagagem de conhecimento, percebe-se a grande dificuldade da 

aprendizagem. 

Na perspectiva de Soares (2004, p.72), letramento não é, pura e simplesmente, um 

conjunto de habilidades individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à 

escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social. As habilidades de leitura e 

escrita não podem ser dissociadas de seus usos, das formas empíricas que elas realmente 

assumem na vida social. 

Ainda para a autora, existem questionamentos conflitantes sobre a natureza da 

dimensão social do letramento: uma interpretação progressista liberal, ou seja, a leitura e a 

escrita, não podem ser dissociadas de seu uso, das formas empíricas que elas realmente 

assumem na vida social. Vem daí o letramento funcional ou alfabetização funcional definida 

por Gray apud Soares (2004, p. 72-73), como “os conhecimentos e habilidades de leitura 

escrita que tornam uma pessoa capaz de “engajar-se em todas aquelas atividades nas quais o 

letramento é normalmente exigido em sua cultura ou grupo”. 

O enfoque da funcionalidade foi significativamente influenciado pela UNESCO 

(1978) que, em 1978, julgou necessário introduzir um novo grau de letramento, ”pessoa 

funcionalmente letrada”, fundamentado nos usos sociais da leitura e escrita. 

 

A necessidade de habilidades de letramento na nossa vida diária é óbvia; no emprego, 
passeando pela cidade, fazendo compras, todos encontramos situações que requerem o uso 
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da leitura ou a produção de símbolos escritos. Não é necessário apresentar justificativas 
para insistir que as escolas são obrigadas a desenvolver nas crianças as habilidades de 
letramento que as tornarão aptas a responder a estas demandas sociais cotidianas. E os 
programas de educação básica têm também a obrigação de desenvolver nos adultos as 
habilidades que devem ter para manter seus empregos ou obter outros melhores, receber o 
treinamento e os benefícios a quem têm direito, e assumir suas responsabilidades cívicas e 
políticas (SCRIBNER, 2004, p.73). 
 
 

Na interpretação radical, ”revolucionária”, letramento é essencialmente um conjunto 

de práticas socialmente elaboradas que envolvem a leitura e a escrita, geradas por processos 

sociais mais amplos, responsáveis por reforçar ou questionar valores, tradições e formas de 

distribuição de poder presentes nos contextos sociais (SOARES, 2004, p.75). 

 

2.2 Mudanças nas sociedades letradas  

 

A educação de jovens e adultos é um direito negado a cerca de um quinto da 

população adulta do mundo, um fenômeno social e individual que requer atenção em várias 

dimensões. No Brasil, a alfabetização, em níveis absolutos e relativos, é um desafio que deve 

ser enfrentado com a criação de políticas educacionais adequadas à realidade, uma vez que a 

falta de letramento afeta, de maneira especial, os pobres, as mulheres e os grupos 

marginalizados, em proporções bem maiores do que as indicadas nas medidas convencionais.  

O estudo sobre letramento está associado ao fenômeno da superação do 

analfabetismo em uma sociedade que progressivamente, valorizar a escrita. Traz reflexões 

sobre diferentes pesquisadores do assunto e variadas ópticas sobre  o assunto, onde a leitura e 

a escrita são vistas como instrumentos para se inserir na realidade, para compreendê-la e, 

também, se possível, alterá-la. É uma ferramenta do entendimento à medida que, tanto os 

indivíduos quanto o mundo se transformam. 

O grande desafio continua sendo a alfabetização no País. Há várias controvérsias e 

estudos de correntes diversas, mas o fato é que não se pode descartar a importância das 

práticas socioculturais da leitura e a apropriação da língua escrita, como forma de 

comunicação e tampouco a descoberta do princípio alfabético e das convenções ortográficas 

para o embasamento de um leitor e escritor autônomo (REGO, 1986, 1988). 

Enquanto os sistemas de escrita são produtos culturais, a alfabetização e o letramento 

são processos de aquisição de um sistema escrito. A alfabetização restringe-se ao âmbito 

individual, enquanto o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos de aquisição de 
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escrita. Segundo Tfouni (2006), o letramento tem por objetivo investigar tanto quem é 

alfabetizado, quanto quem não o é, ou seja, desliga-se do individual e centraliza-se no social 

que é mais amplo (p.15-20). 

A escrita é um produto cultural, uma atividade reflexiva, data de cinco mil anos antes 

de Cristo. Sua finalidade é difundir as ideias, mas funciona de forma inversa, ou seja, oculta 

para garantir o poder àqueles que a ela têm acesso. De acordo com a autora, se a escrita está 

ligada ao jogo da dominação, poder, participação e exclusão que caracteriza ideologicamente 

as relações sociais, ela também pode ser associada ao desenvolvimento cognitivo e cultural 

dos povos, assim como mudanças profundas nos hábitos comunicativos dos indivíduos 

(TFOUNI, 2006. p. 12). 

A escrita pode ser apontada como uma das causas principais do desenvolvimento 

científico, tecnológico e social. Já a alfabetização está ligada mais à instrução formal e às 

práticas pedagógicas escolares, chegando muitas vezes a ser confundida com os objetivos da 

própria escola. Para Tfouni (2006, p.15), do ponto de vista sociointeracionista, a 

alfabetização, como processo individual, não se completa nunca, já que a sociedade está em 

modo-continuo de mudança. 

Na sociedade contemporânea, a porta de entrada para a inclusão social e a conquista 

da cidadania é a aprendizagem da leitura e da escrita. Duarte (2007, p.222) nos mostra que 

num país com o potencial do Brasil, não se concebe que haja catorze milhões de brasileiros 

absolutamente analfabetos e mais de trinta milhões de analfabetos funcionais. 

Outro contrassenso: os profissionais responsáveis pela alfabetização são os que 

possuem menor taxa de escolarização. Embora Duarte (2007) que nos programas de 

alfabetização de adultos o quadro é ainda pior, porque neles não é exigida titulação de seus 

docentes, em sua maioria são voluntários, sem formação profissional e com uma capacitação 

de, em média, 40horas. 

 Demo (1997, p. 20), em suas reflexões críticas sobre o tema, diz que “...a 

aprendizagem humana não pode ocorrer de maneira digna em ambientes draconianos, 

deseducativos. O processo de aprendizagem é o fim maior, nada vale a pena se o aluno não 

aprende”. Para o autor, é preciso reduzir as desigualdades regionais e ampliar as 

oportunidades para jovens e adultos das classes mais populares. Impõe-se criar condições para 

se expandir com qualidade e equidade. Demo (1997) fala para olharmos mais a realidade que 

nos cerca e mudarmos o rumo da viagem, porque a forma como ensinamos e como 
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aprendemos repercute em uma tendência para o futuro das novas gerações, para o 

desenvolvimento da sociedade e da economia. 

A obrigatoriedade de garantir o acesso de todos à educação, inclusive dos que a ela 

não tiveram acesso na idade própria, é um dever do Estado. Se o aluno não aprende, não 

adianta escamotear o fato, porque o maior prejuízo é o aluno não aprender. Demo (1997) 

alerta para que a aprendizagem aconteça em ambientes adequados e não em lugares 

deseducativos. 

Se não existe ambiente adequado para a aprendizagem, se não se qualifica de 

maneira adequada nossos professores alfabetizadores, se não se considera o contexto 

histórico, social, econômico, político, cultural, educativo em que todas essas práticas ocorrem, 

como se pode querer almejar, desejar que nossas crianças ou jovens e adultos adquiram 

habilidades para entender o papel atribuído à alfabetização e à aprendizagem em si? 

Soares (2007, p.33) esclarece esse ponto, mostrando que: “alfabetização e letramento 

é o que as pessoas fazem com as habilidades e conhecimentos de leitura e de escrita em 

determinado contexto, e é a relação estabelecida entre essas habilidades e conhecimentos e as 

necessidades, os valores e as práticas sociais”; ou seja, o letramento implica um conjunto de 

práticas sociais associadas pelas pessoas em um contexto social específico. 

Enfim, saber ler e escrever no atual contexto da sociedade tornou-se o principal 

índice de medida da eficiência da escola pública laica e gratuita. Alfabetizar é bem mais do 

que a mera aquisição inicial da técnica ou habilidade de leitura e escrita, que precisa ser 

ensinada e aprendida, e a escola continua sendo, neste País, uma das agências 

privilegiadamente responsáveis por esse processo de ensino – aprendizagem (MORTATI, 

2007, p. 161). 

Para a autora, há outro modo de olhar e pensar o que é discutido em no Brasil  há 

mais de um século. Nas duas últimas décadas, perguntamo-nos: o que é ensinar a ler e a 

escrever? A quem compete esse ensino? A quem se destina? Ensinar a ler e a escrever o quê? 

Como? Por quê? Para quê? Letrar é preciso, alfabetizar não basta... mais? (P.167). 
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2.2.1 Alfabetização: uma questão de método 

 

Somos um país cujo fracasso em alfabetização reincide. As causas são apontadas de 

formas diferentes e sobre variadas perspectivas da alfabetização, com base em diversas áreas 

do conhecimento tratadas independentemente, ignorando as demais.  

Para Soares (2007), os problemas são detectados em vários agentes e também em 

diferentes aspectos como: material didático, métodos, meio e o próprio sistema de escrita. 

Para a autora, essa pluralidade de enfoques não trará colaboração realmente efetiva, enquanto 

não se articularem em uma teoria coerente. 

Não há duvida quanto à rejeição do método tradicional de alfabetização. Para a 

autora, método na área do ensino é um conceito genérico sob o qual podem ser abrigadas 

tantas opções, quantos quadros conceituais existirem ou vierem a existir. 

No ensino das línguas (materna ou estrangeira, oral ou escrita), um método é a soma 

de ações baseadas em um conjunto coerente de princípios ou de hipóteses psicológicas, 

linguísticas, pedagógicas, que respondem a objetivos determinados. Para ela, 

 

(...) um método de alfabetização será sempre o resultado da determinação dos 
objetivos a atingir (que conceitos, habilidades, atitudes caracterizarão a pessoa 
alfabetizada?), da definição, enfim, de ações,procedimentos, técnicas compatíveis 
com os objetivos visados e as opções teóricas assumidas (SOARES, 2007, P. 93). 
 

Um dos grandes esforços na promoção da alfabetização se concentrou, durante quase 

um século, nos métodos de ensino da leitura e escrita para promover o aprendizado das 

primeiras letras e o desenvolvimento das habilidades de codificação e decodificação da 

escrita. 

O ensino da escrita passou, antes da escola, por espaços domésticos e por iniciativas 

informais e improvisadas. A questão dos métodos de alfabetização só ganhou importância 

quando a instituição escolar se responsabilizou pela alfabetização da população, passando seu 

ensino e aprendizado a constituir uma função típica da escola, circunscrita a esse âmbito.

  

A alfabetização escolarizada passou a ser o início ou a via única para o acesso à 

educação básica, à formação de profissionais, à cultura escrita e aos seus benefícios. 

Diferenciada dos usos rotineiros da leitura e da escrita, a alfabetização tornou-se objeto de um 

campo de especialistas.  
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Desde 1990 entretanto, o método ainda é um impasse na área de ensino e da 

aprendizagem da língua escrita. Na maioria das escolas, a questão do método a ser adotado, 

entre várias opções,  posteriormente, e até o momento atual, como conseqüência da “mudança 

de paradigma”, a questão passou a ser, para Soares (2007), o impasse entre, de um lado, a 

necessidade de um método de alfabetização e, de outro lado, a dúvida sobre a possibilidade de 

um método de alfabetização no quadro do novo paradigma. Na pesquisa desenvolvida por 

Soares em 1989, sobre a produção acadêmica e científica da alfabetização, nas últimas quatro 

décadas, havia a nítida predominância da Psicologia, ou seja, uma tendência à faceta 

psicológica da alfabetização. 

 

2.3 Diferentes concepções de letramento  

 

A alfabetização e o letramento são objeto de estudo de vários pesquisadores, dentre 

os quais podemos destacar Soares (2007, 2004, 2003, 2002, 1998, 1995,1989), Rojo 

(2006,1998), Tfouni (2006,1995), Ribeiro (2003, 2002,2001,1992), Kleiman 

(2001,1999,1995,1994,1993), Freire (2006,2001,2000,1995,1987), Kato (1998,1986), 

Teberosky (2000), Ferreiro (2004,2001),  Ferraro (2004,2003), Di Nucci (2002), Marcuschi 

(2003,2001), Mortatti (2007,2004), Rego (1988,1986),  Terzi (1995), Street (2004), Signorini 

(2001), Scriban e Cole (1981), Scribner (2004,1998), Scholze e Rosing (2007), Leite (2001) 

entre outros e de teses e dissertações das quais faremos uso no decorrer deste trabalho. 

Na visão de Soares (2006), a centralização no plano social, investigando tanto os 

alfabetizados quanto os não alfabetizados, sugere o estudo dos níveis e graus de letramentos 

de jovens e adultos como fazem os países desenvolvidos, que se importam com a avaliação 

dos níveis de letramento da população e não com o índice de alfabetização. Para esses países, 

o que conta é saber se as pessoas vivem ou não em estado ou condição de quem sabe ler e 

escrever, já que as práticas sociais de leitura e de escrita são evidentes e cobradas. 

A simples inserção em uma sociedade grafocêntrica e o contato com a escrita não 

bastam para que os sujeitos aprendam a ler e escrever. Hoje o indivíduo deve ter a capacidade 

de usar a leitura e a escrita para uma prática social, mesmo que essa prática seja limitada. A 

autora exprime que já se evidencia a busca de um “estado ou condição de quem sabe ler e 

escrever”. (SOARES, 2004, p.21). 
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Os sujeitos informantes neste trabalho, em sua maioria, são adultos em idade 

produtiva. Acredita-se que devam estar inseridos socialmente no mercado de trabalho, 

portanto, envolvidos com as práticas sociais de letramentos, o que evidencia a necessidade de 

investigar as práticas e o impacto da escolarização na vida dos que passaram pela 

alfabetização e que fazem uso da leitura e da escrita, das quais se apropriam convivendo numa 

sociedade letrada, mesmo sem o domínio dessas práticas. 

Segundo os estudos sobre letramento, para que o indivíduo tenha consciência de seu 

papel e sinta-se inserido numa sociedade grafocêntrica, o ideal é alfabetizar letrando; fazer 

com que o aluno vivencie situações que envolvem a leitura, a escrita e a oralidade, em uma 

perspectiva crítica e não apenas a de simples aprendizagem de codificação da escrita, já que 

esse processo não cabe mais no atual contexto.  

Consoante Tfouni (2006), para que o indivíduo se torne, ao mesmo tempo, 

alfabetizado e letrado, ele precisa aprender a ler e a escrever no contexto das práticas sociais 

de leitura e de escrita. Para a autora, existe o analfabeto letrado que não sabe ler nem escrever, 

mas usa a escrita; existe o que não sabe escrever, mas conhece as funções da escrita; existe o 

que não sabe ler, mas conhece as funções da escrita, e as emprega, lançando mão do 

alfabetizado, e o analfabeto letrado, com certo de nível de letramento, assim como o 

alfabetizado não letrado, que sabe ler e escrever, mas não cultiva nem exerce práticas de 

leitura e de escrita, não é capaz de interpretar um texto lido (TFOUNI, 2006, p.47). 

A autora também nos apresenta considerações em torno da frequência formal às salas 

de aulas. Ela nos diz que:  

 

(...)freqüentar a escola por si só não garante ao sujeito níveis mais altos de 
letramento, nem o domínio da escrita, ou seja, a alfabetização pertence ao âmbito 
individual, mas o letramento está no âmbito social mais amplo, são processos de 
aquisição de um sistema escrito mais abrangente e diferente nas dimensões 
apresentadas até então”. (IBID 2006, p.47) 
 
 

Para ela, saber ler e escrever, ser alfabetizado, torna a pessoa diferente pois, ela passa 

a viver na condição de quem sabe ler e escrever, de quem é letrado. A pessoa, quando passa a 

fazer uso da leitura e da escrita socialmente, torna-se diferente daquela que, mesmo sabendo 

ler e escrever, mas não faz uso da leitura e da escrita, torna-se alfabetizada, porém com 

poucas chances de tornar-se letrada. 



26 

Kleiman (1995) diz que existem duas concepções dominantes - os modelos de 

letramento e as práticas de alfabetização na escola - que orientam, hoje em dia, tanto a 

pesquisa como o ensino da escrita. Os estudos sobre letramentos têm conotações de mudanças 

políticas, sociais, econômicas e cognitivas relacionadas com o uso da escrita nas sociedades 

tecnológicas. A proposta dos teóricos é separar os estudos sobre o “impacto social da escrita” 

dos estudos sobre alfabetização.  

Para Kleiman (1995), a escola, principal agência de letramento e a mais importante 

também, preocupa-se só com um tipo de prática de letramento, a alfabetização, o processo de 

aquisição do código alfabético e numérico, concedido com base na competência individual, 

processo este necessário para o sucesso e a promoção na escola que reproduz a desigualdade 

do sistema, que não leva em consideração a pluralidade e a diferença de cada um em seu 

contexto. Conforme a autora, dissociar alfabetização de letramento é um equívoco, mas o 

ideal é que se alfabetize letrando, que se mostre para o aluno o uso social da leitura e da 

escrita, e assim, se criem condições para que ele tenha diversas visões para cada momento da 

sua vida (KLEIMAN, 2006, p.20). 

Para ela, letramento é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: 

o estado que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 

apropriado da escrita. Aprender a ler e escrever e, além disso, fazer uso da leitura e da escrita, 

transformam o indivíduo, levam a pessoa  a outra condição, sob vários aspectos: social, 

cultural, cognitivo, lingüístico, entre outros. Esse indivíduo aprende a ler e escrever, mas pode 

não incorporar a prática da leitura e da escrita e assim não se envolver com as práticas sociais 

da escrita (KLEIMAN, 1995, p.46). 

As diferentes práticas de leitura e escrita, em variados contextos, são observadas na 

busca da condição de quem sabe ler e escrever, observando a simples presença da habilidade 

de codificar a língua escrita. Na verdade, essas pessoas que não incorporam necessariamente a 

prática da leitura e da escrita não adquirem competência para usá-las e se envolverem com 

tais práticas, apropriarem-se socialmente delas.  

O letramento e a alfabetização de adultos são conflitivas, porque há um 

distanciamento entre língua oral e a língua escrita. São situações de usos e contextos 

diferenciados em uma realidade histórica na qual as identidades são constituídas sobre um 

sujeito menor, com valores menores e grande resistência à cultura letrada. Para alguns 

teóricos de letramento, a imprensa escrita passa uma autoimagem negativa para o aprendiz.  



27 

Tfouni (2006) nos mostra que o discurso oral nas sociedades letradas pode estar 

interpenetrado por características do discurso escrito. A teoria da grande divisa, na qual 

aparece como uma “força superior” que “combate” e “triunfa” sobre a oralidade, confunde-se 

com o modelo autônomo de letramento, é contra-argumentada com o letramento, que pode 

atuar indiretamente e influenciar até mesmo cultura e indivíduos que não dominam a escrita. 

Isso mostra que o letramento é um processo mais amplo do que a alfabetização, porém, 

intimamente relacionado com a existência e a influência de um código escrito (p.38). 

Para Kleiman (1995), o fenômeno do letramento extrapola o mundo da escrita; 

Scribner e Cole (1981) dizem que a habilidade desenvolvida pelo aluno depende da prática 

social em que o sujeito se engaja enquanto usa a escrita; Street (1984) nos fala sobre dois 

modelos de letramentos: o autônomo, que é apenas uma maneira de o letramento ser 

desenvolvido, e o ideológico, que são práticas de letramentos social e culturalmente 

determinados, e, como tal, os significados que a escrita assume para um grupo social 

dependem do contexto e das instituições em que ela foi adquirida. Terzi (1995) ensina que o 

ensino da tecnologia da escrita não garante tal prática, e Soares (2006) defende o papel da 

escola na formação do nível de letramento dos alunos. 

Enfim, o domínio progressivo do sistema da escrita começa muito antes de o sujeito 

se escolarizar (SANTOS et al, 2004). No entendimento de Leite (2001), a escrita tem dois 

aspectos fundamentais; o caráter simbólico, determinado histórica e culturalmente, e os usos 

sociais da escrita, ou seja, as diversas formas pelas quais determinada sociedade se utiliza 

efetivamente dela. 

No pensamento de Amaral (2001), no letramento, a escrita passa a ser vista como 

uma elaboração humana, social e histórica, com função social, e a leitura e a escrita a ser 

valorizadas como instrumentos que ampliam as possibilidades de conhecimento e a inserção 

do homem no mundo. 

Pensa Tfouni (1995) que, enquanto a alfabetização se ocupa da aquisição da escrita 

pelos indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um 

sistema de escrita por uma sociedade.  

Di Nucci (2001) nos mostra que, com o passar do tempo, as sociedades foram se 

tornando grafocêntricas e novas demandas surgiram, já não bastava aprender a ler e escrever; 

então era preciso saber usar a escrita no dia a dia, entender as práticas sociais. Para ele, a 

escola deveria alfabetizar letrando: 
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A alfabetização letrada é o processo de alfabetização que está inserido num 
contexto mais amplo de letramento. Nesta perspectiva, estão inseridas diferentes 
práticas de leitura e de escrita do cotidiano, num contexto específico, que é o 
contexto escolar. (DI NUCCI, 2001, p.55-65). 
 

 
Mortatti (2007) resume a da alfabetização e o letramento, fazendo um 

questionamento: “Letrar é preciso, alfabetizar não basta...mais?”. A autora apresenta outro 

modo de ver e pensar o que é ensinar a ler e escrever. A quem compete esse ensino? Onde 

deve e pode ser realizado? A quem se destina? Ensinar a ler e escrever o quê? Como? Por 

quê? Para quê?  

Em seus questionamentos, ela ressalta que ainda não se abandonou “alfabetização” 

nem se criou consenso sobre o uso de “letramento”. Apesar de o termo letramento já estar 

incorporado na aprendizagem da leitura e da escrita na fase inicial da escolarização, impõe-se, 

segundo a autora, a necessidade de considerar tanto a relação de interdependência e 

indissociabilidade entre letrar e alfabetizar quanto as possíveis distinções entre letramento 

escolar e letramento social (MORTATTI, 2007, p.159-161). 
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3 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA – breve histórico1 

 

A educação de jovens e adultos caracteriza-se principalmente pela diversidade do 

público que atende. Acredita-se que essa população, cuja idade varia de 15 até mais de 80 

anos, tenha como propósito comum aprender mais e viver melhor no mundo letrado. 

O nível de letramento dessas pessoas é baixo, mas sabemos que vivem em um mundo 

letrado no qual a fala e a escrita são importantes. Sabemos também que a oralidade sempre 

será, ao lado da escrita, o grande meio de expressão e de atividade comunicativa. Mesmo 

assim, e sabendo que existem pessoas que possuem um nível básico de letramento, 

expressam-se muito bem e até muitas vezes se destacam como lideres, mesmo assim 

ressentem-se do aprendizado da leitura e da escrita e procuram uma formação mais adequada. 

São pessoas que devem ter um tratamento diferenciado, trazem uma visão de mundo 

já definida, são trabalhadores do mercado formal e informal. Dessa maneira, esses programas 

de alfabetização atendem de uma forma ou de outra os anseios desses sujeitos. 

Existe um compromisso, por parte do Estado, com a educação básica, que está 

evidente no Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE do atual governo. O Presidente da 

República enumera como foco principal o salto no nível de ensino no País e a equiparação dos 

municípios brasileiros em não medir esforços para a aprendizagem do aluno, além da 

permanência desses alunos na escola, a produção de resultados satisfatórios dos alunos e o 

combate, como ponto essencial, da geração de novos analfabetos. 

Esse compromisso é apresentado como uma resposta do Estado à grande dívida com 

a educação no País. Como fazer entretanto, para que os dirigentes das escolas e professores se 

acham responsáveis pelo desenvolvimento intelectual do aluno? Existem os problemas do 

piso salarial, financiamentos, as estruturas escolares, a qualificação dos professores, a 

qualidade do ensino e, em especial, as políticas públicas que devem ser eficazes e eficientes. 

Não se concebe criar para os pobres políticas pobres. Assim também não cabem 

modelos didáticos superados perante as atuais tendências de ensino e, isso é um assunto 

crucial para as novas gerações e para o desenvolvimento da sociedade e da economia do País. 

Todos devem ter acesso à escolarização nesses novos moldes de qualidade, conforme alerta 

Demo (2000) ao dizer que “o excluído é manipulado como peça de manutenção da ordem 

vigente, seja pelo cultivo a ignorância (o que aparece facilmente na escola pública pobre para 

                                                
1 GALVÃO, A. M. de O; SOARES, L. J. G. História da alfabetização de adultos no Brasil, 2004. 
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o pobre, ou na desvalorização drástica de seus professores) seja por táticas de assistencialismo 

que impõe a população a condição de mera beneficiária, não de cidadã”. (p.25).                                                           

O período de 2003-20122 ficou estipulado como sendo a década da alfabetização. Foi 

proclamado pelas Nações Unidas, levando em consideração os esforços concentrados para 

assegurar às pessoas o direito de desenvolver as habilidades de leitura e de escrita e, assim, 

usufruir da cultura letrada, fortalecendo as identidades socioculturais, melhorando as 

condições de vida, promovendo a participação cidadã e a equidade de gênero, preservando a 

saúde e o meio ambiente. 

A Declaração de Hamburgo atribui à educação de jovens e adultos o objetivo de 

desenvolver a autonomia e o sentido de responsabilidade das pessoas e comunidades para 

enfrentar as rápidas transformações socioeconômicas e culturais por que passa o mundo. 

No ano de 2003, em Bangcoc, na Tailândia, a UNESCO realizou uma reunião 

intermediária com o objetivo de avaliar o desenvolvimento da educação de adultos após a V 

Confederação Internacional de Educação de Adultos - CONFINTEA. O balanço realizado não 

foi otimista, pois a contribuição da educação de adultos à solução dos conflitos globais, ao 

combate à pobreza, à igualdade entre homens e mulheres, à formação para o trabalho e à 

preservação do meio ambiente e da saúde, segundo a conferência, não é devidamente 

aproveitada.  

Em quase todos os países houve redução do financiamento público para a 

aprendizagem dos adultos, em grande medida em razão da prioridade concedida por agências 

internacionais e governos à educação primária das crianças e adolescentes (UNESCO, 2006). 

 

3.1 Enredo histórico da Alfabetização de Jovens e Adultos no Brasil3 

 

A difusão da alfabetização no Brasil ocorreu apenas no transcorrer do século XX, 

acompanhando a constituição tardia do sistema público de ensino. Até fins do século XIX, as 

oportunidades de escolarização eram muito restritas, acessíveis quase que somente às elites 

proprietárias e aos homens livres das vilas e cidades, minoria da população. 

                                                
2 UNESCO. Alfabetização para a vida: relatório conciso de monitoramento global de educação para todos, 2006. 
Brasília: UNESCO, 2006. 
 
3 Fonte: FERRARO, 2004, p. 101. 
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Em razão das escassas oportunidades de acesso à escolarização na infância ou na 

vida adulta, até 1950, mais da metade da população brasileira era de analfabetos, o que a 

mantinha excluída da vida política, pois o voto lhe era vetado. As primeiras políticas públicas 

nacionais destinadas à instrução dos jovens e adultos foram implementadas em 1947, quando 

se estruturou o Serviço de Educação de Adultos do Ministério da Educação e teve início a 

Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA).  

Duas outras campanhas aconteceram nesse período e obtiveram poucos resultados 

efetivos: a Campanha Nacional de Educação Rural, em 1952, e a Campanha Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo, em 1958. No final dos anos 1950, inúmeras críticas foram 

dirigidas às campanhas, pelo seu caráter superficial do aprendizado que se efetivava num 

curto período e a inadequação dos programas, modelos e materiais pedagógicos, que não 

consideravam as especificidades do adulto e a diversidade regional (FERRARO, 2004, p. 

101). 

No início dos anos 1960, a alfabetização de adultos compôs as estratégias de 

ampliação das bases eleitorais e de sustentação política das reformas que o governo pretendia 

realizar. A efervescência político-social do período compôs o cenário propício à 

experimentação de novas práticas de alfabetização e animação sociocultural desenvolvidas 

pelos movimentos de educação e cultura popular, que em sua maioria adotaram a filosofia e o 

método de alfabetização proposto por Paulo Freire. 

A proposta de Paulo Freire era de uma alfabetização que operasse no sentido de 

transformar a realidade e era vista como ferramenta propícia ao exame crítico e à superação 

dos problemas que afetavam as pessoas e as comunidades. Sua pedagogia, fundada nos 

princípios de liberdade, da compreensão da realidade e da participação, favorecia a 

conscientização das pessoas sobre as estruturas sociais e os modos de dominação a que 

estavam submetidos, alinhando-se a projetos políticos emergentes na época. 

Nessa época, os programas empreendidos por intelectuais, estudantes e católicos 

engajados na ação política - como o Movimento de Educação de Base, da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil, estabelecido em 1961, com o patrocínio do Governo Federal; 

o Movimento de Cultura Popular do Recife, a partir de 1961; a Campanha de Pé no Chão 

Também se Aprende a Ler, da Secretaria Municipal de Educação de Natal; e os Centros 

Populares de Cultura, órgãos culturais da União Nacional dos Estudantes (UNE), por conta do 
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golpe militar de 1964 - foram interrompidos e levaram Paulo Freire ao exílio, onde escreveu 

as primeiras obras que o tornariam conhecido em todo o mundo. 

Durante a ditadura militar, a educação de jovens e adultos, promovida pelo Governo, 

colaborou na manutenção da coesão social e na legitimação do regime autoritário, nutrindo o 

mito de uma sociedade democrática em um regime de exceção. A escolarização de jovens e 

adultos ganhou a feição de ensino supletivo, instituído pela reforma do ensino de 1971, 

mesmo ano em que teve início a campanha denominada Movimento Brasileiro de 

Alfabetização - MOBRAL. 

Esse movimento se espalhou por todo o País, mas não cumpriu sua promessa de 

erradicar o analfabetismo durante aquela década e, em 1985, na transição para a  democracia, 

foi extinto e substituído pela Fundação Educar. A iniciativa de maior repercussão derivada do 

MOBRAL foi o PEI – Programa de Educação Integrada –, que condensava o antigo curso 

primário e criava a possibilidade de continuidade de estudos para os recém-alfabetizados e 

demais pessoas que dominavam precariamente a leitura e a escrita. 

Com o PEI, implantava-se o ensino supletivo, com recursos escassos e sem uma 

adequada formação de professores. Esse programa abriu um canal de democratização de 

oportunidades educacionais para os jovens e adultos excluídos do ensino regular, mas ficou 

estigmatizado como educação de baixa qualidade e caminho facilitado de acesso a credenciais 

escolares. 

No mesmo período, um movimento que atendia aos reclamos da sociedade fazia a 

Constituição de 1988 restituir o direito de voto aos analfabetos, em caráter facultativo; 

concedeu aos jovens e adultos o direito ao ensino fundamental público e gratuito; e 

comprometeu os governos com a superação do analfabetismo e a provisão do ensino 

elementar para todos. 

As políticas educacionais dos anos 1990, entretanto, não corresponderam às 

expectativas geradas pela nova Constituição. Ante a reforma do Estado e as restrições aos 

gastos públicos impostas pelo ajuste da economia nacional às orientações neoliberais, as 

políticas públicas da década de 1990 priorizaram a universalização do acesso das crianças e 

adolescentes ao ensino fundamental. Outros níveis e modalidades de ensino, entre os quais a 

educação de jovens e adultos, foram relegados a um plano secundário na agenda das políticas 

educativas. 
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Nesse período, a Fundação Educar foi extinta e a atribuição da alfabetização dos 

jovens e adultos foi descentralizada para os municípios ou delegada às organizações sociais, 

que frequentemente atuaram em parceria, em programas como Alfabetização Solidária ou 

Movimentos de Alfabetização (MOVAS). 

No início do terceiro milênio, a alfabetização de jovens e adultos adquiriu nova 

posição na agenda das políticas nacionais, com o lançamento, em 2003, do Programa Brasil 

Alfabetizado e a progressiva inclusão da modalidade no Fundo de Financiamento da 

Educação Básica - FUNDEB, a partir de 2007. 

A necessidade da participação das instâncias estaduais e municipais na definição dos 

conteúdos de aprendizagem levou ao delineamento das estratégias de implementação dos 

programas. Outra lição relaciona-se às características dos programas de alfabetização e 

escolarização, mostrando que as campanhas que apelam para a urgência da alfabetização em 

massa podem tornar-se um desperdício de dinheiro público com resultados nada satisfatórios. 

A aquisição da leitura, da escrita e do cálculo requer um período mais longo de 

aprendizagem, e sua consolidação demanda a existência de oportunidades de continuidade de 

estudos e de um entorno sociocultural estimulante ao uso cotidiano das habilidades recém-

adquiridas. 

Estudo da UNESCO mostrou que os desafios da alfabetização e da educação 

elementar dos jovens e adultos no Brasil ainda são imensos: em 2006, mais de 65 milhões de 

jovens e adultos brasileiros tinham escolaridade inferior ao ensino fundamental, e o País 

possuía, ainda, 14,3 milhões de analfabetos absolutos, a maior parte dos quais pertencentes 

aos grupos com idades mais avançadas. 

O estudo mostrou também que o reflexo das desigualdades socioeconômicas e 

territoriais, as taxas de analfabetismo continuam a ser bem mais elevadas nas zonas rurais do 

que nas áreas urbanas, nas regiões Nordeste e Norte do que no centro-sul do País, e afetam 

principalmente as populações mais pobres e os afrodescendentes.4 

                                                
4  Fonte: MEC/Secad. Mapa do Brasil Alfabetizado http://mecsrv04.mec.gov.br/ secad/sba/inicio.asp    Fonte: (UNESCO,2006)4 

Fonte: Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação (Situação Educativa da América Latina e Caribe 2007 / 
Unesco e Panorama Educativo 2005 Caminhando rumo às Metas / Projeto Regional de Indicadores Educativos - Cúpula das 
Américas)  
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Ainda hoje, o Brasil continua a ser o país latino-americano que possui o maior 

contingente de analfabetos da região, apresentando taxas de analfabetismo bem mais elevadas 

do que países com perfil educacional ou nível de desenvolvimento econômico similares, 

como podemos observar no quadro 1. 

O Brasil concentra mais de um terço dos analfabetos da América Latina, diz a 

UNESCO. Dados da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação – CLADE 

indicam que em todo o mundo vivem 800 milhões de adultos não alfabetizados. Desse total, 

35 milhões estão em nações latino-americanas. O Brasil – que é o país mais populoso da 

região – também concentra mais de um terço da população analfabeta da América Latina, 14 

milhões de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever, de acordo com a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2007, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Segundo o levantantamento da CLADE, divulgado em 2007, no grupo de países da 

América Latina e do Caribe, Cuba apresenta a menor taxa de analfabetismo: o problema 

atinge 0,2% da população. Já na Guatemala, que tem os piores indicadores, o problema afeta 

quase um terço (30,9%) das pessoas de mais de 15 anos. 

Quadro 1       Taxas de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais:2007 

País Taxa 
1. Cuba 0,2% 

2. Uruguai 1,9% 

3. Aruba 2,7% 

4. Argentina 2,8% 

5. Chile 4,3% 

6.Costa Rica 5,1% 

7.Venezuela 7,0% 

8. Colômbia 7,2% 

9. Panamá 8,1% 

10.Equador 9,0% 

11. México 9,1% 

12.Paraguai 9,8% 

13.Suriname 10,4% 

14. Brasil 11,4% 
15. Peru 12,3% 

16. Bolívia 13,3% 

17.Honduras 20,0% 

18.Nicarágua 23,3% 
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19.Guatemala 30,9%  
Nesse ranking, o Brasil ocupa a 14ª posição, em um total de 19 países. De acordo 

com dados da CLADE, com um percentual de 11,4% de analfabetos entre a população de 

mais de 15 anos de idade, a média brasileira fica atrás, por exemplo, dos índices do México 

(9,10%), Equador (9%), Panamá  (8,10%) e da Colômbia (7%). A CLADE é uma rede de 

organizações da sociedade civil que atua em defesa do direito ao ensino público gratuito e de 

qualidade (UNESCO, 2005). 

 O que se pode tirar de tudo isso? Quais as lições aprendidas, a consciência da 

necessidade de cooperação entre as esferas de governo, a responsabilidade do governo em 

relação às políticas em âmbito nacional? Observamos que os programas, centralizados e 

uniformes, resultam inapropriados e pouco flexíveis para responder à diversidade territorial, 

político-econômica e sociocultural do País. 

Com relação às políticas públicas recentes de educação de jovens e adultos no Brasil, 

encontramos, nas pesquisas realizadas, o fato de que, ao longo da história brasileira, o 

Governo Federal foi a instância que concebeu, financiou e coordenou a maior parte das 

campanhas e dos programas da alfabetização dos jovens e adultos, para as quais muitas 

organizações sociais também contribuíram de modo significativo. O sistema de ensino básico 

brasileiro, porém, é descentralizado, e são os estados e municípios que mantêm as redes 

escolares, capazes de acolher a maior parte dos estudantes jovens e adultos (inclusive aqueles 

oriundos dos programas de alfabetização organizados por iniciativa da sociedade civil), 

proporcionando-lhes a continuidade dos estudos e a consolidação das aprendizagens.  

Por isso, uma das características importantes das políticas públicas de educação de 

jovens e adultos é sua orientação em direção a uma maior centralização no âmbito federal ou 

a tendência à descentralização em direção aos governos estaduais e municipais. Outro aspecto 

relevante são os vínculos e a distribuição de responsabilidades entre os governos e as 

organizações sociais nesse campo educativo.  

A história recente da alfabetização e educação de jovens e adultos no Brasil foi 

marcada pela redefinição do eixo centralização-descentralização das políticas educativas. 

Após a extinção do MOBRAL em 1985, o Governo Federal abandonou a provisão direta da 

alfabetização de jovens e adultos, assumindo funções subsidiárias de financiamento e apoio 

técnico aos estados, municípios e organizações sociais, por intermédio da Fundação Educar 
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(1985-1990), do Programa Alfabetização Solidárias (1998-2002) ou do Brasil Alfabetizado 

(2003-2007)5.  

Segundo dados do censo Escolar/MEC/INEP6, as organizações da sociedade civil 

continuaram ocupando lugar importante na promoção da alfabetização de jovens e adultos; 

mas foram os municípios que assumiram responsabilidades crescentes na oferta de 

oportunidades de escolarização para os jovens e adultos, superando os estados que, até a 

década de 1990, eram os principais mantenedores do ensino supletivo, conforme a 

denominação utilizada na época. 

O quadro 2 mostra essa evolução, no Brasil, da matrícula inicial em cursos 

presenciais de ensino fundamental de jovens e adultos, por dependência administrativa – 

2001/2006 

Quadro 2. Evolução da matrícula em cursos presenciais de jovens e adultos 

Ano        Total                   Federal                   Estadual                Municipal           Particular  
2001     3.818.925              5.490 0                  2.034.515 53           1.427.628 37         351.292 9 
2002     2.905.592              2.779 0                 1.124.711 39            1.674.998 57         103.104 3 
2003     3.315.887                909 0                  1.387.505 42            1.846.964 56           80.509 2 
2004     3.419.675                381 0                  1.354.808 39            1.987.723 58           76.736 2 
2005     3.395.550                446 0                  1.300.171 38            2.027.136 60           67.797 2 
2006     3.516.225                389 0                  1.380.949 39            2.080.798 59           54.089 1 

                                                                                                                          Fonte:Escolar/MEC/INEP 
 

De acordo com os dados apresentados, a tendência à municipalização é 

particularmente nítida quando se analisam os dados do primeiro segmento do ensino 

fundamental – etapa de ensino em que os municípios responderam por 80% da matrícula de 

jovens e adultos em 2006. Em contrapartida, os estados ainda são os principais mantenedores 

das etapas mais avançadas da educação escolar de jovens e adultos, respondendo por 54% das 

matrículas no 2º segmento do ensino fundamental presencial e por 88,2% das matrículas no 

ensino médio em 2006.  

Os estados são também os principais executores do Brasil Alfabetizado, respondendo 

por 49% dos alfabetizandos inscritos no Programa em 2006. Se a União recuou na oferta 

direta dos serviços educativos destinados aos jovens e adultos, o mesmo não pode ser dito 

sobre sua influência na configuração das políticas educacionais, que continuou intensa, seja 

                                                
5 Fonte: Alfabetização de jovens e adultos no Brasil: lições da prática. — Brasília: UNESCO, 2008. 212 p. BR/2008/PI/H/27 1. 
Alfabetização de Adultos — Brasil 2. Educação de Adultos — Brasil I. UNESCO CDD 372 

 
6 Fonte: MEC/Secad. Mapa do Brasil Alfabetizado <http://mecsrv04.mec.gov.br/ secad/sba/inicio.asp>. 
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pelas prerrogativas de estabelecimento de diretrizes curriculares e coordenação das políticas, 

seja pela capacidade de indução. 

Para exercer a função de regulação das políticas, em 2004, o Ministério da Educação 

(MEC) reuniu a gestão dos programas de apoio à alfabetização e ensino fundamental de 

jovens e adultos em uma nova Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD), e instituiu uma Comissão Nacional para consulta aos municípios, 

estados e organizações da sociedade civil. Essas medidas conferiram maior coerência e 

eficácia às iniciativas do MEC para essa etapa de ensino, mas não foram suficientes para 

superar as dificuldades de coordenação interministerial dos programas de educação de jovens 

e adultos, dispersos em distintos órgãos do Governo Federal, como veremos a seguir. 

No que diz respeito às políticas e programas federais de educação de jovens e adultos 

– EJA, do Governo Federal, encontramos o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

formado por um conjunto heterogêneo de medidas que visam a reverter o baixo desempenho 

do sistema de ensino básico diagnosticado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação 

(IDEB), que combina informações sobre o fluxo e rendimento escolar com a proficiência 

demonstrada nos exames nacionais padronizados. Estados e municípios com IDEB baixo 

podem receber apoio técnico e financeiro da União mediante adesão ao Compromisso Todos 

pela Educação – um conjunto de 28 diretrizes de melhoria da qualidade a serem alcançadas 

até 2022, previstas no Decreto nº 6.094/2007. 

O PDE não prevê novas medidas para a educação de jovens e adultos, incorporando 

ações já em curso, destinadas à alfabetização, no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado e 

do Concurso Literatura para Todos, inovando apenas na criação de selos para certificação de 

municípios que alfabetizem 96% da população ou reduzam as taxas de analfabetismo à 

metade, até 2010. 

Os programas federais, de apoio aos estados e municípios, visando à promoção da 

alfabetização e de educação básica de jovens e adultos em curso em 2007, estavam alocados 

em diferentes ministérios e secretarias. 

A Diretoria de Educação de Jovens e Adultos (DEJA) da SECAD desenvolve dois 

programas de apoio técnico e financeiro da União aos estados, municípios e organizações 

sociais no campo da educação de jovens e adultos: o Brasil Alfabetizado, criado em 2003 e 

voltado à alfabetização, que será analisado em detalhe mais adiante; e o programa Fazendo 

Escola, de suplementação do orçamento de estados e municípios para a oferta de ensino 
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fundamental, que teve início em 2001 com o nome Recomeço – Supletivo de Qualidade, e se 

encontra em fase de conclusão. 

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do MEC também 

desenvolve, desde 2005, dois programas:  a Escola de Fábrica, que consiste no aporte de 

recursos do Governo Federal para abertura de salas de aula em empresas e para a capacitação 

profissional de jovens de 16 a 24 anos, que não concluíram o ensino básico, provenientes de 

famílias de escassos recursos, e o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino 

Médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), que consiste na reserva 

de um percentual mínimo de vagas para jovens e adultos na rede federal de educação 

profissional e tecnológica, e na oferta, para esse público, de ensino fundamental e médio, 

articulado à formação profissional básica ou técnica, com metodologias e currículos 

apropriados. 

A Secretaria Nacional de Juventude, vinculada diretamente à Presidência da 

República, instituiu em 2005 o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), 

destinado à elevação da escolaridade dos jovens de 16 a 24 anos.  

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), subordinado ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), implementa, desde 1998, o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), com a missão de ampliar os níveis 

de escolarização dos trabalhadores rurais assentados, mediante formação de educadores e 

promoção de cursos de educação básica de jovens e adultos (alfabetização, ensino 

fundamental e médio), técnicos profissionalizantes de nível médio e diferentes cursos 

superiores e de especialização. No caso da alfabetização e do ensino fundamental, o programa 

acolhe também os trabalhadores rurais acampados, cadastrados pelo INCRA. 

Quanto ao financiamento das políticas de educação de jovens e adultos – EJA, a 

amplitude e o impacto das políticas públicas de alfabetização e educação escolar de jovens e 

adultos são fortemente condicionados pelo financiamento atribuído a esse ensino. A oferta 

reduzida e a precária qualidade da educação de jovens e adultos no Brasil podem ser 

explicadas, em grande medida, pelo fato de que em nenhum momento da história da educação 

brasileira a modalidade recebeu aporte financeiro significativo, embora em alguns períodos as 

políticas para o setor tenham se beneficiado de recursos vinculados a esses programas. 

Em 1996, o veto presidencial à Lei nº 9.424, que regulamentou o Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, impediu que as 
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matrículas no ensino presencial dos jovens e adultos fossem contabilizadas nos cálculos do 

FUNDEF, o que desestimulou a expansão dessa modalidade educativa. 

Dez anos depois, a festejada inclusão do ensino de jovens e adultos no sistema de 

financiamento público, por meio da Emenda Constitucional nº 53 – que instituiu o Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) – e da Lei nº 11.494/2007 – que o 

regulamentou –, ocorre em condições desvantajosas, pois os gastos com a modalidade não 

podem exceder a 15% do Fundo e o fator de ponderação que lhe foi atribuído (0,7) não 

permite cobrir as despesas totais com a manutenção e desenvolvimento de um ensino de 

qualidade, mecanismo que tende a inibir a expansão das matrículas. 

A responsabilidade pública e participação da sociedade civil, embora configurem 

âmbito de responsabilidade pública, do qual não podem se furtar os governos, a alfabetização 

e a educação básica de jovens e adultos são territórios que atraem a participação da sociedade 

organizada em quase todo o mundo.  

No caso brasileiro, muitas iniciativas de alfabetização e escolarização de jovens e 

adultos resultam da auto-organização das comunidades para satisfazer necessidades 

formativas que os serviços governamentais não contemplam ou o fazem de modo 

insatisfatório, em virtude da escolarização, homogênea e pouco flexível, aos quais muitos 

grupos populares têm dificuldade de se adaptar, preferindo os processos formativos 

conduzidos por seus membros.  

Trata-se de um campo sensível às ações de educação popular dos movimentos sociais 

e organizações políticas, pois a leitura, a escrita e o cálculo são habilidades necessárias aos 

processos de conscientização, mobilização, organização e participação cidadã. É um terreno 

de interesse, também, das organizações empresariais e dos sindicatos, à medida que constitui 

a base da qualificação profissional dos trabalhadores. 

Na história recente, em que as funções do Estado são redefinidos e restringidos, os 

governos buscam ativamente a colaboração dos movimentos e organizações sociais para o 

desenvolvimento de políticas públicas, como as de formação dos jovens e adultos.  

As parcerias configuram estratégia duplamente conveniente ao Poder Público, pois 

atende às demandas de participação dos movimentos e organizações sociais, ao mesmo tempo 

em que permite desonerar a máquina pública de encargos permanentes, como a contratação de 

pessoal docente. 
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Observamos, nas pesquisas sobre alfabetização de jovens e adultos, que o cenário 

delineado nas páginas anteriores exibe o enorme desafio de assegurar aos milhões de 

brasileiros jovens e adultos analfabetos ou com baixa escolaridade o direito à alfabetização. 

As dificuldades de fazê-lo entretanto,  por conta dos escassos meios, nas situações de pobreza 

e desigualdade, quando sabemos que há outras urgências a atender, como a educação das 

novas gerações, inibem novas políticas, ou, pelo menos, aplicam às mesmas políticas, 

igualmente, escassos recursos, o que ensejam uma política de “faz de conta”.  

Não podemos deixar de ressaltar que alicerces foram construídos como a base 

jurídica de reconhecimento dos direitos educativos e de responsabilização do Poder Público 

na provisão gratuita de oportunidades educacionais de qualidade para todos. 

Entre os pilares que sustentam as políticas de educação de jovens e adultos no País 

estão, de um lado, os sistemas públicos descentralizados de ensino e, de outro, as 

organizações e redes da sociedade civil dedicadas à temática. Entre erros e acertos, as 

experiências deixaram aprendizagens que as políticas educacionais do presente devem 

incorporar.  

Segundo Tfouni (2006), os indivíduos não alfabetizados se apoiam em práticas 

psicossociais para se inserirem numa sociedade ágrafa. A autora diz que se podem encontrar, 

em grupos não alfabetizados, características ordinariamente atribuídas a grupos alfabetizados 

e escolarizados. A autora diz, ainda que, o letramento,  na perspectiva histórica, não tem uma 

relação necessária com a escolarização formal e alfabetização (TFOUNI, 2006, p.46). 

Os programas de alfabetização de jovens e adultos, sua organização e 

funcionamento, seus conteúdos e abordagens metodológicas, são, geralmente, ancorados nas 

necessidades dos sujeitos que dela tomam parte. Apesar de não terem domínio da leitura e da 

escrita, jovens e adultos não alfabetizados vivem num mundo regulado pela linguagem escrita 

e, para lidar com variadas situações em que essa linguagem está presente em seu dia a dia, 

criam formas alternativas.  

Esses sujeitos diferenciam-se, tanto no que diz respeito aos ciclos de vida (juventude, 

maturidade, velhice), às identidades (de gênero, de geração, de etnia, de cultura), às suas 

disposições e necessidades de aprendizagem, como em relação às representações sobre os atos 

de  ler e escrever, os conhecimentos e as habilidades desenvolvidos ao longo de suas vidas. 

Em suas vivências, formaram bagagens culturais diversas, ocuparam papéis sociais distintos e 
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participaram de práticas sociais as mais diversas, o que influencia no modo como se engajam 

na alfabetização. 

Nas sociedades contemporâneas, a escrita está presente em boa parte das situações de 

convívio e interação, e o uso efetivo dessa linguagem exige das pessoas o emprego de 

competências cada vez mais sofisticadas. Imersos na cultura letrada, deparamo-nos  

diariamente com a necessidade de falar com apoio em textos escritos, de comentá-los, de 

escutá-los, de ler e de escrever, usando tanto os artefatos de papel – cadernos, livros, jornais, 

revistas, folhetos – como outros suportes – como a televisão e o cinema, o computador, o 

telefone celular ou o caixa eletrônico do banco.  

Além disso, a linguagem escrita é um instrumento de cultura por meio do qual se 

estabelecem relações sociais, se ordena e regula a vida em sociedade, se produzem, registram 

e fazem circular conhecimentos e informações, se promovem o acesso e a interação com a 

cultura, entre tantas outras coisas. 

Ter domínio ou não dessa linguagem e saber ou não usá-la em múltiplas práticas 

sociais afeta de muitas maneiras os papéis que as pessoas assumem ou lhes são atribuídos nas 

mais diferentes atividades. São saberes que podem limitar ou ampliar a participação e neles 

estão implicadas a aprendizagem de comportamentos, gestos, procedimentos, atitudes e 

valores, o que traz uma série de consequências para os modos como as pessoas percebem a si 

mesmas e são vistas socialmente. 

 

3.2 Alfabetização nos Censos Demográficos7 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados 

pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2007, apesar dos esforços 

realizados no País para a melhoria da situação educacional da população, o Brasil possui 

ainda 14,1 milhões de pessoas analfabetas na faixa etária de 15 anos ou mais de idade, 

indicador, em números percentuais, corresponde a uma taxa de 10,0%.  

A PNAD 2007 aponta que o Nordeste ainda é a região com o maior número de 

analfabetos, apresentando um índice de 52% - o dobro da média brasileira. Analisando os 

dados pela faixa etária, a PNAD 2007 mostra que, do total de analfabetos, 40,1% do total são 

                                                
7 (Fonte: Revista EJA, da AlfaSol, janeiro/junho 2008 I, nº 37) 
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pessoas que têm mais de 60 anos de idade, enquanto que, na faixa entre 40 e 59 anos, o 

percentual é um pouco mais baixo 36,5%. 

De acordo com o IBGE, o fenômeno do analfabetismo está bastante relacionado às 

áreas rurais do País: a taxa rural é três vezes maior do que a urbana, ou seja, 23,3% da rural 

contra 7,6% da urbana.  

Apesar de os números ainda serem altos, há uma redução significativa em 

comparação com a PNAD 1997. Em 10 anos, a taxa de analfabetismo nacional, que era de 

14,7%, caiu quase cinco pontos percentuais, ou seja, 4,7% - o que, segundo o IBGE, 

corresponde a uma melhora de mais de 30%.  

Um dos resultados apresentados pela pesquisa realizada pelo IBOPE e divulgada em 

setembro durante o lançamento do Projeto Educar para Crescer, da Fundação Victor Civita, 

foram entrevistados mil homens e mulheres, entre 16 e 69 anos, de todas as classes sociais e 

residentes nas regiões metropolitanas de Salvador, Fortaleza, Recife, Brasília, Curitiba, Porto 

Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, mostrando que os brasileiros não 

priorizam educação. 

E 70% dos brasileiros entrevistados estão satisfeitos com a qualidade de ensino no 

País, enquanto 68% dos entrevistados afirmam que a Educação é de responsabilidade total dos 

governantes. A pesquisa apontou ainda que 63% não fazem nada pela educação, ou seja, não 

chamam para si a responsabilidade pela qualidade de ensino no País.  

Mesmo achando que a educação é responsabilidade dos governantes, e que o tema é 

um dos principais setores nos quais o governo deveria investir (69% dos entrevistados), 

apenas 1% dos brasileiros leva em conta as propostas para a educação na hora de escolher em 

quem votar para prefeito.  

Quase 90% dos entrevistados situam a educação em quinto lugar na lista dos 

principais problemas do País, superada apenas pela segurança (30% das menções), atuação 

dos governantes (17%), trabalho (13%) e saúde (11%). Os entrevistados também apontaram 

duas medidas que deveriam ser tomadas pelos governantes: para 46%, o salário deve ser 

melhorado e os professores devem ser capacitados (37%).  

A Alfabetização Solidária contribui para o crescimento da oferta de Educação de 

Jovens e Adultos - EJA na rede municipal em que o programa atua, tanto da 1ª a 4ª séries, 

quanto no segundo segmento, ou seja, da 5ª a 8ª séries - segundo dados dos Censos Escolares 

do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) de 2000 a 2005.  
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O impacto da atuação da AlfaSol no âmbito das matrículas de jovens e adultos no 

Brasil (2000 a 2005) mostra que da 1ª a 4ª séries nos municípios atendidos pela Organização 

representavam 105.145, ou seja, 21% do total de matrículas da rede municipal desse segmento 

EJA no Brasil; já em 2005 esse número aumentou para 548.870 ou 46,5%. No segundo 

segmento, os resultados são ainda mais significativos: no mesmo período, o total de 

matrículas subiu de 26.610 para 229.433, representando um aumento de 762%. 

Comparando com os municípios não atendidos pela AlfaSol , as 202.036 matrículas 

efetuadas no segundo segmento da rede municipal em 2003 e 415, 099 em 2005, apesar do 

aumento de 105 %, ainda assim é inferior ao segmento atendido pela Organização. 

No que diz respeito às consolidações das políticas públicas educacionais, houve uma 

evolução no número de matrículas da rede municipal em relação ao sistema estadual. Em 

2000, as matrículas no segmento da rede estadual eram 168% maiores do que as da rede 

municipal, sendo o número de matrículas na rede municipal 355.873 e na rede estadual 

953.439. Em 2005, esta diferença é de apenas 21% a mais de matrículas, sendo 843.518 na 

rede municipal e 1.017.609 na rede estadual. 

Com relação ao segmento sustentado das matrículas no segundo segmento da rede 

municipal nas cidades atendidas pelo Programa, existe outro fator relevante: em 2000, 30.700 

alunos estavam matriculados nesse sistema de ensino, e em 2005 esse número chegou a 

163.300. Segundo dados da AlfaSol, o aluno egresso das aulas de alfabetização gerou a 

procura por uma vaga que, consequentemente, foi suprida pela rede municipal. 

Para o programa, o aumento da oferta de educação de jovens e adultos no País 

também merece ser destacado; em 2000, apenas 33,8% dos municípios brasileiros ofereciam a 

modalidade de ensino na rede municipal, em 2005 esse número subiu para 61,1% e analisando 

os municípios atendidos pela AlfaSol, que no mesmo período aumentou de 46,9% para 

88,1%.  

Uma das formas de captar as alterações e a progressiva extensão do conceito de 

alfabetização é acompanhar os critérios adotados no Censo Demográfico para distinguir, no 

conjunto da população, as pessoas alfabetizadas e não alfabetizadas. Até 1940, era 

considerado alfabetizado aquele que simplesmente declarasse que sabia ler e escrever, 

entendido como a capacidade de escrever o próprio nome. A de1950 até o momento atual, a 

obtenção de informações sobre o analfabetismo da população acontece por meio da aplicação 
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de duas perguntas, uma delas de auto avaliação (sabe ler e escrever?) e a outra de 

determinação da série ou ciclo escolar concluído (o tempo de estudo).  

Ser alfabetizado passou, então, a abarcar a capacidade de ler e escrever um bilhete 

simples, ou seja, exercer uma prática de leitura e escrita comum em nossa sociedade. Implícita 

ao critério do tempo de estudo, subjaz a consideração de que, após alguns anos de 

aprendizagens escolares, as pessoas não só terão aprendido a ler e a escrever como também a 

fazer uso da leitura e da escrita no cotidiano, consolidando tais habilidades, de modo a afastar 

o risco de regressão ao analfabetismo. 

 

3.3 A visão ampliada de alfabetização e educação para todos 

 

A Conferência Mundial de Educação para Todos (Jomtien, Tailândia, 1990) e a V 

Conferência Internacional de Educação de Adultos (Hamburgo, 1997) foram eventos 

internacionais que reafirmaram o direito de todos à educação ao longo de toda a vida. Nos 

vários documentos sobre a educação de jovens e adultos no País, a alfabetização desses 

sujeitos foi apontada como território estratégico para fazer frente à exclusão e à desigualdade 

social e, desse modo, garantir os direitos humanos, a participação cidadã, a valorização da 

diversidade cultural, da solidariedade entre os povos e a não-discriminação. 

A noção ampla de alfabetização, no entanto,  proposta nesses documentos – 

entendida como instrumento singularmente eficaz para a aprendizagem, para o acesso e a 

elaboração da informação, e para a participação na própria cultura e na cultura mundial – não 

é concretizada em muitos dos programas e práticas de alfabetização implementados no Brasil.  

 

(...) em um país como o Brasil, em que um em cada dez jovens e adultos vive em 
condição de analfabetismo absoluto, uma das qualidades necessárias às políticas de 
alfabetização é a capacidade de resgatar os direitos educativos violados, chegando 
a um número significativo de pessoas em todo o território. Esse é o primeiro 
desafio que governos e sociedade buscam afrontar quando institucionalizam 
políticas de educação de jovens e adultos, ou quando desencadeiam campanhas da 
alfabetização, de que há vários exemplos em nossa história (BRASIL, 
MEC/SECAD).8      
 
            

Os direitos educativos dos jovens e adultos previstos na legislação implicam 

responsabilidades dos governos em assegurá-los, mediante uma oferta pública diversificada e 

                                                
8 Fonte: MEC/SECAD. Mapa do Brasil Alfabetizado http://mecsrv04.mec.gov.br/secad/sba/inicio.asp. 
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qualificada de oportunidades de alfabetização e de estudos no ensino fundamental, na 

educação profissional e em outros níveis e modalidades de formação. 

Uma política educacional dessa natureza não pode ser temporária ou improvisada, 

necessita compromisso de continuidade, recursos financeiros e estruturas apropriadas da 

gestão. O direito à educação está ligado aos demais direitos humanos e sociais. Os programas 

de educação dos jovens e adultos não se tornam atrativos nem alcançam êxito de modo 

isolado. Seus resultados dependem de mudanças mais abrangentes nas condições de vida das 

pessoas, o que requer articular a alfabetização com outras políticas de participação, 

assistência, saúde, cultura, meio ambiente, desenvolvimento local, qualificação profissional, 

geração e distribuição de renda, que tornem a alfabetização mais relevante, contribuindo em 

processos mais amplos de melhoria socioeconômica e cultural das comunidades. 

O atendimento integral às necessidades de formação das pessoas jovens e adultas 

pode ser favorecido pela multiplicidade de agentes governamentais e não governamentais que 

atuam nesse campo (redes de ensino, diferentes órgãos de governo, organizações sociais, 

empresariais e religiosas, instituições de ensino superior etc.), sempre que o atendimento seja 

planejado em coordenação, de modo a potencializar a cooperação mútua, evitar superposição 

de ações e o desperdício de recursos. Cabe aos estados e municípios assumir a coordenação da 

política pública de educação de jovens e adultos, articulando as iniciativas em curso no 

respectivo território. 

Nessa perspectiva,  
 

(...) a alfabetização de qualidade deve incentivar o uso social das habilidades 
adquiridas, o interesse pela busca por informações, pela ampliação do repertório 
vocabular e do universo comunicativo, mediante a criação de ambientes favoráveis 
à comunicação escrita e à leitura, nos quais bibliotecas, acervos de livros, materiais 
impressos e audiovisuais estejam presentes e sejam de fácil acesso (UNESCO, 
2008). 
 

3.4 Alfabetização Solidária - AlfaSol – breve histórico9 

 

A pesquisa concentra-se na Alfabetização Solidária – AlfaSol, uma organização da 

sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1997, com a missão de reduzir os altos 

índices de analfabetismo e ampliar a oferta pública de Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil (EJA). Baseia-se no sistema de parcerias com instituições de ensino superior (IES), 

                                                
9 Revista da Alfabetização solidária/alfabetização Solidária.v.7,n.7,2007,São Paulo:Marco,2008. 
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iniciativa privada, pessoas físicas e governos municipais, estaduais e federal, por meio das 

secretárias e do Ministério da Educação. 

Até o final de 2007, a AlfaSol registrou o atendimento de 5,3 milhões de alunos em 

2.109 municípios brasileiros e capacitou 248 mil alfabetizadores. Um trabalho que, apenas em 

2007, contou com a parceria de 148 empresas e instituições governamentais e 77 instituições 

de ensino superior (IES).  Para chegar a números tão expressivos, a programa passou por um 

longo caminho de aprendizado e amadurecimento que consolidou seu método de trabalho, 

hoje reconhecido não só no Brasil como em vários outros países. 

Em seu primeiro ano de atuação, 1997, a Alfabetização Solidária atendeu a 9,2 mil 

alunos e capacitou 442 alfabetizadores em 38 municípios das Regiões Norte e Nordeste do 

País, onde se registravam os maiores índices de analfabetismo, segundo o IBGE, num 

trabalho de parceria que envolveu, na época, 11 empresas e 38 instituições de ensino superior 

(IES). 

Em novembro de 1998, foi criada a Associação Alfabetização Solidária. Com 

estatuto próprio, a Associação passou a ser responsável pelo gerenciamento da AlfaSol. A 

constituição da entidade proporcionou maior autonomia para a captação de recursos e 

agilidade no gerenciamento das atividades. Todo o trabalho é desenvolvido com base em 

parcerias mantidas com o Ministério da Educação, empresas, pessoas físicas, organizações, 

governos municipais e estaduais, instituições de ensino superior e outras. 

Com prestígio internacional, atrai a atenção de governos e instituições de varias 

nações, que procuram a AlfaSol para conhecer de perto as experiências bem-sucedidas e, 

muitas vezes, demandam cooperação técnica. 

Com isso, a Alfabetização Solidária passou a fazer parte do kit comemorativo da 

Década da Alfabetização (2003-2012), iniciativa lançada no início de 2002 pela Organização 

das Nações Unidas (ONU). Ação que pretende dar impulso a iniciativas de alfabetização e de 

educação de jovens e adultos em todo o mundo, a AlfaSol foi escolhida, entre outras razões, 

por sua abrangência, simplicidade e inovação. Outro fator que pesou na escolha foi a 

capacidade de mobilizar, em torno da mesma causa, vários setores da sociedade – pessoas 

físicas, governos, empresas privadas e instituições de ensino superior (IES) 

Ganhou prêmios de reconhecimento em 2007, e "Menção Honrosa Especial", da 

Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL), com o apoio da Fundação 

W.K. Kellogg, categoria especialmente criada pela comissão julgadora para contemplar o 
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trabalho desenvolvido pela Organização. Outros dois reconhecimentos foram concedidos 

em 2007 - Prêmio Dubai, por ser considerada uma das 126 melhores do mundo na área de 

"Melhoria do ambiente de qualidade de vida", iniciativa do Programa de Melhores Práticas e 

de Lideranças Locais desenvolvido pelo UN – Habitat, programa das Nações Unidas para 

Assentamentos Humanos, e Together Foundation, instituição que prepara líderes socialmente 

responsáveis ao redor do mundo. 

Outro prêmio especial recebido foi o “Hall da Fama” do Top of Mind para 

Fornecedores RH 2007, que certificou a AlfaSol como a organização que está  mais presente 

na memória dos profissionais, desenvolvendo o melhor esforço de comunicação e 

relacionamento junto ao  seu público-alvo. 

Existem ainda outras premiações recebidas pela Alfabetização Solidária nesses 12 

anos de atuação: 

 

• Best Practice Certificate 2002 – o Certificado de Boas Práticas Sociais da ONU 

colocou a AlfaSol entre as 40 melhores entidades do mundo. A classificação indica que a 

AlfaSol exerce forte impacto positivo nas comunidades em que atua e que seu êxito pode 

servir de modelo para possíveis ações similares em outras partes do mundo;  

• Comenius Medal – Concedida durante a 46ª Conferência Internacional de 

Educação, em setembro de 2001, em Genebra, a medalha reconhece as ações sociais ou 

personalidades que realizam trabalhos inovadores na área de educação; 

• Associação das Nações Unidas Brasil 2000 –  e Eleita por unanimidade pela 

comissão julgadora, a premiação destina-se a personalidades ou entidades que se destacaram 

na promoção dos direitos humanos no País;  

• Prêmio Internacional de Alfabetização – menção honrosa desse prêmio, em 

setembro de 2000, em Paris; 

• UNESCO/1999 – em outubro daquele ano, a AlfaSol recebeu o prêmio de 

Iniciativas Bem-Sucedidas na Área de Educação. “O prêmio é um reconhecimento ao 

excelente trabalho desenvolvido pela Alfabetização Solidária”, afirmou, à época, o 

representante da UNESCO no Brasil, Jorge Wertheim, acrescentando: “Essa é uma iniciativa 

que deve ser seguida dentro e fora do Brasil”. E o resultado dessa avaliação é que o modelo 

passou a ser adotado por Timor Leste; e  
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• Condecoração Ordem do Rio Branco - a Ordem de Rio Branco, instituída em 1963, 

tem o objetivo de homenagear e distinguir pessoas com relevantes serviços prestados ao País. 

Um dos objetivos da condecoração é estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa 

menção. A Ordem de Rio Branco, criada em homenagem ao patrono da diplomacia brasileira 

– o Barão do Rio Branco –, consta de 5 graus, a saber: Grã-Cruz, Grande Oficial, 

Comendador, Oficial e Cavaleiro, além de uma Medalha anexa à Ordem. A superintendente 

Executiva da Alfabetização Solidária, Regina Célia Esteves de Siqueira, recebeu a Ordem do 

Rio Branco em razão de estar à frente de um trabalho responsável pelo atendimento de 

milhões de jovens e adultos que não sabiam ler ou escrever. Além da superintendente, 

receberam a condecoração os professores Antônia Píncano e Fábio Giordano, em virtude de 

sua atuação junto ao Timor Leste.  

A alfabetização Solidária – AlfaSol baseia-se no sistema de parcerias com instituições 

de Ensino Superior (IES), iniciativa privada, pessoas físicas e governos municipais, estaduais 

e federal, com base em cinco premissas, que desencadeiam suas ações: 

 

1 Apoio à agenda pública nacional: apoiar  e legitimar as políticas publicas 

direcionadas à redução da vulnerabilidade social de jovens e adultos excluídos de processos 

de escolarização contínua. 

2  Autossustentabilidade: prevê a mobilização de agentes sociais locais em torno da 

ampliação e autosustentabilidade das ações e do desenvolvimento local. 

3 Apoio às ações locais preexistentes: inicia-se com o levantamento das ações de 

inclusão educacional vigentes ou anteriormente desencadeadas na localidade, variando seu 

caráter de complementar a inédita. 

4 Metodologia acordada com as IES: é expressa nos projetos político-pedagógicos – 

PPP, cabendo a análise e reflexão acerca da adequação das concepções educativas assumidas 

e opções metodológicas indicadas no PPP à Alfabetização Solidária e sua implementação 

decidida em comum acordo com as IES. 

5 Reconhecimento da diversidade cultural e étnica do Brasil: a atuação da AlfaSol 

parte do reconhecimento da diversidade cultural e étnica do povo brasileiro, respeitando e 

legitimando a produção cultural destes grupos em suas ações e programas. Propicia ainda o 

acesso a bens culturais que apoiam e fortalecem comunidades, grupos ou pessoas em maior 

situação de risco e vulnerabilidade social e econômica. 
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A sua concepção é derivada do princípio de que a educação de jovens e adultos 

somente produzirá efeitos de longo prazo, se considerada no âmbito das necessidades básicas 

de aprendizagem, conceito que a partir de Jomtien (Tailândia – 1990 ”Conferência Mundial 

de Educação para Todos”) consolidou a percepção de que a aprendizagem de jovem e adultos 

resulta de processos de interação em diferentes contextos socioculturais que determinam a 

especificidade deste segmento. O compromisso de “educação para todos” considera crianças, 

jovens e adultos como sujeitos de aprendizagem, impedindo a simples transposição da 

modalidade de ensino da criança para o âmbito do adulto; sobretudo, considera o 

conhecimento acumulado pelo adulto em sua vida pessoal e comunitária como 

conhecimentos, válidos, complexos e disponíveis para interação com outros saberes 

historicamente acumulados pela sociedade.  

Hoje, a Alfabetização Solidária desenvolve duas grandes frentes de ação. Está 

presente em 2.109 municípios brasileiros, atuando prioritariamente em áreas com os mais 

baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), que possuem os maiores índices de 

analfabetismo segundo dados do IBGE. Outra iniciativa paralela é o Projeto Grandes Centros 

Urbanos, lançado em julho de 1999, com o objetivo de atender alunos das regiões 

metropolitanas. O trabalho começou em São Paulo e Rio de Janeiro, mais foi ampliado para 

os bolsões de analfabetismo de Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Goiânia, João Pessoa, 

Salvador, Curitiba, Natal, São Luiz, Teresina, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Piracicaba, 

Limeira e São José dos Campos.  

A alfabetização de jovens e adultos está longe de ser um desafio exclusivamente 

brasileiro. Enquanto em países desenvolvidos é praticamente nulo o percentual da população 

que não sabe ler e escrever, na África, atinge 39%; na Ásia, 25%; e na América Latina e 

Caribe, 12% - no Brasil, em 2002, estava em 11,8% das pessoas de mais de 15 anos. É 

evidente que essa realidade tem efeitos diferentes em países com estádio variado de 

desenvolvimento, mas a necessidade de educação, até como ponte para a qualificação 

profissional, é uma premissa cada vez mais universal. É por isso que existe acentuada 

demanda em nações pobres e em desenvolvimento por iniciativas educacionais eficazes. Foi 

nesse contexto que, há sete anos, a Alfabetização Solidária passou a atuar também no exterior. 

Isso só foi possível porque a entidade brasileira criou um modelo que é absolutamente 

replicável, mesmo em regiões com características socioculturais distintas.  
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A participação internacional da AlfaSol, em parceria com a Associação Brasileira de 

Cooperação (ABC), órgão do Ministério das Relações Exteriores, começou em novembro de 

2000, com a adaptação da metodologia aplicada no Brasil para Timor Leste, na Ásia. No 

segundo semestre de 2001, foi estendida a Moçambique e a São Tomé e Príncipe, na África. 

No Continente Africano, a contribuição da AlfaSol, também chegou a Cabo Verde em 2002. 

Nesse mesmo ano, uma novidade: a parceria da Alfabetização Solidária foi firmada também 

com a Guatemala, na América Central, um país de língua espanhola. 

Tal aliança em torno de um projeto de alfabetização, mantida por países de línguas 

diferentes, comprova que é no mínimo bastante amplo o limite de adaptação da base estrutural 

do projeto brasileiro. Esse tipo de transferência de tecnologia social da Alfabetização 

Solidária só foi possível pela essência da proposta: um misto de grande capacidade de 

mobilização, aliado a um sistema de avaliação permanente de resultados e associado ao total 

respeito às peculiaridades sociais, culturais e econômicas de cada País. 

Sua atuação é reconhecida pelo IBGE, que creditou à Organização grande 

responsabilidade pela diminuição em 32,2% na taxa de analfabetismo no Brasil na última 

década. Outro indicador bastante positivo do impacto do trabalho da AlfaSol, vem do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP/MEC. Ao avaliar os 

dados do Censo Escolar 2006, é possível constatar que 91,9% dos municípios atendidos pela 

AlfaSol, no mesmo ano, oferecem classes de EJA em sua rede municipal de ensino. Enquanto 

nos municípios que não foram atendidos pela organização, nesse mesmo período, a oferta de 

classes de EJA é registrada em apenas 59,1% deles. 

Em outro levantamento realizado pela AlfaSol a partir de dados do Instituto, no 

período entre 1999 e 2005, a taxa de municípios com oferta de Educação de Jovens e Adultos 

que correspondia a 36% do total atendido em 1999 pela AlfaSol subiu para 88% em 2005. 

Entre os municípios não-parceiros, o percentual com oferta de EJA era de 26% em 1999 e de 

52% em 2005.  

O mesmo estudo aponta que, em 2005, houve decréscimo de 13,8% nas matrículas 

de EJA nos municípios não atendidos pela Alfabetização Solidária, em relação ao ano 

anterior. Enquanto isso, em período igual, nos locais onde a AlfaSol  está presente, a taxa de 

matrículas de EJA teve um acréscimo de 32,5%. 

Os resultados positivos do trabalho da Alfabetização Solidária são reconhecidos 

nacional e internacionalmente. Em 2005 a AlfaSol foi a primeira organização não-
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governamental a ser admitida como “filiada” da UNESCO. O anúncio oficial do 

estabelecimento de relações operacionais entre a Entidade Brasileira e a Internacional ocorreu 

durante a 172ª Sessão do Comitê do Quadro Executivo sobre Organizações Não-

Governamentais Internacionais, ocorrida na sede da UNESCO, em Paris.  

A AlfaSol foi reconhecida pela UNESCO pelo seu modelo bem-sucedido de 

parcerias, que reúne os vários setores da sociedade civil e governos, e que, inclusive, foi 

exportado para países de língua portuguesa – Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe 

– e espanhola - Guatemala. 

O estabelecimento das novas relações com a UNESCO dará à AlfaSol acesso a 

informações e documentações sobre alfabetização e educação continuada de jovens e adultos 

e educação em geral, assim como a participação em reuniões, encontros de organizações não 

governamentais, eventos de interesse da UNESCO e em sessões da Conferência Geral da 

Organização Internacional. Em contrapartida, a entidade internacional passa a ter uma 

presença mais ativa na área de educação de jovens e adultos com base na experiência da 

AlfaSol acumulada em dez anos de trabalho ininterrupto. 

A filiação à UNESCO foi precedida de vários outros reconhecimentos pelo seu 

trabalho e modelo de atuação. Em 2004, a AlfaSol foi uma das vencedoras do Prêmio Rei 

Sejong de Alfabetização, que recompensa as melhores ações no mundo pela diminuição do 

analfabetismo. Ao escolher a Organização, a UNESCO ressaltou a atuação em comunidades 

rurais e urbanas, com especial atenção à participação das mulheres e foco nas áreas mais 

pobres e isoladas do Brasil como diferencial para receber o prêmio. 

Em 2003, a entidade foi escolhida como um dos dez programas de alfabetização mais 

bem-sucedidos do mundo. O trabalho da AlfaSol, mantido por meio da parceria entre a 

iniciativa privada, instituições de ensino superior (IES), governos municipais, estaduais e 

federal e com a sociedade, foi considerado modelo e, por essa razão, incluído no kit da 

"Década da Alfabetização" da ONU. 

Um dos aspectos inovadores da atuação da Alfabetização Solidária é a articulação de 

um conjunto inédito de parcerias no Brasil. Ao inaugurar esse amplo processo de mobilização 

pela diminuição do analfabetismo, com dimensões capazes de atingir as localidades mais 

distantes do País, a AlfaSol abriu perspectivas para a organização de ações sociais, que se 

distinguem das antigas fórmulas adotadas, caracterizadas pelo mero assistencialismo e pela 

ineficiência e obsolescência de políticas centralizadoras. Nesse esforço, a Alfabetização 
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Solidária consolidou resultados significativos: mantêm parcerias com inúmeras empresas, 

universidades, cidadãos, prefeituras e governo, que é essencial para a evolução da 

Organização. 

3.5 AlfaSol em vários programas 

Em doze anos de atuação a AlfaSol procura articular diferentes experiências 

mediante atuação em vários programas. Propõe uma educação voltada para o respeito aos 

direitos e para a superação das situações de violações, apresentadas pelas realidades em que 

atua e o primeiro deles é a alfabetização de jovens e adultos. 

1 Alfabetização de jovens e adultos objetiva ampliar a oferta de educação para os 

jovens e adultos por considerar que esta ação é imprescindível para inversão dos indicadores 

sociais no Brasil e no mundo.  

2  Atenção à diversidade  tem como meta desenvolver ações educativas direcionadas 

à satisfação das necessidades básicas de aprendizagem de grupos com identidade histórica e 

cultural específicas. É uma ação que preserva os conhecimentos formulados na memória 

coletiva e de relações socioculturais historicamente determinantes para a sobrevivência como 

grupo, inclusive em contextos sociais amplos. 

Atenta ao desafio da redução da vulnerabilidade social de grupos e pessoas, a 

Alfabetização Solidária aponta a necessidade de elaboração de projetos político-pedagógicos 

específicos identificados com a necessidade de preservação da diversidade cultural local, 

como estratégia de legitimar os grupos historicamente excluídos das políticas públicas 

educacionais. 

3 Atendimento a grupos específicos sua ação única é a elaboração de projeto 

político- pedagógico direcionado ao atendimento das necessidades básicas de aprendizagem 

de grupos sociais específicos, mulheres moradores de regiões susceptíveis à desertificação e 

pescadores, estando presente em comunidades quilombolas, carcerárias, indígenas e outras 

comprometidos com a promoção da equidade realizando diagnóstico sociocultural e histórico 

do grupo e apresentando as concepções de formulação do conhecimento e organização social.  

4  O Centro de Referência em Educação de Jovens e Adultos (CEREJA) foi criado 

pela Alfabetização Solidária para ser um espaço de interlocução e interação de profissionais e 

instituições interessados e/ou dedicados à educação de jovens e adultos. Tem como objetivo 
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reaver, sistematizar, preservar, valorizar e disseminar informações e experiências em 

educação de jovens e adultos, assim como incentivar a disseminação de uma cultura de 

reflexão e difusão dos saberes que se desenvolvem em torno da EJA. O referido programa tem 

como ações:  

• Portal CEREJA  socializa experiências relevantes, amplia a discussão e 

o conhecimento referente à educação de jovens e adultos, oferecendo opções de 

pesquisa para o Brasil e o mundo. O CEREJA disponibiliza por meios eletrônicos e/ou 

convencionais, audiovisuais e/ou escritos. 

•  Concurso de Redação as ações desenvolvidas no âmbito do CEREJA 

partem da concepção de que os conhecimentos prévios dos jovens e adultos 

matriculados no curso da AlfaSol são válidos, complexos e adequados à interação com 

o conhecimento acadêmico. Decorrente desta concepção, os alunos são considerados 

aptos e competentes no registro de seu percurso de aprendizagem. 

• Revista da Alfabetização Solidária (Científica) - tem como objetivo 

ampliar o espaço destinado ao debate, pesquisa acadêmica e reflexão acerca da 

educação de jovens e adultos e suas diferentes interfaces no Brasil e no mundo, 

mediante  a seleção de artigos científicos de pesquisadores independentes, ligados a 

instituições de ensino superior, com relatos de experiências bem-sucedidas no Brasil e 

no exterior, bem como pesquisas acadêmicas focadas na educação de jovens e adultos. 

5 Cooperação Internacional - objetiva apoiar os esforços para redução do 

analfabetismo no mundo, utilizando características do modelo de atuação nacional da AlfaSol 

como subsídio para desenvolvimento de ações adequadas às necessidades específicas de cada 

país. 

6  Educação Digital - este programa tem por objetivo integrar tecnologias digitais ao 

processo de formação continuada de alfabetizadores, favorecendo o uso de ferramentas 

digitais no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. A ação visa, ainda a, impactar os 

processos educativos tradicionais, oferecendo acesso simplificado a conteúdos digitais 

diversificados disponíveis cada vez mais em bibliotecas virtuais e em banco de dados 

diversos, facilitando o processo de produção e circulação de informação e de formação 

continuada dos alfabetizadores. 
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7  O Programa Telesol  parceria com a Fundação Roberto Marinho (FRM), a AlfaSol 

implantou o programa Telesol no âmbito do Programa Fortalecendo a EJA, com o objetivo de 

proporcionar a continuidade da escolarização dos jovens e adultos egressos das aulas de 

alfabetização inicial e outros não concluintes do 1º segmento do ensino fundamental (1ª a 4ª 

série). Os objetivos gerais do Telesol são fortalecer as políticas públicas de educação de 

jovens e adultos nos municípios, oferecer alternativa de qualidade para a continuidade da 

escolarização e ampliar as oportunidades formativas dos educadores de jovens e adultos. 

8  Incentivo à Leitura  é uma importante ferramenta de inclusão social e de contínuo 

aprendizado; ajuda a desenvolver a reflexão e o espírito crítico e é fonte inesgotável de temas 

para melhor compreender a si e ao mundo. Alguém acostumado a ler sabe onde buscar 

respostas para suas dúvidas e como se atualizar. O ato de decifrar ou interpretar bem o sentido 

das coisas ajuda a formar seres pensantes, preparados para a vida.  

9 Formação do alfabetizador - por fim, o programa agrega, também, diferentes 

abordagens para a preparação do alfabetizador assim como para a sua prática pedagógica, 

incorporando quadros referenciais (acervos, periódicos etc.) que facilitam a transposição, para 

a sala de aula, dos princípios socializados nas diferentes ações de capacitação continuada. 

Suas ações envolvem: formação de acervos, bibliotecas itinerantes e práticas leitoras.                                                                                     

A Alfabetização Solidária atua com base nos índices de analfabetismo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo dados do censo de 200010, do IBGE, 

existem no Brasil cerca de 16,3 milhões de jovens e adultos analfabetos, com idade igual ou 

superior a 15 anos o que representa 13,6% dos brasileiros nessa faixa etária ou 10% da 

população total. Nos grandes centros urbanos, apesar de baixos índices de analfabetismo, é 

significativo o número absoluto de pessoas analfabetas ou pouco escolarizadas.11 

 

                                                
10 Nesse trabalho também se utilizou dados da UNESCO de 2006 em que mais de 65 milhões de jovens e adultos 
brasileiros tinham escolaridade inferior ao ensino fundamental, e o País possuía, ainda, 14,3 milhões de 
analfabetos absolutos, a maior parte dos quais pertencentes aos grupos com idades mais avançadas.   
11 (Fonte: www.alfabetizacao.org.br) 
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4  METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo, apresentamos o universo pesquisado, do qual foram extraídos os dados 

analisados e os procedimentos metodológicos utilizados na coleta e análise dos dados. 

 

 

4.1 Delineamento da Pesquisa  

Trata-se de um estudo de caso, de caráter descritivo, de natureza qualiquantitativa, 

por meio de uma amostra estratificada.  

 

4.2 Universo e Amostra 

O estudo ficou restrito ao Município de Maracanaú-CE, um dos que faz parte do 

projeto de extensão da UFC - Alfabetização Solidária - AlfaSol, desde 1997. O módulo 

escolhido para investigação se realizou no período de fevereiro a agosto de 2006. A população 

de amostragem é composta por 293 alunos, do qual foi tirada uma amostra de 65 

alfabetizandos egressos do módulo XX.  

Na pesquisa, foram investigados, mediante o uso de questionário, os 15 

alfabetizadores, e 65 alfabetizandos, formados aleatoriamente, matriculados nas 15 turmas, 

módulo XX da AlfaSol. Os alfabetizadores selecionados são todos aqueles que participaram 

do módulo, que se realizou de fevereiro a agosto de 2006, e corresponde ao número de turmas 

abertas no respectivo módulo. 

No quadro 1, apresentamos algumas características referentes às 15 turmas e aos 65 

alunos informantes da pesquisa. Como instrumento de investigação, optamos por aplicar de 

um questionário junto aos alunos e alfabetizadores, in loco, para averiguar o nível de 

letramento desses sujeitos. Consideram  no questionário aplicado aos alfabetizadores e alunos 

as variáveis expressas na sequência. 

 

4.3 Variáveis  

 No questionário aplicado aos alfabetizadores, foram consideradas as seguintes 

variáveis na pesquisa: 
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1  Idade 

2  Estado civil 

3  Atuação no projeto 

4  Atuação na AlfaSol                                        

5  Programa de alfabetização      

6  Formação 

7  Escolaridade    

8  Educação continuada   

9  Experiência no magistério                 

10 Percepção do alfabetizador (a) sobre o aluno da AlfaSol  

11 Práticas individuais de leitura e escrita  

12 Prática individual de letramento 

13 Necessidades de saber ler e escrever (quando o aluno revela sentir mais) 

14 Atividades de leitura e produção de textos na AlfaSol .   

15 Proposta de atividades de leitura e produção de textos para os alunos da AlfaSol  

16 Proposta curricular da AlfaSol 

17 Planejamento e capacitação 

18. Práticas de leitura e produção de texto em sala de aula 

19 Principais dificuldades para ensinar leitura e produção textual para os alunos 

20 Percepção do alfabetizador  sobre o que é necessário para o aluno saber ler e  

      produzir textos 

21. Leitura e produção de texto mais inadequados para os alunos da AlfaSol  

22. Avaliação do aluno egresso da AlfaSol (habilidade de leitura e escrita) 

23. Textos utilizados no dia a dia (escrevendo ou lendo).  

24. Impacto da escolarização do alfabetizador (a) após a entrada na organização 

AlfaSol. 

No questionário aplicado aos alunos, foram consideradas as seguintes variáveis na pesquisa: 

1 Idade 

2  Estado civil  

3  Moradia 

4  Número de filhos 
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5  Atividade profissional 

6  Experiências de trabalhos  

8  Realização profissional 

9  Trabalho atual  

10 Treinamento  

11 Carga horária 

12  Tempo gasto nas idas e vindas entre a casa e o trabalho 

13  Momentos de descanso 

14  Tempo para a diversão 

15  Frequência escolar antes da AlfaSol 

16  Tempo de escolaridade 

17  Modalidade de ensino 

18 Desistência em sala de aula 

19   Práticas individuais de leitura e escrita 

20  Conhecimento de leitura    

21  Conhecimento de compreensão de leitura 

22  Conhecimento da escrita  

23  Práticas individuais de letramento  

24  Necessidade dos alunos de saber ler e escrever 

25  Conhecimento se o aluno já escreveu ou recebeu cartas/correspondências 

26  Ida ao banco no dia a dia 

27  Dificuldade para resolver problemas no banco 

28  Leitura e escrita no trabalho 

29  Práticas sociais de leitura e de escrita  

30  Conhecimento se o aluno lida com a leitura e a escrita no seu dia a dia 

31  Tipo de leitura 

32. Tipo de leitura em casa (jornais, revistas, livros etc.)  

33. Conhecimento do que o aluno mais gosta ou gostaria de ler 

34. Conhecimento de busca de informações em geral  

35. Textos que podem ser utilizados no dia a dia, escrevendo ou lendo.  

36. Impacto da escolarização após o processo de alfabetização. 
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4.4  Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi procedida de duas formas - entrevista e aplicação de 

questionários – com realização de 20 visitas ao Município de Maracanaú-CE, no período de 4 

de abril a 1º de julho de 2009, às quinze localidades onde as aulas aconteceram. Foram 

entrevistados 13 alfabetizadores em um universo de 15 e obtivemos acesso a 52 (cinquenta e 

dois) alunos, do total de 65 formados aleatoriamente no universo. Entre os alfabetizadores só 

havia um homem e,  entre os alunos, 36 eram do sexo feminino; e 16 do sexo masculino, com 

idade que variava de 18 e 86 anos. Os questionários aplicados estão apresentados no 

Apêndice 2, seguidos de observações sobre a validade e precisão dos instrumentos. 
 

QUADRO 3 Caracterização das localidades, turmas e alunos matriculados em 2006, módulo XX da 

AlfaSol. 

Entrevistados 
por gênero 

Faixa 
etária 

Local da entrevista Turma* Localizações 
em 

Maracanaú-CE 

Alunos 
matricu-

lados 

Alunos 
entrevis-

tados M F   
L1 Conjunto Timbó 

I 
23 05 01 04 29 – 72 SESI 

L2 Maracanazinho 23 05 02 03 29 – 45 SESI 
L3 Madre Tereza 25 04 02 02 24 – 66 Residência da 

alfabetizadora 
L4 Cágado 23 05 03 02 22 – 68 Residência da 

alfabetizadora 
L5 Jereissati II. I 14 03 00 03 31 – 80 Residência do aluno 
L6 Jereissati II. II 13 05 02 03 31 – 64 Residência da 

alfabetizadora 
L7 Sobral 24 05 01 04 30 – 86 Escola 
L8 Canindé 17 04 02 02 29 – 71 Escola 
L9 Novo Oriente 25 03 00 03 19 – 71 Residência do aluno 
L10 Nosso Lar 13 03 01 02 31 – 60 Escola 
L11 Piratininga 18 04 00 04 20 – 81 Residência do aluno 
L12 Conjunto Timbó 

II 
21 05 02 03 21 – 73 Escola 

L13 Conjunto 
Industrial 

15 03 01 02 31 – 85 Residência do aluno 

*Os alfabetizadores e os alunos das turmas L14 e L15 não foram encontrados, os professores mudaram de 
endereço e os alunos não foram identificados. 
Fonte: dados da pesquisa 
 
 

Na entrevista, aplicamos individualmente o questionário, procurando deixar o aluno 

bem à vontade para que não se sentisse coagido ou obrigado a responder às questões. Na 

oportunidade, vários assuntos de interesse do aluno foram abordados. Muitas vezes percebiam 

o quanto eles se sentiam excluídos desse processo e o quanto era tão fácil, para ele, desistir. 
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No quadro 4 estão relacionados os procedimentos metodológicos aos objetivos da 

pesquisa. Essa investigação possibilitou a averiguação do processo educacional de jovens e 

adultos desenvolvido pela organização em estudo; mostrou-nos como se dá a aprendizagem 

dos alunos entrevistados na pesquisa.  

 
 

QUADRO 4 – Relação entre os objetivos da pesquisa e os procedimentos metodológicos 

OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

 

1 Averiguar o impacto da 
escolarização na vida dos alunos que 
passaram pelo processo de 
alfabetização na AlfaSol. 

 

No atual contexto da sociedade, eminentemente 
grafocêntrica, e no contexto histórico, social, 
econômico, político, cultural, educativo em que 
todas essas práticas ocorrem. 

 

2  Investigar as práticas e eventos de 
letramentos vivenciadas no dia a dia.  

Compreendendo como esses sujeitos pensam o 
processo, como percebem as relações que se 
estabelecem no aprendizado com a vida cotidiana. 
Abordando os alunos através de questões abertas e 
deixando-os falar à vontade. 

3 Descrever as práticas sociais de 
leitura e escrita dos sujeitos 
alfabetizados.  

Com aplicação de questionário e entrevista, 
verificamos ações que favoreceram a alfabetização e o 
letramento dos sujeitos, identificando quando o aluno 
sente mais necessidade de saber ler e escrever; se sente 
alguma dificuldade para resolver seus problemas no 
dia a dia; se precisa usar a leitura e a escrita no 
trabalho. 

 

4 Averiguar como se dá a inserção dos 
egressos da AlfaSol no mercado de 
trabalho 

Perguntando se ele está trabalhando; se já teve outros 
trabalhos; se existe algum trabalho que gostaria de 
realizar profissionalmente e se já teve algum 
treinamento. 

 

5 Identificar o processo de formação 
dos alfabetizadores em 2006 e 2009. 

Abordando o nível de escolarização quando entrou no 
programa e hoje; a participação em algum curso de 
educação continuada; verificando a sua experiência no 
magistério e em EJA, investigando sua formação 
crítica, práticas e eventos de letramentos nos cursos de 
formação que realizaram, com aplicação de 
questionário e entrevista. 

As adaptações foram realizadas com base no sistema de avaliação de competências do Projeto SESI por um 
Brasil Alfabetizado de 2005. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

  

 Neste capítulo, apresentamos a análise dos resultados desta investigação, segundo os 

objetivos propostos na pesquisa, dividida em dois grupos. Primeiro, traremos a análise dos 

alfabetizadores, orientada de acordo com as variáveis do estudo e agrupadas da seguinte 

forma: perfil dos alfabetizadores; formação; práticas individuais de leitura e escrita (avaliação 

do nível de leitura e escrita); prática individual de letramento; percepção do alfabetizador sobre 

o aluno da AlfaSol e o impacto da escolarização na vida do alfabetizador após entrar no 

projeto. 

 Com o objetivo de investigar as práticas de letramento e o impacto da escolarização 

na vida dos sujeitos que passaram por alfabetização e letramento, na coleta de dados dos 

alunos, a análise foi orientada de forma que pudéssemos investigar o perfil do aluno; atuação 

social; informações escolares; práticas individuais de leitura e escrita; práticas individuais de 

letramento; práticas sociais de leitura e escrita e o impacto da escolarização na vida após a 

alfabetização.  

 Todas as tabelas, relacionadas aos dados dos alfabetizadores e dos alunos, que foram 

criadas com base nos resultados apresentados, estão no Apêndice 2 deste trabalho.  

 

5.1 Análise dos resultados dos alfabetizadores 

 

Na pesquisa, observamos que a formação profissional dos alfabetizadores é insuficiente 

para qualquer atividade pedagógica diferenciada, pois apenas apresentam condições de seguir à 

risca o manual didático. Para um projeto de letramento, essa deficiência torna-se prejudicial à 

prática de ensino na área; sem muita leitura e sem muita produção textual durante a vida 

acadêmica, os professores não demonstram sensibilidade para uma reflexão crítica sobre a sua 

prática anterior e a atual. 

Não se pode pensar a prática de educação para jovens e adultos sob o mesmo prisma 

daquele voltado para o ensino regular das séries correspondentes. Sabemos que esses indivíduos 

desenvolvem práticas de leitura,  escrita e oralidade nem sempre reconhecidas pela escola, embora 

válidas para lidar com suas demandas sociais de comunicação, tais como ler contas domésticas, 

assinar os próprios nomes e participar de reuniões na comunidade onde vivem. 

A formação do professor alfabetizador tende mais às práticas escolares que reduzem 

a leitura e a escrita à análise de formas, em geral palavras e frases, com o objetivo de 
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desenvolver aspectos relacionados à moralidade no aluno. Na entrevista, observamos nos 

professores aqueles manuais prontos, herdados, sobre como montar uma aula, baseados em 

lugares-comuns sobre a capacidade do adulto em aprender. Na verdade, o ensino formal a 

partir da letra e da sílaba é ainda a realidade para a maioria dos alfabetizadores, 

desconsiderando todo o contexto de informações elaborado pelo coordenador setorial em 

conjunto com os alfabetizadores, no curso de capacitação inicial, realizado pela IES parceira e 

a  responsável por aquele módulo. Na análise a seguir,  veremos quem são esses profissionais. 

  

5.1.1 Perfil dos alfabetizadores 

 

Durante a aplicação do questionário, e entrevistando individualmente os 

alfabetizadores, podemos perceber que a maioria vem de famílias cujos pais são analfabetos e 

oriundos de grupos familiares muito humildes, que residem e estudam no próprio Município, 

veem no projeto uma boa oportunidade profissional, acham o trabalho realizado altamente 

gratificante, selecionam seus alunos pessoalmente, vão de casa em casa tentar convencê-los a 

participar do projeto; muitas vezes são necessárias várias tentativas até conseguir formar a 

turma. Constatamos nas entrevistas que algumas salas são formadas nas residências dos 

alfabetizadores e grande parte dos alunos matriculados pertence a mesma família do 

professor.  

Esses professores vivenciam muitas dificuldades em sala de aula, utilizam metodologia 

de alfabetização que,  na verdade são, reproduções de geração em geração de alfabetizadores. Por 

mais que a IES parceira encaminhe profissionais qualificados para acompanhá-los durante o 

módulo, os professores não conseguem absorver, com muita facilidade, as orientações recebidas 

no curso de capacitação. Os motivos variam da carga horária muitas vezes insuficiente à falta de 

um acompanhamento sistemático nas aulas. O número de visitas que a organização (AlfaSol) 

disponibiliza para a orientação dos alfabetizadores no Município é sempre inferior à real 

necessidade apresentada por eles. O coordenador municipal, responsável pelo acompanhamento 

dos professores no Município, não se sente habilitado para tirar todas as dúvidas durante o 

percurso do módulo em atividade. A maioria dos alfabetizadores não está mais na AlfaSol 

(92,3%), continua atuando em EJA (76,9%), a maioria no programa Brasil Alfabetizado(53,9%). 

(Cf. Tabelas 7,8) 

 

 



62 

5.1.2 Formação  

  

 A necessidade de aprender se estendeu a quase todos os rincões da atividade social. 

Estamos na sociedade da aprendizagem e somos todos, em maior ou menor grau, alunos e 

professores. Segundo um recente informe do Banco Mundial, foi introduzido como novo 

critério de riqueza o “capital humano”, medido em termos de educação e formação. Segundo 

esse informe, o capital humano proporciona, não apenas no presente como também no futuro, 

dois terços de prosperidade de uma nação.  

Essa demanda crescente de formação, entretanto, produz condições nem sempre 

favoráveis ao êxito da aprendizagem. Houve época, na AlfaSol, em que os alfabetizadores não 

tinham condições de ser treinados para se tornarem alfabetizadores, pois estavam mais na 

condição de alunos. Hoje, o que vemos são alfabetizadores graduados e pós-graduados, porém 

com a mesma dificuldade de alfabetizar um adulto.  

Na apresentação dos dados, o leitor atento perceberá que, em alguns casos, os 

percentuais, se somados, ultrapassam 100%. Isto decorre do fato de que nesses itens do 

questionário o sujeito podia responder a mais de uma opção. 

 No gráfico a seguir, está a situação desse alfabetizador hoje; muitos continuam 

ensinando e a maioria ainda atua em educação de jovens e adultos-EJA, a maior parte no 

programa Brasil Alfabetizado. 
 

Gráfico 1: Formação dos professores 

 

Fonte: a própria pesquisa. 
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 Como podemos observar no gráfico 1, em relação à formação dos professores, 

61,5% dos alfabetizadores são graduados, 7,7% estão na pós-graduação e 7,7% cursando a 

graduação, 23,1% continuam no nível médio, segundo os alfabetizadores por questões 

financeiras, pois, se dependesse só da vontade deles, já estariam na faculdade. A maioria dos 

professores da AlfaSol é de formados pela Universidade Vale do Acaraú – UVA, cerca de 

46,2% dos entrevistados, e o restante formado por instituições dessa natureza.  

Os dados permitem afirmar que os alfabetizadores que estavam no módulo XX da 

AlfaSol continuam a trabalhar como professores (69,3%), alguns em escolas, outros em 

programas de alfabetização e 76,9% possuem experiência em EJA.   

 Quando entraram na AlfaSol, 38,5% dos alfabetizadores já se encontravam com 

formação superior, 7,7% cursando uma especialização e 7,7% na graduação. Quando 

abordamos sobre o curso de educação continuada, 69,2% disseram ter feito o curso, a maior 

parte pelo programa Brasil Alfabetizado (53,9%). Atualmente, 30,8% dos alfabetizadores 

trabalham nesse programa (cf. Tabelas 2 a 11).   

O quadro 5, a seguir, mostra a formação que os professores apresentavam em 2006, 

quando iniciaram na AlfaSol e atualmente, época em que realizamos a pesquisa, 2009 

 QUADRO 5 – Formação dos alfabetizadores antes e depois do projeto 

Formação dos 
alfabetizadores no ano 

de 2006 

Formação dos 
alfabetizadores no ano 

de 2009 

Experiência com EJA Trabalho atual 

1 
Ensino Médio 
(Pedagógico) 

Ensino Médio 
(Pedagógico) 

Brasil Alfabetizado e AlfaSol Brasil Alfabetizado e 
Mais Educação 

2 
Ensino Fundamental  Ensino Médio  Brasil Alfabetizado Escola– séries iniciais 

3 
Graduação Especialização AlfaSol Sem trabalho 

4 
Ensino Médio  Graduação Brasil Alfabetizado e AlfaSol Escola– Ensino 

Fundamental-Português 

5 
Graduação Graduação AlfaSol Sem trabalho 

6 
Ensino Médio Ensino Médio  AlfaSol Escola– séries iniciais 

7 
Especialização  Especialização Brasil Alfabetizado e AlfaSol AlfaSol 

8 
Graduação Graduação Brasil Alfabetizado e AlfaSol, 

Projeto todas as Letras e BB Educar 
Escola Creche Nosso Lar 
– Brasil Alfabetizado 

9 
Graduação Graduação AlfaSol e BB Educar Escola – 2º e 3º anos 

10 
Graduação Graduação Brasil Alfabetizado e AlfaSol, 

Projeto SESI e Alfalit 
Escola Creche Nosso Lar 
– Brasil Alfabetizado 

11 
Ensino Médio Graduação SESI por um Brasil Alfabetizado e 

AlfaSol 
Sem trabalho 

12 
Ensino Médio Ensino Médio 

(Pedagógico) 
Brasil Alfabetizado e AlfaSol Brasil Alfabetizado 

13 
Ensino Médio Ensino Médio Brasil Alfabetizado e AlfaSol Brasil Alfabetizado 

Fonte: a própria pesquisa. 
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Vale ressaltar que a AlfaSol tem como uma de suas propostas o incentivo à 

qualificação, à continuação dos estudos dos alfabetizadores. E nesse ponto, os professores 

estão tentando fazer a sua parte.  

Os alfabetizadores continuam trabalhando em escolas (69,2%); apenas dois professores 

continuam ensinando na AlfaSol, fato previsível, já que a organização defende a mudança dos 

alfabetizadores a cada módulo. O objetivo, segundo seu modelo político-pedagógico, é dar novas 

oportunidades a várias pessoas da localidade envolvida. 

 A estratégia utilizada pela organização não é a mais adequada pois, os alfabetizadores 

levam algum tempo para aprimorar a forma de ensinar os jovens e adultos e, quando começam a 

desenvolver a habilidade para o trabalho, interrompem, prejudicando todo o processo que poderia 

ser melhorado. 

Kleiman, Signorini e colaboradores (2001, p.29) nos mostram que os alfabetizadores 

exercem hoje uma função para a qual nem sempre são preparados no curso de magistério. Por 

força da instituição, eles passam a ser o representante dos grupos letrados na sala de aula, sendo 

que a formação, a sua extração social e a sua condição econômica não lhes permitem exercer com 

segurança esse papel.  

Os alfabetizadores de jovens e adultos convivem com a frustração do fracasso do 

cotidiano da aula e podem até alfabetizar, mas, certamente, não formarão sujeitos letrados que 

utilizem a escrita para o seu desenvolvimento e do seu grupo social (KLEIMAN, 2001). 

 

5.1.3 Práticas individuais de leitura e escrita dos professores (avaliação do nível de 

leitura dos alunos)                                                                                                                      

  

No gráfico 2, apresentamos o resultado sobre o nível de leitura dos alunos, na 

percepção do professor; a maioria afirmou que seus alunos leem, embora com dificuldade. 

Um pequeno percentual lê sem dificuldade. A maioria também reconhece que seus alunos não 

compreendem muito a leitura que fazem quase todos os alunos escrevem. Vejamos os dados 

nos gráficos. 
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Gráfico 2  - Distribuição do poder de dificuldade de leitura dos alunos, segundo 

a avaliação do professor 

 

Fonte: a própria pesquisa. 

 

Analisando a capacidade de leitura dos alunos de acordo com a própria avaliação dos 

alfabetizadores, mesmo tendo afirmado que 69,2% dos alunos leem, percebemos que a 

história de leitura e escrita dessas pessoas se pauta no pouco tempo de escolaridade, embora 

esses alunos, hoje, garantam a escolaridade dos filhos. Com relação à própria escolaridade, 

eles se sentem inabilitados para conciliar o trabalho com o estudo; a desmotivação é uma 

realidade na vida desses sujeitos. Os alunos que não sabem ler acham que não aprendem mais. 

Mesmo assim, muitos professores conseguem alfabetizar seus alunos, mas, hoje em 

dia, só a alfabetização não é suficiente para atender à demanda crescente de letramento numa 

sociedade complexa como a atual. Transformar a prática do seu cotidiano de leitora numa 

prática para a formação de leitores exige muito mais do que aquilo que eles podem apresentar 

em sala de aula para seus alunos. 

 

Um professor bem-formado, consciente de seu papel político na alfabetização de 
jovens e adultos, consegue manter o aluno na escola, assim incrementando as suas 
possibilidades de tornar-se um sujeito letrado, mesmo quando as condições para a 
realização da tarefa são precárias. Por outro lado, um professor mal preparado, 
mesmo inserido num contexto que lhe forneça todas as necessidades de infra-
estrutura para realizar o trabalho, continuará a dar aulas que acabam por excluir os 
alunos. (KLEIMAN, SIGNORINI et al, 2001, P.35). 
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 No gráfico 3, os professores avaliam a capacidade de leitura dos alunos identificando 
os que leem e compreendem e os que compreendem parcialmente. É interessante observar que 
apenas 7,7% compreendem o que leem totalmente. Vejamos os percentuais: 

 

 
Gráfico 3  - Distribuição da capacidade dos alunos compreenderem o que leem, 

segundo a avaliação do professor 

 

Fonte: a própria pesquisa. 
 

Quando indagamos, no momento da coleta, sobre o nível de leitura dos alunos da 

AlfaSol, os alfabetizadores disseram que  69,2% dos alunos leem com dificuldades ou muita 

dificuldade. Segundo os alfabetizadores, apenas 7,7% dos alunos leem sem dificuldade, mas, 

quando perguntados se o aluno compreende o que lê, 61,5% disseram que os alunos 

compreendem parcialmente, 7,7% não compreendem e 7,7% compreendem totalmente. (cf. 

tabelas 19 a 23). 

Segundo os alfabetizadores, 84,6% dos alunos escrevem, entretanto, quando 

indagamos de que forma, 92,3% dos professores responderam que razoavelmente. Quando 

pesquisamos como o alfabetizador avalia o aluno egresso da AlfaSol, quanto à habilidade de 

leitura e escrita, alguns professores reconheceram as limitações de seus alunos, alguns alunos 

com pouca habilidade de leitura e escrita e outros com habilidade apenas para assinar o nome. 

Vejamos as falas (cf. Tabelas 16 e 17). 
 

(1) Os meus alunos, nem todos conseguiram na escrita e na leitura um bom 
rendimento, pois precisam de mais tempo para aprender. (PL-2). 

 
(2) Alguns saíram com alguma aprendizagem de leitura ainda média. (PL-1). 
 
(3) Eles já conseguem fazer o nome e lendo com dificuldade. (PL- 5). 
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Os alfabetizadores não relataram as dificuldades dos alunos. Eles conhecem os 

problemas de aprendizagem que os alunos enfrentam, mesmo afirmando que a maioria lê e 

sendo sabedores de que aqueles que leem já sabiam quando entraram no programa. Eles 

sabem que muitas vezes os alunos conseguem vencer a tarefa de decifração do código, mas 

fracassam na aquisição de práticas letradas legitimadas pela sociedade, ou seja, não 

conseguem utilizar a escrita como instrumento para o desenvolvimento e para a autonomia 

social. 

 

5.1.4 Prática individual de letramento 

 

 Neste item, procuramos indagar, na percepção do alfabetizador, se o aluno aprende a 

ler e a escrever no contexto das práticas sociais de leitura e de escrita; na medida em que 

fomos verificando a principal dificuldade que os professores sentiam para ensinar leitura e 

produção textual para os alunos, percebemos que os alfabetizadores falavam das dificuldades 

de seus alunos, mas não identificando aqueles que não sabem ler, mas conhecem as funções 

da escrita, e as usam, lançando mão do alfabetizado, não identificando o analfabeto letrado, 

com certo nível de letramento, assim como o alfabetizado não letrado, que sabe ler e escrever, 

mas não cultiva nem exerce práticas de leitura e de escrita. Na verdade as dificuldades 

relatadas passaram mais por questões de codificação e decodificação do alfabeto. Vejamos os 

que eles disseram quando abordamos sobre avaliação do nível de leitura do aluno. 

 

(4) O aluno não conhece o alfabeto e não tem muita atenção em sala de aula. (PL-3). 
 
(5) A dificuldade que eu encontrava era apenas por eles não saberem ler. (PL-7). 
 
(6) A dificuldade que os alunos tem para compreender alguns textos. (PL-8). 
 
(7) Estão acostumados a soletrar e não entender o que estão lendo. Tem dificuldade de 

escrever e organizar as idéias. (PL-13). 
 
(8) Eles não entendem o que é texto. (PL-12).  
  

Podemos observar que o letramento dos que ensinam a ler e escrever merece uma 

atenção especial dos formadores de alfabetizadores e daqueles que os recrutam. A transição 

entre o curso do magistério e o ensino de uma turma, de forma abrupta e sem orientação, 

parece ser uma experiência comum na vida profissional desses alfabetizadores. 
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As falas dos alfabetizadores podem servir como ponto de reflexão com base nas 

percepções sobre o que é necessário para o aluno saber ler e produzir textos. Percebemos que, 

de uma forma ou de outra, eles colocam a situação como se a responsabilidade pela não- 

aprendizagem fosse do aluno. O entendimento do que é responsabilidade do professor e o que 

é responsabilidade do aluno não está muito claro para eles; o despreparo para com o processo 

de alfabetização fica evidente em suas falas.  

As informações obtidas nas entrevistas nos permitiram verificar que poucos 

alfabetizadores mantinham um nível de conhecimento adequado para a alfabetização de 

jovens e adultos. Vejamos as respostas escritas pelos próprios punhos dos alfabetizadores 

sobre o que é necessário para o aluno saber ler e produzir textos: 

 

( 9 ) muito exercício, produção de textos, muita leitura e etc. ( PL-5 ). 
 
(10) atenção e treinamento. (PL -8). 
 
(11) conhecer o alfabeto, juntar as famílias. (PL-9). 
 
(12) bons livros, revistas. (PL-11). 
 
(13) Trabalhar textos que sejam do dia-a-dia e que sejam atrativos para eles, que 
fazem parte da sua realidade. (PL-1). 

 

A reflexão sobre as práticas individuais de letramentos nos leva a uma análise sobre 

o fracasso dos cursos de alfabetização de jovens e adultos, corriqueiramente atribuído apenas 

ao desempenho do aluno. Segundo a experiência do alfabetizador, indagamos quando o aluno 

revela sentir mais necessidade de saber ler e escrever. 

 As respostas indicaram que assinar o nome ocupa o primeiro lugar com 61,5%; as 

tarefas diárias de trabalho e a necessidade de locomoção  

( pegar o ônibus) 30,8% e procurar endereço, identificar cartazes de propaganda e 

remetentes de correspondência. Apenas 7,7% responderam quando precisam usar o celular ou 

ir ao banco. (cf. tabelas 24 a 31). 

No gráfico 4, podemos observar que os alfabetizadores afirmaram que os alunos 

entram no projeto com o objetivo de primeiro aprender ao assinar o nome, porém, mais na 

frente, na análise dos alunos, vamos perceber que a prioridade é outra pois, o aluno da 

AlfaSol quando participa de um projeto desse nível busca bem mais do que aprender a assinar 

o próprio nome.  
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Gráfico 4 – Segundo os professores e de acordo com a sua experiência em sala de aula;  
quando o aluno revela sentir mais necessidade de saber ler e escrever nas tarefas diárias 

do trabalho*(os professores tinham a opção de escolher mais de um item) 

 

 Fonte: a própria pesquisa. 
 

No gráfico 4, os professores demonstram que o aluno ainda prioriza a aprendizagem 

do nome com o objetivo de perder o estigma de analfabeto. Para eles, assinar o nome é o 

bastante e parece que para o professor alfabetizador essa prioridade ainda permanece como 

sendo a principal e primeira. O trabalho parece não ser prioridade na percepção do professor 

e,  na avaliação com os alunos, percebemos também a não-prioridade da leitura e da escrita 

para práticas relacionadas ao trabalho. 

Vejamos o gráfico 5, no qual os professores mostram as atividades de leitura e 

produção de textos mais utilizado em sala de aula. No gráfico, podemos analisar que existe 

uma gama de materiais que podem ser utilizados em sala de aula. São atividades de leitura e 

produção de texto que podem enriquecer muito o ensino e as cinco mais utilizadas pelos 

professores são: poesias, com 84,6%, receitas culinárias, com 84,6%, bilhetes, com 61,5%, 

contos, com 46,2% e notícias de jornal, cartas e listas, com 38, 5% (cf. tabelas 30 a 37). 
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Gráfico 5 – Distribuição dos professores em relação às atividade de leitura e produção 
de texto na AlfaSol 

 

Fonte: a própria pesquisa. 

 

Quando perguntado se eles propunham atividades de leitura e produção de textos 

para os alunos da AlfaSol, 100% responderam que sim e 84,6% levavam em consideração os 

temas e textos relacionados com o interesse dos alunos (cf. tabela 39). 

 As duas atividades de leitura e de produção de textos relacionadas às práticas em sala 

de aula mais utilizadas são descritas como: textos fatiados; linha de texto recortado; texto 

lacunado, leitura por alfabeto móvel; história do dia a dia; leitura de poesia, leitura 

compartilhada, coletiva utilizando o alfabeto móvel, cruzadinha, caça-palavra, desafio da 

palavra. Contos e dinâmicas; leitura – textos bíblicos, rótulos e receitas culinárias, 

corroborando como as atividades mais utilizadas em sala de aula.  

Kleiman, Signorini e al (2001, p.160)) falam que a procura de soluções práticas 

para os pequenos problemas do cotidiano, como tomar ônibus ou anotar um recado, é, na 

verdade, motivação secundária na busca da escrita. O analfabeto espera muito mais do que 

isso da escolarização. Ele pretende impor-se como sujeito, integrando-se ao processo de 

desenvolvimento, para ser parte constitutiva desse mesmo desenvolvimento. 

Os autores continuam suas falas confirmando a hipótese de que jovens e adultos 

analfabetos interessam-se, e muito, pelo texto literário. Para eles, o profissional alfabetizador 

deve abrir espaços para o aluno, respeitando seus conhecimentos e leituras. Segundo Kleiman 
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(1993, p.23), se não fizermos isso em sala de aula, os textos literários não sairão do lugar 

comum que normalmente são as leituras escolares, caracterizadas como sendo autoritárias, 

uma vez que o texto é concebido como possuidor de um sentido único, tendo apenas uma 

maneira de ser abordado e entendido. 

 

5.1.5 Percepção do alfabetizador sobre o aluno da AlfaSol 

 

A análise do gráfico 6 trata da proposta curricular na educação de jovens e adultos, 

elaborada para os educandos através do conhecimento de suas expectativas, cultura e 

necessidades de aprendizagem. O educador, diante de uma proposta dessa,  poderá refletir 

sobre sua prática e procurar sempre meios para aperfeiçoá-la.  

É importante que o professor passe para o educando a consciência de que o processo 

educativo não se encerra no espaço e no período da aula. A assistência além das aulas pode 

ser uma grande aliada no desenvolvimento social e cultural dos alunos, portanto, é importante 

considerar a dimensão do centro educativo como espaço de convívio, lazer e cultura, 

promovendo festas, exposições, debates ou torneios esportivos, motivando os educandos e a 

comunidade a frequentá-lo, aproveitando essas experiências em todas as suas possibilidades 

(RIBEIRO,1997). 

No gráfico 6, encontraremos a maioria de alfabetizadores que sabem da importância 

de se utilizar esse documento como orientação em sala de aula. Vejamos os percentuais:  

 
Gráfico 6 – Distribuição dos professores de acordo com a utilização da proposta 

curricular da AlfaSol 

 

         Fonte: a própria pesquisa. 
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Os percentuais apresentados neste gráfico revelam que os professores sabem a 

orientação que devem seguir. Portanto, 76,9% dos alfabetizadores disseram utilizar, 23,1% 

não utilizam, justificaram dizendo não conhecer ou porque preferiam lidar com o dia a dia dos 

alunos. No gráfico 7,  abordamos sobre o planejamento que os professores fazem com o 

coordenador setorial da IES, antes de iniciar as atividades letivas, em sala de aula. O resultado 

da pesquisa revelou que 84,6% dos entrevistados seguem o planejamento, previamente 

elaborado, no encontro de capacitação com o coordenador setorial (cf. tabelas 40, 41,42 e 43).  

 
Gráfico 7 – Distribuição dos professores segundo cumprem ou não o planejamento, 

previamente elaborado, no encontro de capacitação com o coordenador setorial 
 

 

Fonte: a própria pesquisa. 

 

Neste gráfico, a maioria diz que segue, mas não vemos isso na prática. Os desafios de 

fazer com que os professores sigam o planejamento previamente elaborado é grande, o tempo 

de acompanhamento não é suficiente para que eles consigam assimilar essa nova postura e  

existe uma cultura a ser trabalhada e assimilada por estes profissionais; a capacitação requer 

disciplina, monitoramento e avaliação adequados para que se tenha um bom êxito na 

alfabetização e no letramento proposto.  

 No próximo gráfico, os professores relatam as diferentes formas de textos utilizadas. 

Vejamos: 
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Gráfico 8 – Distribuição dos professores de acordo com o uso no dia a dia, seja 
lendo ou escrevendo, de receitas culinárias 

 

Fonte: a própria pesquisa. 

 

No gráfico, os professores tinham a opção de responder a mais de um item. Quando 

mostramos no questionário diversas formas de textos que ele poderia utilizar no dia a dia, seja 

escrevendo ou lendo, 76,9% disseram utilizar o jornal, 61,5% apresentaram o livro didático 

juntamente com os cartazes, 53,8% poemas, receitas culinárias, revistas e letras de músicas, 

38,5% bilhetes e calendários e 30,8% cartas (cf. Tabelas 58 a 67). 

O alfabetizador poderia, a priori, elaborar seu pensamento e sua prática sobre a 

alfabetização, porém, o letramento dos que ensinam a ler e a escrever merece uma atenção 

especial por parte dos profissionais responsáveis por esta formação. Ao longo dessa 

investigação, observamos a precariedade do nível de letramento de alguns professores, 

consequência de sua limitada experiência como leitor e escritor. O próprio contexto onde o 

alfabetizador se encontra não lhe permite assumir um papel crítico em relação aos conteúdos 

abordados em sala de aula e na sua própria vida profissional. 
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No corpo docente, havia um só alfabetizador; as demais eram alfabetizadoras. Por 

serem pessoas simples, da própria comunidade, para as alfabetizadoras, o curso de magistério 

e o exercício da profissão constituem  investimentos significativos numa alternativa concreta 

de livrarem-se da desqualificação tradicionalmente impostas às mulheres de mesma condição. 

Não há lugar para as transformações significativas que imaginávamos que tivessem 

acontecido após o impacto da escolarização na vida dos sujeitos, após a entrada no programa. 

A formação continuada do professor parece não ter sido suficiente para transformar uma 

concepção escolar moralista e conservadora; os alfabetizadores continuam não sendo 

preparados para ensinar grupos sociais onde predominam culturas e tradições eminentemente 

orais, a leitura e a escrita. Essas pessoas, assim como os seus alunos, são marginalizados tanto 

pelos salários como pelas condições de trabalho apresentada (SIGNORINI, 2001). 

 
Segundo Kleiman (2001), “Devido à sua formação acrítica em cursos sem leitura e 
sem escrita, esses alfabetizadores não conseguem evitar a frustração e o fracasso do 
cotidiano da aula; eles poderão até alfabetizar, mas, certamente, não formarão 
sujeitos letrados que utilizem a escrita para o seu desenvolvimento e do seu grupo 
social. (P.208). 
 

 

5.1.6 O impacto da escolarização na vida do alfabetizador após entrar no projeto 

 

Para esta categoria de análise, buscamos identificar, além do impacto, o tipo de 

leitura e produção de texto que os alfabetizadores consideram mais inadequados e as razões 

para isto. Os exemplos apresentados pelos professores reproduzem seu pensamento a respeito; 

para esses professores alguns textos não ajudam na aprendizagem dos alunos; a leitura 

mecânica não diz muito. Todo o material deve ser voltado para a realidade do aluno e, assim, 

despertar o interesse e a motivação para a aprendizagem e permanência em sala de aula. 

Vejamos as falas de alguns deles:  

 

(14) acho inadequado a leitura mecânica, a leitura e a produção de textos, tem 
que ser de acordo com a realidade dos alunos.  (uma leitura prazerosa, e 
essa leitura só dar prazer com os acontecimentos do dia-a-dia) (PL-2). 

 
(15) leitura e texto longo. (porque confunde a mente do aluno) (PL -12). 
 
(16) aquilo que não interessa para eles e não faz parte da vida deles” (porque 

desperta o interessa e desmotiva) (PL-10). 
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(17) “leitura de jornal” (Acho o jornal muito formal, até mesmo o tipo de 
letra para os alunos é bem mais difícil) (PL-6).           

 

A situação dos professores no Brasil se caracteriza, historicamente, por insuficiente 

formação inicial, baixos salários e precárias condições de trabalho, o que contribui para o 

processo de aguda proletarização docente (DOURADO, 2001, p.51). 

Observando a capacidade de leitura e escrita dos alfabetizadores, notamos 

dificuldades enfrentadas por eles em suas falas e escritos no decorrer das entrevistas e 

aplicação dos questionários. Embora a maior parte tenha formação superior, muitos não 

conseguem utilizar em suas falas normas gramaticais básicas; encontramos dificuldades 

também quanto à ortografia, percebemos que alguns até ficaram um pouco temerosos em 

preencher o questionário na hora e pediram para entregar depois. 

A escrita segue regras diferentes das apresentadas na fala; daí a insegurança desses 

professores. Segundo Marcuschi (2003, p.36), mesmo legitimando a importância da escrita, 

ainda somos seres orais. A oralidade é o meio maior de expressão e de atividade 

comunicativa. Já a escrita é caracterizada pelo autor como pautada pelo padrão, não servindo 

como fator de identidade individual.  

Apesar de serem professores, o ato de escrever não parece ser prática ordinária 

dessas pessoas. Torna-se, portanto, fundamental para as instâncias superiores preocupadas 

com a formação desses profissionais, que revejam essa formação se querem realmente reduzir 

o índice de analfabetismo no País. 

Quando abordamos o impacto dos professores, pensamos no atual contexto da 

sociedade, eminentemente grafocêntrica, e no contexto histórico, social, econômico, político, 

cultural, e educativo em que todas essas práticas ocorrem. Mostramos a seguir os 

depoimentos dos alfabetizadores sobre o impacto que a entrada no projeto AlfaSol causou na 

sua vida profissional.  Podemos ai perceber também que há uma consciência sobre o que eles 

conseguiram ou podem conseguir por meio desse trabalho; algumas voltaram a estudar, outras 

foram impedidas por problemas financeiros; para algumas, muitas portas se abriram, mas 

todas aproveitam muito bem a oportunidade que abarcaram e, a partir daí, seguem fazendo 

tudo para não perder a oportunidade que alcançaram na vida. 

 
(18) Bom, eu continuo no mesmo trabalho, vejo que já ajudei muitos 

alfabetizandos, mas não somos valorizados, gostaria de ter mais 
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oportunidade de vida para poder crescer mais em termo de trabalho, meu 
sonho é a faculdade. (PL-4. 

 
(19) Voltei a estudar, mas ainda estou triste, um pouco triste, pois não pude 

continuar com os meus estudos por falta de verba e gostaria muito de 
continuar, este meu trabalho me realiza. ( PL-9 ). 

 
(20) Abriu outras portas, para outros programas, melhorou meus conhecimentos. 

(PL-12 ). 
 
(21) Hoje eu me sinto uma pessoa realizada. Por que estou fazendo o que eu 

gosto: ensinando aqueles que não teve oportunidade de estudar. Eu amo a 
minha profissão. (PL-10). 

 
(22) Foi um excelente impacto, pude ganhar uma experiência que servirá, com 

certeza, para minha carreira profissional. (PL-1). 
 

 

5.2   Análises dos resultados dos alunos 

 

Na medida em que fomos verificando a situação dos sujeitos envolvidos com as 

práticas sociais de letramentos e que fazem uso da leitura e da escrita no seu dia-a-dia, 

apropriando-se desse uso na convivência numa sociedade letrada, mesmo sem o domínio 

dessas práticas, percebemos o quanto essas pessoas que não incorporam a prática da leitura e 

da escrita, que não adquirem competência para usá-las e se envolverem com tais práticas, 

vivenciam conflitos por conta do distanciamento entre língua oral e a língua escrita. 

Para esta categoria de análise, buscamos identificar fatores que mostrassem o que 

essas pessoas sentem e como se inserem na convivência das práticas sociais. Sabemos e 

constatamos na pesquisa que o nível de letramento dessas pessoas é baixo, mas sabemos 

também que apesar de frequentarem um nível básico de letramento se  expressam muito bem 

e às vezes até se destacam, embora alguns se ressintam do não-aprendizado da leitura e da 

escrita. 

Viver em um mundo letrado no qual a fala e a escrita são importantes é um desafio 

para essas pessoas, mas não podemos deixar de ressaltar que a oralidade sempre será, ao lado 

da escrita, o grande meio de expressão e de atividade comunicativa. Foi observando essas 

práticas que iniciamos a análise, mostrando o perfil desses sujeitos jovens e adultos 

trabalhadores, em busca de um espaço na sociedade, mas consciente de que esse espaço no 

mercado de trabalho  exige deles  uma qualificação que eles acham muito difícil atingir. São 
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pessoas muito simples, na sua maioria, trabalhadores de camadas populares, filhos de 

trabalhadores não qualificados, com baixo ou nenhum grau de instrução e com  curta passagem 

pela escola. 

 

 

 

5.2.1 Perfil do aluno 

 

 As informações do gráfico 9 têm por objetivo auxiliar na formação do perfil dos alunos 

da amostra que compõe a pesquisa.  

 

Gráfico 9 – Distribuição dos alunos por idade 

 

   Fonte: a própria pesquisa. 

 

 A análise do gráfico 9 mostra que os sujeitos desta pesquisa são jovens e adultos 

trabalhadores, a maioria na faixa de 41 e 60 anos (52%). Se somarmos os alunos com 18 e 40 

anos, teremos 26,9% e acima de 60 anos o total está perto de 21,1%, ou seja, há uma 

predominância de adultos em idade produtiva e com grandes responsabilidades, já que a 

maioria é de casados; moram com esposa (o) e filhos (45,9%), há uma grande concentração de 

moradia com os pais e agregados (27,2%), e 17,3% moram com os filhos - são os separados e 

viúvos.             

 Na entrevista e observação na residência dos sujeitos, detectamos também o fato de que a 

maioria dos alunos tem algum grau de parentesco com o alfabetizador - pai, mãe, irmã, irmão, 
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cunhado, sogra, etc. A maior parte não consegue concluir o curso de alfabetização e, mesmo 

aqueles que continuam até o final, não aprendem a ler no período de duração do módulo. É 

comum nesses programas uma reincidência de matrículas de alunos.          

 

No gráfico 10 analisamos o estado civil desses sujeitos: 

 

 

Gráfico 10 – Distribuição dos alunos por estado civil 

 

 Fonte: a própria pesquisa. 

 

No gráfico 10, podemos observar que a maioria é de casados (51,9%); há um grande 

contingente de mulheres nesses programas, a maioria com filhos. Algumas mulheres trabalham 

fazendo pequenas vendas em de pequenos negócios do tipo: revendas de produtos variados, ou 

como domésticas em casa de família, ou em casas vizinhas na própria localidade onde residem. 

De acordo com as tabelas,  a maioria tem filhos (84,6%). Desse total, 42,3% têm entre um 

e três filhos, 15,4% entre quatro e seis filhos e 5,7% dos alunos têm entre dez e dezenove filhos 

(cf. tabelas 1,2,3,5,6).  

Quando a pesquisa foi iniciada, imaginávamos que os sujeitos investigados, após o 

processo de alfabetização, estariam trabalhando ou teriam acesso aos postos de trabalhos do 

Município,  caracterizado por possuir muitas indústrias, mas a realidade que se apresentou foi bem 

diferente. A pesquisa apontou que 50% dos alunos estão desempregados e os outros 50% restantes 

trabalham, porém, a maioria na informalidade. Essa realidade só corrobora a hipótese de que o 

baixo nível de letramento e a ínfima escolarização impedem o acesso desses sujeitos no mercado 

de trabalho (cf. tabelas 7 e 8). 
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A coleta das informações comprovou que essas pessoas vivenciam os eventos de 

letramento, mas não incorporam as práticas, ocasionando um acentuado número de pessoas 

trabalhando na informalidade. A educação, juntamente com as políticas públicas sociais, torna-se 

cada vez mais importante no mundo do trabalho. A falta de escolarização desses sujeitos contribui 

para a falta de oportunidades sociais ao longo da sua história de vida. Essas pessoas não se 

encaixam no perfil de trabalhadores que as fábricas e indústrias necessitam hoje. As empresas e 

indústrias atraídas para essas localidades  não demonstram interesse em investir na formação de 

base desses trabalhadores, que buscam mão de obra qualificada e, assim, obter mais lucros sem 

precisar investir. 

Uma parte dos sujeitos da pesquisa continua sem perspectivas de trabalho por falta de 

escolarização mínima necessária para se inserirem no mercado formal. Esses sujeitos 

demonstraram não ter muita perspectiva de um novo emprego; as fábricas só garantem 

empregabilidade àqueles quem têm o ensino fundamental completo, realidade bem distante da 

apresentada pelos alunos na pesquisa. 

 Alguns alunos têm como fonte de renda um pequeno comércio na própria residência. 

Quem tem mais de 60 anos (mulheres) e 65 (homens) anos recebe a aposentadoria do INSS. A 

maioria vive do programa Bolsa Família e não costuma ir ao banco, recebe seus rendimentos de 

programas ou aposentadoria em casa lotérica. Observou-se que essas são, em boa parte dos 

entrevistados, as fontes de renda.  

A pesquisa também mostrou que 82,7% dos alunos já tiveram outras experiências de 

trabalho, 32,7% sonham em ter o seu próprio negócio, 35,7% nunca fizeram nenhum treinamento, 

65,4% disseram que gostariam de fazer algum tipo de treinamento com o objetivo de conseguir 

alguma qualificação e, assim, conseguir algum trabalho (cf. tabelas 10,12,14,15 e 17).  

Diante de uma realidade tão árida, o que se apresenta é que essas pessoas não alcançarão 

uma ascensão social, nem terão direito à empregabilidade, embora todos precisem estar 

socialmente integrados e, de alguma forma, garantir sua sobrevivência. É o que eles fazem na 

informalidade, como podemos constatar. Dourado (2001) diz o seguinte sobre o assunto: 

(...) os trabalhadores que necessitam de maior base educacional, aquela definida 
como perfil de qualificação de novo paradigma tecnológico, serão somente os 
“empregáveis”, com capacidade potencial de inserção no mercado de trabalho 
formal. Os demais trabalhadores necessitarão de rudimentos instrucionais, 
suficientes para o desempenho das atividades que realizarão no setor informal ou 
no subemprego ( p.111). 

 
 

Notamos que, de um lado, há uma exigência de qualificação para o mercado de trabalho, 

e, do outro, algumas variáveis importantes para a obtenção e/ou manutenção do emprego. A 
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impossibilidade do trabalhador continuar seus estudos por conta do excesso de carga horária 

trabalhada, do cansaço, da necessidade de manter o emprego para o sustento da família, 

desmotivação quanto ao retorno à sala de aula, incerteza do futuro, e  não-credibilidade da 

aprendizagem nessa altura da vida - tudo isso pode ser percebido nas falas transcritas a seguir: 

 

(23)  eu levava todos os filhos e deixava lá brincando, mas ficava preocupada, só ando 
com  eles, pra onde vou levo, eu deixei de ir antes de terminar porque me mudei, 
meus filhos tão tudo na escola. (AL2F- 39). 
 

(24) eu não sabia de nada, aprendi a ler, a escrever, posso ensinar o dever dos meninos. 
Eu não tinha tempo de estudar por causa do trabalho e também eu não queria só 
freqüentar a escola, ai abandonei. É muito cansativo trabalhar o dia todinho no 
serviço de casa e estudar. (AL3F- 33). 

 
(25)  eu desisti porque tinha que trabalhar muito cedo, trabalhei até os dezoito anos 

quando  fui para o exercito, foi lá que aprendi a ler. (AL4M- 59). 
 

  

Quanto à atuação profissional dos alunos, detectamos que o ambiente de trabalho é um 

dentre os vários nos quais as pessoas com pouca escolaridade têm contato com o mundo letrado. 

A leitura sempre se faz presente desde a contratação, enquanto a escrita parece ficar reduzida 

apenas à assinatura do próprio nome em determinadas situações. De uma maneira geral, a leitura e 

a escrita não participam efetivamente da rotina diária desse trabalhador no local de trabalho; 

interações orais, verbais e gestuais ocupam papéis decisivos no desempenho das tarefas atribuídas 

a esses indivíduos;  entretanto isso não significa que não haja práticas de letramento com essas 

pessoas no seu cotidiano de trabalho. Rojo (1998, p.181) diz que “o letramento está também 

presente na oralidade, uma vez que, em sociedades tecnológicas como a nossa, o impacto da 

escrita é de largo alcance”.  

Tfouni (2006) expressa que os estudos sobre o letramento não se restringem somente 

àquelas pessoas que adquiriram a escrita, isto é, os alfabetizados, mas buscam investigar, também, 

as consequências da ausência da escrita tanto no plano individual quanto no social. 

Quando perguntamos sobre o trabalho atual, 50% disseram que trabalhavam, porém, a 

maioria, na informalidade. As mulheres são donas de casa, a maioria não trabalha oficialmente, 

mas uma boa parte o faz em atividades informais. Os mais jovens também estão desempregados, 

ressaltam que nas indústrias do Município é exigida uma escolarização que eles não possuem (cf. 

tabela 7). 
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Quando abordados sobre os estudos com relação a melhoria e oportunidade de trabalho, 

alguns relataram que o trabalho os impedia de continuar estudando por conta do horário imposto 

pelo patrão; muitos chegam a trabalhar até doze horas por dia. Vejamos a fala de um aluno: 

 

(26)   eu desisti porque naquele tempo as coisas era mais difícil, eu me casei, tinha que 
trabalhar, família pra sustentar, vida difícil, minha mãe tinha vontade que eu 
soubesse ler e escrever pra ser padre, ela achava muito bonito. (AL1M, 55). 

 

Uma parte dos alunos não demonstrou muito interesse em continuar estudando para 

conseguir um emprego melhor. Eles não veem muita perspectiva em um trabalho formal, 

acreditamos que pela insegurança de não saber ler e escrever e também porque acham muito 

distante da realidade deles, a possível conclusão do ensino fundamental, escolaridade exigida para 

admissão nas fábricas de Maracanaú. 

Muitos trabalham em sua residência em um pequeno comércio. Cerca de 42,3% atuam em 

atividades diversas, e 82,7% afirmaram já ter tido outros trabalhos. As mulheres em serviços 

domésticos (26,8%) e os homens com um pequeno comércio (11,4%) (cf. tabelas 8, 10,12). 

Quando indagados sobre as especificidades do trabalho, as que trabalhavam como 

domésticas disseram que fizeram isso a vida toda, desde crianças;  os próprios pais impunham 

como única possibilidade de emprego. Um dos alunos trabalhava montando interruptor de 

lâmpadas; não conhecia nem a fábrica para qual realizava o trabalho, fazia o serviço em casa, uma 

vizinha trazia o material para ele e todo dia passava um carro apanhando a produção diária. Várias 

pessoas na localidade trabalhavam dessa forma, sem nenhum vínculo empregatício. 

Sobre a aprendizagem profissional e treinamento obtido, observou-se que a maioria não 

tinha uma profissão definida, portanto, não se ressentia da falta de treinamento, e relatava que as 

coisas que sabiam fazer não exigiam muito dela, o que era verdade. Os alunos disseram que 

aprenderam o trabalho que faziam sozinhos (50%) e 21,2% disseram que alguém da família 

ensinou. Os resultados confirmam o subemprego apresentado neste grupo de indivíduos. Quando 

perguntados se gostariam de fazer algum treinamento no trabalho, 65,4% disseram sim, entretanto 

a maioria, de início, ficava sem saber o que responder. Depois de algumas explicações, eles se 

manifestavam positivamente. Aqueles que trabalhavam formalmente respondiam com mais 

convicção e certeza (cf. tabelas 14,15,17,19). 

 Uma boa parte dos alunos (65,4%) sentia vontade de aprender alguma coisa ou aprimorar 

suas habilidades no trabalho ou para um possível trabalho; mas sabiam que para isso precisariam 

no mínimo, de uma escolarização básica, o que inibia qualquer vontade e o sonho que eles 
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pudessem ter como profissão. Quando se falava em profissão, parecia uma coisa muito distante da 

sua realidade.                           

            Indagados sobre o porquê da “não vontade de aprender alguma atividade”, 28,8% dos 

respondentes disseram que não desejavam realizar treinamento no trabalho. Vejamos os exemplos 

nas falas de alguns dos entrevistados.  

 
 

(27) o trabalho não exigia muito. (AL2F, 44). 
 

(28) por causa da minha alergia, não posso fazer nada. (AL7F, 49). 
 

(29) não tem necessidade para o trabalho atual. (AL9M, 55). 
 

(30) porque já sei bastante, já adquiri muita experiência ao longo do tempo. (AL9M, 62). 
 

(31) já tou cansada (AL5F, 73). 
 

 
    As respostas apenas confirmam que treinamento não pode fazer sentido para quem não tem 

uma profissão definida. Eles não podem ver necessidade naquilo que não conhecem, não sabem 

nem o que poderiam treinar, e, na verdade, para eles deve ser difícil realizar um treinamento 

quando não se sente seguro, quando não se sabe ler nem escrever. 

           Com relação ao número de horas trabalhadas por dia, 42,3% dos alunos trabalham oito 

horas diárias e 26,9% doze. A maioria milita na informalidade, portanto, não cumpre horários 

rígidos. Uma parte falou oito horas diárias, levando em consideração o trabalho doméstico 

realizado em casa, outra parte considerou o tipo de serviço, outro aluno afirmou que o patrão é 

quem decide o horário e deixou de estudar no EJA porque não tem horário certo para sair do 

trabalho. Nas idas e vindas entre a casa e o trabalho, 21,2% gastam de 5 a 15 minutos no percurso; 

é expressivo o percentual de alunos que moram no local de trabalho (38,5%) (cf. tabelas 20,21). 

 
 

5.2.2 Atuação social 
 

 
 Os sujeitos informantes da pesquisa não dispõem de condições para divertimento e, 

por isso, 59,8% relataram raramente se divertir. A televisão, de certa forma, é utilizada por 

esses expectadores como uma forma de lazer, além de ser a fonte de informação mais 

acessível (57,7% têm acesso). Ela não deixa de ter uma função motivadora para a obtenção do 

conhecimento, causa prazer e traz contribuições sobre as coisas que acontecem no mundo, 
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tudo através de uma linguagem visual e oral, coisas que eles conhecem muito bem. Na 

pesquisa, observamos que os mais idosos não apreciam muito esse veículo; as mulheres se 

identificam com atividades mais lúdicas na mídia e os homens se interessam mais pelo 

jornalismo e demonstraram se preocupar mais com os acontecimentos do dia a dia. 

 Os dados coletados mostram que a maioria dos sujeitos investigados sai muito raramente, 

36,5% dos respondentes, e, quando sai, é apenas uma vez no mês. Quando abordavam locais 

como pizzaria ou shopping, diziam que era muito raramente, como no dia em que recebem o 

pagamento. Não existe dinheiro para essas atividades de lazer, segundo eles (cf. tabela 23). 

 Os alunos não usufruem praticamente de nenhum tipo de lazer, vivem só para criar os 

filhos, trabalhar e conversar com os vizinhos e familiares. Daí o fato de muitos gostarem tanto de 

frequentar o Projeto; para eles, é uma oportunidade de sair de casa, de fazer amigos e se integrar 

socialmente (cf. tabelas 26, 27 e 29). 

 Quando perguntados sobre outras atividades realizadas no momento de descanso, 15,4% 

executam trabalhos manuais. Nos discursos dos sujeitos, 59,6% dos alunos não reservam tempo 

nenhum para diversão; metade dos entrevistados (50%) sai para a Igreja como um meio de 

diversão e 44,2%, quando saem, vão para casa de familiares. Alguns alunos disseram que saem 

“todos os dias” para se divertir; para eles, diversão é: conversar com os amigos, vizinhos, ir a 

botecos bater papos, frequentar Igrejas, visitar parentes etc. Na verdade, não existe opção de lazer 

para eles no Município, a maioria declarou sair muito raramente (cf. tabelas 22 a 29).   

 Os alunos pareciam conformados com o estilo de vida que levavam. Mostravam-se 

passivos. Apenas um aluno nos pareceu revoltado com a sua situação e isso por conta da 

aposentadoria, que para ele foi realizada de forma injusta, já que havia contribuído por 30 anos. 

Os mais jovens também não mostraram muita vontade de mudar de vida, pareciam resignados 

com o destino e não demonstraram insatisfação por não saber ler nem escrever. A internet ainda 

está muito longe da realidade desse público;  nenhum aluno tinha acesso a essa tecnologia até o 

final da pesquisa. 

 A conformidade aparente detectada nos alunos traduz o ambiente em que estão inseridos 

com, vida simples, muita dificuldade e sem muitos direitos. Os eventos de letramento de que 

participam são os mesmos da maioria da população mais simples: cultos religiosos, postos de 

saúde, escola dos filhos, casas lotéricas, contas domésticas, algumas atividades ligadas ao 

trabalho, mas sempre muito pequena, assinar o ponto, pequenas compras e vendas, contagem de 

alunos para os que trabalham em escolas e atividades da escola. 
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 5.2.3 Informações escolares 
 

Muitos dos alfabetizandos já haviam frequentado algum tipo de escola antes (76,9%). 

Observou-se que as salas de aulas funcionavam mais como um espaço de socialização. Quando 

perguntados sobre o impacto que a alfabetização causou na vida deles, sempre se referiam à 

oportunidade de fazer novos amigos, às conversas que podiam ter em sala e às boas risadas que 

davam com os amigos. Para a maior parte dos alunos, os encontros sempre eram divertimentos e 

acompanhados de uma boa conversa. Poucos se referiam à aprendizagem em si. Segundo 

Mortatti (2007), o sujeito depende essencialmente do outro: 

 

(...) na perspectiva interacionista se considera que o processo de aprendizagem do 
sujeito depende essencialmente da interação com o “outro” e, sobretudo, das 
“relações de ensino”, no caso da aprendizagem escolar. Trata-se, assim, de um 
processo social, porque acontece entre sujeitos, em situações reais de interlocução, 
nas quais a linguagem/língua tem função constitutiva, constituidora e mediadora. 
( P. 162). 
 

 
 Verificamos que a maioria não aprendeu a ler e a escrever durante o curso. Os que sabiam, 

aprenderam antes de entrar na AlfaSol e aqueles que não sabiam ler, nem escrever, diziam que 

não aprendiam mais por conta da idade. Para eles, aprender a fazer o nome já era o bastante, 

frequentavam as aulas sem muita expectativa com relação à aprendizagem, mas gostavam do 

convívio com os colegas. 

 Sabemos que a alfabetização não pode ficar restrita ao processo de codificação e 

decodificação. Existem mais coisas em uma sala de aula de jovens e adultos que devem ser 

levadas em conta, tais como a leitura de mundo que cada um dos alunos traz para a classe e que 

não podemos desconsiderar. Para Freire (2001), 

 

Alfabetização implica reconhecer o ponto de partida de leitura do mundo, implica 
pensar em que níveis a leitura do mundo está se dando ou quais são os níveis de 
saber que a leitura do mundo revela e a partir do aprendizado da escrita e da leitura 
da palavra que se escreveu, voltar agora, como o conhecimento acrescido, a reler o 
mundo. (P.137). 
 

 Na visai de Freire, essa alfabetização proposta é centrada no ente humano como ser 

gnosiológico, que se sabe inacabado e por isso busca o conhecimento. Ele relativizou o saber na 

prática pedagógica, valorizando o conhecimento do aluno e do saber popular, desmistificando o 

poder absoluto do conhecimento científico em detrimento do saber popular. Dizia que ninguém 

sabe tudo e ninguém é ignorante de tudo. 
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 Muitos alunos já haviam passado pela escola formal antes (76,9%), quando criança ou 

quando adulto jovem. Estudaram em grupos escolares, ou em aulas particulares, sem método 

algum, e em escolas públicas. Esses sujeitos vivenciaram espaços de aprendizagem com pouca 

infraestrutura. Alguns alunos relataram na entrevista que recebiam muito castigo por não 

aprender; preferiam brincar no caminho da escola, não se sentiam motivados e desistiam. Sabe-se 

que frequentar a escola não quer dizer aprender a ler e escrever. Tfouni diz que “Freqüentar a 

escola por si só não garante ao sujeito níveis mais altos de letramento, nem o domínio da escrita”. 

(2006, p.18) 

 Na verdade, alfabetizar designa algo mais do que a “mera” aquisição inicial da técnica ou 

habilidade de leitura e escrita, ou seja, para designar a condição de pessoas ou grupos que não 

apenas sabem ler e escrever, mas também utilizam a leitura e a escrita e seus usos e funções, 

incorporando-as em seu viver e transformando, por isso, sua condição (SOARES, 1995). 

 Alguns alunos, apesar da boa vontade, eram obrigados a desistir de estudar, ou porque os 

pais não queriam, no caso das mulheres, por achar que não precisavam aprender a ler e escrever, 

ou por conta do trabalho na roça ou em casa de família. Normalmente quem realizava o trabalho 

doméstico não tinha a permissão dos patrões para estudar. Com os homens também não era muito 

diferente: paravam porque precisavam trabalhar desde cedo para ajudar os pais.   

 Segundo Soares (2004), ”Um adulto pode ser analfabeto, porque marginalizado social e 

economicamente, mas, se vive em um meio em que a leitura e a escrita têm presença forte, se 

interessa em ouvir a leitura de jornais feita por um alfabetizado, se recebe cartas que outros lêem 

para ele, se dita cartas para que um alfabetizado as escreva (e è significativo que, em geral, dita 

usando vocabulário e estruturas próprios da língua escrita), se pede a alguém que lhe leia avisos 

ou indicações afixados em algum lugar, esse analfabeto é de certa forma, letrado, porque 

faz uso da escrita, envolve-se em práticas sociais de leitura e escrita” ( P.24). 

  Para os que nunca frequentaram nenhuma escola, existe um contexto que deve ser levado 

em consideração: os pais, por serem analfabetos, não se importavam muito com escolas e, sim, em 

colocar os filhos para trabalhar - as meninas em casa de família ainda criança ou até mesmo na 

roça, os meninos desde cedo na labuta com os pais. Além disto, a insuficiência de vagas e a falta 

de motivação eram fatores agravantes para o afastamento desses alunos da escola, segundo 

depoimentos deles próprios.  

  Não podemos, entretanto, desconsiderar a experiência de vida desses alunos, que condiciona 

sua leitura do mundo e o domínio dele mediante as ações de cada sujeito. 

 Consoante Freire (1990, p.17), 
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Historicamente, os seres humanos primeiro mudaram o mundo, depois revelaram o 
mundo e a seguir escreveram as palavras. (...) Os seres humanos não começaram 
por nomear A! F! N! Começaram por libertar a mão e apossar-se do mundo. 

 
  Não existe muita motivação entre essas pessoas. Vejamos alguns exemplos nas falas dos 

alunos sobre a falta de interesse em frequentar a escola e por que desistiam: 

 

               (32)  não me interessava. (AL7M, 55). 
 

(33)  meu pai não deixava, ia buscar no colégio, achava desnecessário, pra ele   trabalhar 
dava mais lucro. (AL3F,49). 

 
(34)  não tive oportunidade; morava no mato; morava muito distante. (AL7F,43). 

 
   (35)  o trabalho não dava condições. (AL5M, 51). 

 

 Quando perguntamos sobre a modalidade de ensino que haviam frequentado, 76,9% 

disseram que foram alunos da escola formal, pública ou particular. Segundo os alunos, as escolas 

não tinham nenhuma infraestrutura, os espaços eram desmotivadores e os profissionais pareciam 

não ter muita didática para tratar com os alfabetizandos, usando com frequência castigos físicos.  

Os alfabetizandos relataram que não iam para aula com frequência, faltavam para brincar 

ou para trabalhar, não se importavam muito. Os próprios pais, às vezes, tiravam os filhos da 

escola, os motivos eram os mais diversos, a família se mudava ou os pais tiravam os filhos para 

poder trabalhar, a professora dava muito castigo para os meninos. O fato é que eles sempre 

abandonavam a escola; na época não existia nenhum programa do governo para obrigar os pais a 

manter os filhos estudando.  

Quando se abordou sobre parar ou desistir de estudar, 94,2% disseram que desistiram de 

estudar. Desses, 48,1% desistiram pelo menos uma vez e 19,2% quatro vezes ou mais. Quando 

perguntamos o motivo, 36,5% alegaram trabalho, 25,0% família, 25,0% a escola não atendia as 

suas expectativas, 17,3% dificuldades financeiras e 26,9 % mudança de bairro ou cidade (cf. 

tabelas 31 35). 

     A maioria dos alunos sempre desistia de estudar, fazia só tentativas frustradas; não havia as 

condições mínimas necessárias de funcionamento na escola. Como dito anteriormente, não havia 

motivação para a permanência deles, tampouco a informação apropriada para os pais. Segundo os 

alunos, na época não era tão fácil estudar, mal começavam e logo desistiam, havia outras 

prioridades bem mais importantes para toda a família, a luta pela sobrevivência. Vejamos os 

exemplos em algumas falas dos alunos: 
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(36) eu desisti porque tinha que trabalhar muito cedo, trabalhei até os dezoito anos 
quando fui para o exercito, foi lá que aprendi a ler. (AL5M, 59). 

 

(37)  eu desisti porque naquele tempo as coisas era mais difícil, eu me casei, tinha que 
trabalhar, família pra sustentar, vida difícil, minha mãe tinha vontade que eu 
soubesse ler e escrever pra ser padre, ela achava muito bonito. (AL9M, 55). 

 
(38)  eu era doente e não conseguia ficar na escola, sempre iam me buscar, era doente 

dos nervos. (AL10F, 71). 
 

 
5.2.4 Prática individual de leitura e escrita  
  

 Na pesquisa, podemos observar que boa parte dos alunos escreve, embora não leia e, 

quando conseguem ler, a maioria não compreende o que lê. Muitos copiam como se 

desenhassem as palavras. Em determinados contextos do dia-a-dia alguns alunos conseguem, 

com muita dificuldade, fazer uso da leitura e da escrita, como, por exemplo, anotar listas de 

compras (caso dos que possuem um pequeno comércio) um telefone, (caso das mulheres que 

trabalham como domésticas), assinar o nome, tentam identificar alguma correspondência 

doméstica, como contas de água, luz, telefone, Bolsa Família, efetuam pagamentos, fazem 

compras em supermercados e identificam, através de códigos próprios, os produtos de que 

precisam, ou seja, lidam com a leitura e escrita, tanto no trabalho como nas tarefas diárias. 

Portanto, apesar das fragilidades e das dificuldades sentidas por eles, podemos perceber o 

valor positivo que envolve a busca por autonomia ou independência em relação ao uso da 

escrita por esses sujeitos. Vejamos os exemplos nas falas de alguns alunos entrevistados: 

 
(39)    aos poucos a gente vai melhorando, ficar só é ruim, ficar sabendo mais das coisas, 

não depender das pessoas, isso é bom. (AL7M, 47). 
 
(40)  mudou sim, porque eu aprendi a fazer meu nome, fiz novas amizades, a gente 

brinca muito, só em sair de casa já é uma grande coisa. Eu resolvo tudo pra todo 
mundo, pago as contas de casa, o que eu não sei eu pergunto, se me soltar na 
aldeota eu sei ir pra todo canto, não me aperreio com nada, sou desarnada. (AL3F, 
54). 

 

 Em relação ao que a leitura pode fazer por esses sujeitos, Soares (1998, p.21), ao 

discutir as condições sociais da leitura, ressalta a visão unilateral que vem predominando nas 

pesquisas em relação ao emprego da leitura. Nessa visão, as classes dominadas percebem a leitura 

“pragmaticamente como instrumento necessário à sobrevivência, ao acesso ao mundo do trabalho, 
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à luta contra suas condições de vida”, e as classes dominantes, por sua vez, a entendem como 

elemento de “fruição, lazer, ampliação de horizontes, de conhecimentos, de experiências”. 

O livro mais lido ou desejado como leitura preferida é a Bíblia: 42,3% manifestaram o 

desejo de ler e conhecer seus ensinamentos. No meio religioso, a leitura de material escrito é 

frequente, sobretudo nas igrejas e nas famílias, sendo mediados 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 (cf. tabelas 75 e 86). 

 

 
 Com relação às práticas individuais de leitura e escrita, o gráfico 11 pode ajudar na 

interpretação das falas dos próprios alunos. Muitos dizem que leem, mas com dificuldade, quase 

todos conseguem escrever, porém com alguma dificuldade e sem compreensão. Vejamos como os 

alfabetizandos avaliaram as próprias capacidades. 

 

Gráfico 11 – Distribuição dos alunos em relação a saber ler 

 

Fonte: a própria pesquisa. 

 

 Como podemos observar no gráfico 11, a maioria dos alunos diz que lê (75,0%), apesar 

dos alunos terem respondido sim, no gráfico 12, a seguir, podemos analisar o grau de dificuldades 

dos alunos, levando em consideração o grande percentual dos que leem com dificuldade e muita 

dificuldade. Vejamos os dados. 
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Gráfico 12 – Distribuição dos alunos por grau de dificuldade na leitura 

 

 Fonte: a própria pesquisa. 

 

Observamos neste gráfico que os alunos relatam ler com dificuldade ou muita dificuldade 

(57,8%). E, quando indagamos o nível de compreensão dessa leitura, o próximo gráfico (13) 

mostra que 42,3% dos alunos afirmaram não compreender ou compreender parcialmente o que 

leem. 

 O significado da leitura envolve compreensão e recriação de significados, pressupondo 

um enriquecimento do leitor. A leitura deve ser colocada como instrumento de participação e 

renovação cultural.  O que vemos nesse gráfico é um percentual muito grande de alunos que 

lêem com muita dificuldade, porque, se avaliarmos o que eles estão admitindo, significa, na 

verdade, dizer que não lêem; é a realidade que se apresenta e a concluída nesse estudo: os 

alunos não aprendem a ler e a escrever ao final do curso. 

 No gráfico 13, os alunos relatam o seu nível de compreensão, e, nas entrevistas, 

percebemos que a maioria, realmente, não compreende o que lê. Vejamos os percentuais.
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Gráfico 13 – Distribuição dos alunos por grau de compreensão na leitura 

 

 Fonte: a própria pesquisa. 

 

Neste gráfico, observamos que aqueles alunos que dizem saber ler, na verdade, leem mas 

não compreendem. Aprender a ler é um processo permanente que implica simultaneamente 

aprender a decodificar e aprender a compreender diferentes tipos de textos. Não foi o que 

aconteceu no curso, pois, quanto mais amplo e diversificado for o contato do indivíduo com a 

linguagem escrita, maiores serão suas oportunidades para descobrir as regularidades desta e 

para se familiarizar com suas características específicas; ou seja, quanto maior o grau de 

letramento, melhores serão as possibilidades de exercer as práticas sociais que usam a escrita, 

e mais, dominando também a decodificação  

 Soares (2004, p.68), falando sobre leitura do ponto de vista da dimensão individual de 

letramento (a leitura como uma tecnologia), diz que “é um conjunto de habilidades 

90reqüentou90s e psicológicas, que se estendem desde a habilidade de decodificar palavras 

escritas até a capacidade de compreender textos escritos”. Para a autora, essas categorias não se 

opõem, completam-se; a leitura é um processo de relacionar símbolos escritos e unidades de som 

e é também o processo de formular uma interpretação de textos escritos.                                                                                                                                                                                                                                                                           

  A pesquisa mostrou também que aqueles que sabiam ler, não aprenderam no programa; 

já sabiam quando se matricularam. Eles voltam à sala de aula com o objetivo de relembrar um 

pouco o que aprenderam, veem o projeto como uma oportunidade de sair um pouco de casa 

depois de um dia estafante de trabalho. O próprio alfabetizador procura o aluno e tenta convencê-

los a retomar porque precisam formar, a cada módulo, no mínimo dez salas de aulas na zona 

urbana e cinco, na zona rural. Nem sempre existem alunos suficientes na localidade para formar 

as turmas, e, como precisam do emprego, acabam matriculando pessoas já alfabetizadas. As aulas 
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da AlfaSol só podem ser iniciadas após o envio dos dados de todos os alunos e das turmas 

formadas. 

 Quanto à aprendizagem da escrita dos sujeitos investigados, observamos que para esses 

alunos a escrita se torna um símbolo de superioridade; mesmo que eles não compreendam o que 

estão escrevendo, sentem-se superiores em relação àqueles que não conseguem habilidade para 

tal.  

 Assim como a leitura, a escrita na perspectiva da dimensão individual de letramento ( a 

escrita como uma “tecnologia”), é também um conjunto de habilidades psicológicas, mas 

habilidades fundamentalmente diferentes daquelas exigidas pela leitura. 

 Muitos alunos conseguem escrever no curso, às vezes com letras bem legíveis e de 

forma bem organizada. Quando perguntamos aos alunos se escreviam, 96,2% responderam que 

escreviam; desses, 25% disseram que o fazem bem, 50% razoavelmente, e 21,2% muito mal 

(cf.tabelas 48,49 e 50). 

 Analisando os que disseram que escreviam mal, mais os que responderam 

razoavelmente, obteremos um total de 71,2% de alunos que não escrevem muito bem. Somando 

mais 3,8% dos que não quiseram responder, ficamos com um total de 75% de alfabetizandos que 

não compreendem o que escrevem, portanto não leem e não escrevem muito bem. 

 Comparando os que leem (75,0%), com os que escrevem (96,2%), podemos observar 

que 57,8% leem com dificuldade ou com muita dificuldade; 71,2% escrevem com muita 

dificuldade. Continuando a indagação quanto ao nível de compreensão da leitura, 42,3% 

afirmaram não compreender ou compreender parcialmente o que leem e 75% dos alunos não 

compreendem o que escrevem. 

 
5.2.5 Prática individual de letramento (avaliação do nível de letramento dos alunos) 
 
 Concluímos nesse tópico que as práticas de letramento vivenciadas pelos alunos no seu 

cotidiano ficam restritas, em sua maioria, à oralidade. Apenas aqueles que frequentam a Igreja 

usufruem de uma prática de leitura mais destacada. Segundo Marcuschi (2003, p.25), 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.  Para o autor, práticas de letramento são modos culturais 

gerais de utilizar o letramento que as pessoas produzem em um evento de letramento.  Conforme 

Street (1995), são modelos que construímos para usos culturais em que produzimos significados 

na base da leitura e da escrita. Para Marcuschi (2001), práticas comunicativas são atividades 

sociais que produzem uma comunicação. Para Street (1995), as práticas de letramento na visão 
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ideológica, existindo diferentes tipos de letramento associados a diferentes domínios da vida, 

como por exemplo: escola, trabalho, família, igreja... esses domínios podem juntar-se e interagir.  

 O letramento começa efetivamente no lar, antes mesmo da alfabetização formal, mas, 

naquela época, nem os estudiosos falavam em letramento, nem havia uma preocupação com 

ambientes de letramento na escola. Os pais, em sua maioria, analfabetos, já colocam os filhos na 

escola duvidando ou com receio de que eles não aprendessem a ler e escrever. E a professora não 

tinha nenhum preparo para trabalhar a permanência desse aluno em sala de aula. Kleiman diz o 

seguinte sobre o assunto: 

 

O fator mais importante para a permanência e o aproveitamento do aluno é a 
professora: o seu envolvimento, seu grau de preparação, sua disponibilidade para 
atender os interesses dos alunos e para seu planejamento em virtude das 
necessidades específicas que surgem no decorrer do curso. (1994, p. 23) 

 

 
 Podemos comprovar nas falas dos sujeitos informantes da pesquisa que experiências 

vivenciadas fora do espaço escolar são determinantes na trajetória de vida desses alunos, criam 

situações que favorecem maior mobilidade social em relação à própria inserção nos espaços 

públicos, nas relações de trabalho, participação política, religião, lazer etc. 

          Existem alfabetizandos que conseguem identificar algumas letras e até palavras soltas, 

soletram vagarosamente com muita dificuldade. Por exemplo, não conseguem ler o nome do 

ônibus todo por conta da rapidez, muitos só conseguem chegar à primeira sílaba e deduzem que é 

o ônibus que precisam tomar, têm a confirmação quando o transporte pára; então, eles perguntam 

ao motorista se é a condução de que necessitam. Vejamos a fala de uma alfabetizanda, mostrando 

como se vive em uma sociedade letrada quando não se sabe ler: 

 

(41) e agora tem um ônibus que acende e apaga, quando eu chego no “pá” e começo a ler, ai 
apaga, só consigo ler o “pá” de Paranjana, mas eu páro o ônibus e pergunto”. “ na Igreja 
eu pego a Bíblia e marco o “M “de Mateus, o “C “de capítulo e “V “de versículo, ai eu 
chego em casa e vou ler com calma, porque na Igreja não dá, eu fico ouvindo o Pastor e 
em casa tento ler.  (AL3F, 65). 

     
 

 As dificuldades detectadas relacionadas à leitura dos alunos podem ser notadas em suas 

falas, ao relatarem aspectos de suas vidas e experiências concretas vivenciadas em situações que 

envolvem a leitura, permitindo-nos compreender as influências das relações sociais e das práticas 

constituídas no seu dia a dia.  
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 Soares (2004, p.94) diz que as respostas dos informantes podem não corresponder à 

realidade em virtude das inibições sociais e psicológicas e atitudes de censura. Eles desconfiam 

das motivações do pesquisador, podem dar respostas desejáveis em vez de respostas sinceras. 

Segundo a autora, tanto eles podem dizer que sabem ler e escrever por achar que estão diante de 

uma autoridade, como podem dizer que não sabem ler nem escrever por medo de vir a ser 

submetido a um teste. 

 Soares (1998, p. 21), ao discutir as condições sociais da leitura, ressalta a visão 

unilateral que predomina nas pesquisas em relação ao emprego da leitura. Nessa visão, as classes 

dominadas percebem a leitura ”pragmaticamente como instrumento necessário à sobrevivência, ao 

acesso ao mundo do trabalho, à luta contra suas condições de vida”, e as classes dominantes, por 

sua vez, a entendem como elemento de “fruição, lazer, ampliação de horizontes, de 

conhecimentos, de experiências”.  

 Diante do exposto e com base na análise da própria capacidade de leitura e escrita dos 

alunos, a avaliação que eles fazem sobre as suas habilidade, mostra que a maioria enfrenta 

dificuldades no seu dia a dia, mas nada que os impeça de conviver numa sociedade letrada. 

 Apesar da observação, não podemos deixar de ressaltar que os sujeitos ainda priorizam 

a oralidade como a maior expressão de atividade comunicativa. Marcuschi (2003, p.36) diz que a 

escrita é pautada pelo padrão, não serve como fator de identidade individual, já que segue regras 

diferentes das apresentadas na fala. Observamos que o ato de escrever não é prática ordinária na 

vida dessas pessoas. Vejamos algumas falas como exemplo:  

 

(42)   eu sei as letras do alfabeto, mas eu não aprendo, se Deus me ajudar eu aprendo. Eu 
não acho muito bom botar as pessoas que não sabe ler com as que sabe ler como 
meu caso. (AL5F, 51). 

 
(43)   quando eu era mocinha, eu tava começando a soletrar ai meu pai tirou nós tudo da 

escola porque pensava que nós tava namorando, eu e minhas irmãs e nós nem 
tava”. No projeto eu aprendi a fazer o nome, mas agora não sei muito bem, falta 
umas letras, passei muito tempo sem ir pra escola, tenho vontade de continuar, de 
aprender o meu nome, eu adoro o projeto, ia todo dia, mas tive que viajar, ai sai. 
(AL9F, 72). 

 
(44)   eu aprendo o que não sabia pra não passar decepção, eu tou sentindo problema de 

ler ai eu me interesso e eu leio soletrando. Eu tenho mais alegria, eu pedia a Deus 
pra me dar mais prazer de aprender a ler a palavra de Deus na Bíblia. Já tou 
conseguindo ler e entendo as vezes leio o Salmo, eu vou marcando e tentando. 
(AL5F, 73). 
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 Na abordagem em que os alunos revelam sentir mais necessidade de saber ler e 

escrever, 21,2 % dos alfabetizandos disseram quando olhavam cartazes de propaganda e 21,2% 

também afirmaram nas tarefas diárias do trabalho. Várias observações foram feitas pelos sujeitos 

informantes da pesquisa, entre elas, a vontade de participar mais ativamente na Igreja.  

 No que concerne à abordagem sobre a necessidade de ir ou não ao banco, verificamos que 

a maioria não vai ao banco e sim à casa lotérica, que hoje tem essa função (61,5%). Esse sistema 

efetua pagamentos de Bolsa Família, aposentadoria, além de outros serviços; lá eles contam com a 

ajuda do funcionário que atende direto no caixa. Com relação à senha, todos disseram que foram 

orientados para não confiar a senha a ninguém. Se precisarem ir ao banco, vão acompanhados por 

familiares, filhos, marido ou mulher para uma possível ajuda. 

               Na verdade todos lidam com contas domésticas, como abordamos anteriormente, 

recebem correspondência comercial como Bolsa Família, boletim escolar dos filhos etc. Os que 

sabem ler um pouco usam receita de bolo, as domésticas fazem listas de compras, mesmo sem 

saber escrever muito, mas tentam, pedem ajuda, os pedreiros fazem listas de materiais para os 

clientes, pedem ajuda de alguém para anotar, usam muito a memória porque não querem mostrar 

que sentem dificuldade na hora de anotar os pedidos ou relação de materiais, mas eles sabem 

identificar os produtos que compram, as marcas preferidas e os menores preços quando vão às 

compras.  Vejamos a fala de uma aluna que criou códigos próprios para vivenciar suas práticas de 

letramento: 

 

(45)  eu boto uma letra e sei que é o telefone do meu filho e faço assim pra cada um e 
também no trabalho do meu marido, ai eu identifico. (Vive com todas as 
características de uma pessoa letrada) (AL5F, 44). 

 

 As maiores dificuldades vivenciadas estão no recebimento de carta/correspondência 

(46,2%) e/ou nas tarefas diárias do trabalho (59,6%). Embora os alfabetizandos criem códigos 

para se adaptarem às exigências do dia a dia, eles ainda se ressentem quando precisam realizar 

alguma tarefa que exija leitura ou escrita (cf. tabela 59).  

Quando perguntamos se o aluno já havia escrito ou recebido alguma carta ou 

correspondências 46,2% responderam sim, porém, a maioria recebe apenas correspondências 

domésticas, como água, luz, telefone, Bolsa Família etc. Não houve nenhum relato de aluno que 

tenha recebido carta que não seja comercial; apenas um aluno esboçou o desejo de escrever 

alguma carta, mas nunca realizou. 

A carta pessoal é um evento de letramento não utilizado por eles, mas, por viverem em 

uma sociedade grafocêntrica, eles convivem com outras práticas de letramentos, embora não 
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tenham consciência da regularidade da existência de textos escritos no seu dia a dia. Eles 

permanecem com essas práticas, mas não absorvem a existência dessa cultura. A superioridade da 

língua escrita sobre a oral é uma realidade que esses sujeitos vivenciam em várias situações. 

Verificamos que 80,8% dos alunos lidam com a leitura e a escrita no dia a dia, porém sem a noção 

de que convivem com elas. Até mesmo aqueles que trabalham em escola, como a merendeira, a 

recreadora infantil, aquelas que contam os números de crianças nas filas, que olham os nomes das 

crianças para controle na escola, mesmo assim, observamos que essas pessoas acham que não 

lidam com a leitura e a escrita pelo fato de não saberem ler e escrever.  

Basicamente esses alunos vão se relacionando com o sistema de escrita por meio de 

instrumentos da linguagem oral em práticas relacionadas à oralidade, como a leitura em voz alta e 

a memorização, atividade corriqueira que não acarreta nenhum problema na sociedade, entretanto, 

há realmente, como nos mostra Tfouni, “A superioridade da língua escrita sobre a oral, a 

aquisição da escrita produz um apagamento do sujeito que sente pelo sujeito que escreve”. (2006, 

p.139).  Por conta dessa superioridade, às vezes nos esquecemos de que esse tipo de comunicação 

se torna a mais importante e completa, já que temos um retorno de compreensão em tempo real, 

coisa que não acontece na linguagem escrita. 

 

5.2.6 Práticas sociais de leitura e escrita 
 

  Considerando os dados, verificamos que Soares (2003b, p.105), baseada em Street 

(1995),  define práticas de letramento como “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”.  

O gráfico 14 apresenta o quadro real desses sujeitos. Materiais de leitura em casa 

significam muito pouco. Os livros que eles usam na escola é o único utilizado como prática de 

leitura e a Bíblia é a leitura mais desejada.  
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Gráfico 14 – Distribuição dos alunos de acordo com a existência de materiais de leitura em 
casa 

 

 

Fonte: a própria pesquisa. 
 

               Neste gráfico, apresentamos as práticas sociais investigadas que se basearam em 

materiais de leitura que os alunos têm em casa, aquilo de que mais gostam ou gostariam de ler, 

onde buscam informações em geral, as diversas formas de textos utilizados no dia a dia desses 

sujeitos, sejam escrevendo ou lendo. Para favorecer as práticas de leitura, algumas condições 

são consideradas essenciais, como: dispor de um acervo de livros, gibis, jornais, revistas, 

enciclopédias; organizar momentos de leitura livre; possibilitar aos alunos a escolha de suas 

leituras, entre outras. Em relação à prática da escrita, condições como: reconhecer a 

capacidade dos aprendentes para escrever e dar legitimidade e significação às escritas iniciais; 

propor atividades de escrita que fazem sentido para eles.  

 No gráfico 15, avaliamos os materiais de leitura mais utilizados por eles; constatamos 

o livro escolar como o mais empregado. 
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Gráfico 15 – Distribuição dos alunos em relação aos materiais de leitura 

 

Fonte: a própria pesquisa. 

 

 Podemos observar no gráfico 15 que a maioria das respostas fica em torno dos 

“Livros didáticos e/ou Lições da escola” (86,5%), por conta do acesso que eles têm a esse tipo de 

leitura no curso.  Na verdade, é o único tipo de leitura que a maioria exercita. Poucos disseram ler 

ou fazer alguma tentativa de algum jornal ou revista. As mulheres chegaram a comentar sobre as 

revistas que olham e tratam de temas diversos, os homens se manifestaram mais sobre as 

informações que obtinham através do telejornal apresentado.  

 As práticas vivenciadas estão mais ao redor do telejornalismo, pois o jornal impresso 

não chega até os ambientes domésticos, pela impossibilidade financeira. Dos alunos investigados, 

94,2% disseram ter algum tipo de material de leitura em casa, 80,8% apresentaram calendários e 

folhinhas, 76,9% Bíblia, livros sagrados e religiosos, 28,8% agendas de telefones e endereços, 

42,3% disseram possuir dicionário, 32,7% têm livros de receitas culinárias, 28,8% livros infantis 

(cf. tabelas 65 a 74). 

 Tfouni (2006), quando se reporta a adultos não alfabetizados em uma sociedade letrada, 

nos mostra que a alfabetização pelo processo de escolarização pertence ao âmbito do individual e 
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o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita, procura estudar e 

descrever o que ocorre nas sociedades ágrafas. Por isso, o letramento tem por objetivo estudar não 

só os alfabetizados, mas também quem não o é. Neste sentido, desliga-se do individual e 

centraliza-se no social mais amplo. A autora disse: 

 

(...) não é o código, tomado na acepção simplista da representação gráfica dos sons 
da fala, que o sujeito precisa dominar ao ser alfabetizado. É, antes, todo um sistema 
complexo, sócio-histórico e cultural, em que as práticas discursivas letradas 
circulam, além de levar em consideração o funcionamento da escrita e as 
finalidades para as quais ela é dirigida nas interações sociais  (TFOUNI, 2006, 
p.19). 
 

Esses sujeitos procuram buscar, na aquisição da escrita, maior mobilidade social, 

inserindo-se  e participando de modo efetivo em outros espaços que não só a família. Observando 

a capacidade de leitura e escrita e de acordo com as próprias avaliações dos alunos, isto é, como 

eles se veem com relação à capacidade de leitura e escrita, notamos dificuldades enfrentadas no 

dia a dia.   

               Perguntados se utilizavam a leitura no seu dia a dia, a resposta imediata era não. Era 

pouco o grau de consciência desta prática.  Só depois de relatadas algumas observações e feitas 

outras perguntas em torno do assunto, eles percebiam do que realmente se tratava. Esta percepção 

mudava  suas respostas iniciais e 80,8% afirmavam fazer uso da leitura no trabalho (36,5%),  em 

casa (11,5%) e  em outros situações (21,2%) (cf. tabelas 75 a 85). 

 Os mais velhos são muito religiosos e o exercício confessional é um importante espaço 

público de convívio frequente e o domínio da leitura bíblica é motivo de desejo para essas 

pessoas, que desenvolvem certa autonomia e passam a ter uma participação coletiva na 

comunidade onde residem. Isso pode ser verificado na fala de um deles.    

 

(46)  (...) primeiramente eu me entreto muito na aula, aprendo o que não sabia pra não 
passar decepção, eu tou sentindo problema de ler ai eu me interesso e eu leio 
soletrando. Eu tenho mais alegria, eu pedia a Deus pra me dar mais prazer de 
aprender a ler a palavra de Deus na Bíblia. Já tou conseguindo ler e entendo as 
vezes leio o Salmo, eu vou marcando e tentando. (AL5F, 73). 

 

   Esses indivíduos desenvolveram práticas de leitura, escrita e oralidade nem sempre 

reconhecidas pela escola, embora válidas para lidar com suas demandas sociais de comunicação, 

tais como ler uma conta de luz, assina os próprios nomes e participar de reuniões na comunidade. 

Essas práticas, no entanto,  são insuficientes para que esses indivíduos utilizem nas demandas de 

comunicação no seu local de trabalho (KLEIMAN, SIGNORINI e DESCARDECI, 2001 p. 55). 
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Não se pode pensar a prática de educação para jovens e adultos sob o mesmo prisma 

daquele voltado para o ensino regular. Foi essa a primeira grande e óbvia conclusão a que 

chegam. Sabemos e constatamos que os alunos têm experiências de vida e objetivos 

marcadamente distintos dos que se encontram em idade regular de escolarização. Esses alunos, 

em algum momento da vida, passam pela escola e, o tempo de permanência não revela muito o 

nível de letramento deles; os interesses e motivações, de cada um, diferenciam seus aprendizados.  

”Aquilo que um aluno é capaz de aprender em um momento determinado depende, 

naturalmente, das suas características individuais, mas também e sobretudo do tipo de ajuda 

pedagógica a ele proporcionada”. (DURANTE,1998, p.76 apud COLL, 1996, p.138). Segundo a 

autora, considerar a diversidade implica realizar intervenções pedagógicas com clareza, e assim 

todos chegarem ao objetivo proposto. 

 

5.2.7 Impacto da escolarização na vida dos alunos após a alfabetização  

 

 A proposta da AlfaSol no Município de Maracanaú-CE é alfabetizar e letrar jovens e 

adultos de localidades diversas no Município. Após a fase inicial da alfabetização do módulo 

pesquisado, investigamos esses sujeitos hoje que se encontram praticamente do mesmo modo 

quando iniciaram o curso. A maioria não aprendeu a ler e aqueles que sabem ler, na verdade, já 

sabiam quando entraram no projeto. 

Com relação a trabalho, não houve muita alteração. Mesmo que os alunos fossem 

alfabetizados, a escolarização seria insuficiente para inseri-los no mercado de trabalho, restando-

lhes apenas procurar subsistência nos empregos domésticos, na economia informal (vendedores 

não legalizados, prestadores de serviços sem carteira assinada, biscateiros) e nos programas de 

assistência social (Bolsa Família e outros). 

Muitos alunos já passaram pela escola, por vezes, durante dois ou três anos, e de lá saíram 

sem haver aprendido a ler e escrever o quanto baste para atender a suas necessidades sociais. A 

diversidade nesses grupos é bem acentuada. Nas salas formadas, existem adolescentes, adultos e 

velhos, homens e mulheres, alguns já iniciados na leitura e na escrita, outros que não conheciam o 

alfabeto. 

Apesar de a diversidade proporcionar a troca de experiências e saberes, a dificuldade de 

lidar com diferentes públicos e diferentes objetivos exigiu muito mais dos alfabetizadores do que 

eles supunham enfrentar. 

Os alunos demonstram objetivos diferenciados; os homens mais maduros estão mais 

preocupados em aprender, em aprender a ler e a escrever para desenvolver melhor seu trabalho. 
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Percebem o quanto podem melhorar com mais esse conhecimento e mostraram prazer em 

aprender, reconhecendo o erro do passado por não terem dado importância aos estudos; 

apresentam um discurso mais consciente e politizado. 

Os mais jovens que trabalham sabem que podem melhorar profissionalmente e se 

esforçam pensando no futuro. Os que não trabalham se mostram apáticos, indiferentes com a 

situação. As mulheres não se importam muito com a questão política, pois são donas de casa e se 

preocupam com o marido e os filhos, vivem com a renda do programa federal Bolsa Família e não 

questionam a vida que levam; a maioria trabalha como doméstica e uma pequena parte vive de 

biscates e, assim como os homens, sonham em ter o próprio negócio. 

            Na entrevista, observamos que os mais jovens estão muito desmotivados e demonstram 

uma falta de perspectiva. Quase não houve impacto da vida deles. Mesmo quando dizem que 

querem voltar a estudar, não convencem muito, pois respondem simplesmente para se livrar 

daquele momento e ir embora. 

           Quando pedimos para os alfabetizandos falarem sobre o impacto da alfabetização em suas 

vidas, ouvimos que houve uma melhora na vida, mas nada que pudesse alterar a questão 

profissional. O lado pessoal é o mais ressaltado por eles, pois falam do bem-estar e da alegria de 

poderem se reunir em grupos. Vejamos os exemplos: 

 

(47)      tudo é igual, nada mudou. (AL9M, 30). 
 
(48)    melhorou muito, ajudou no trabalho, eles me mandam estudar para melhorar no 

trabalho, tem que ter primeiro grau, o AlfaSol me ajudou a entrar no Brasil 
alfabetizado, eu não sabia de nada, eu estava no EJA 2 e não estava 
acompanhando, pedi pra voltar para o Brasil Alfabetizado, agora eu acompanho, 
vou ter aula de Internet agora e vou continuar o EJA, sei usar o celular, no banco 
minha esposa vai pra mim. (AL10M, 29). 

 
(49)    minha vida melhorou, porque hoje tenho mais conhecimento, lendo eu conheço o 

mundo sem sair de casa. Eu aprendi a ler, mas no fim do módulo eu desaprendi a 
ler porque passou mais de 1 ano sem ler e escrever. (AL8M, 31). 

 
(50)      acho bom, a gente aprende mais, a gente preenche o dia, a escola é um lazer, a 

gente se diverte com os amigos. (AL9F, 53). 
 
(51)    melhorei a letra, quero aprender cada vez mais, por isso não quero parar, eu acho 

muito ruim esses meninos mais jovens que não dão valor ao estudo, eu falo em 
sala de aula que é importante, digo que não façam como eu mas eles não levam 
nada a sério, não respeitam o professor. (AL13M, 62). 

 
 
(52)   melhorou, aprendi palavra que tem o R antes da palavra e depois, eu consegui saber 

fazer sem dificuldade mas eu desisti porque o óculos não prestava. Eu quero voltar 
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pro projeto mas não enxergo, eu sou matemático, aprendi sozinho, aprendi a ler 
sozinho, meu pai lia tudo pra gente e eu aprendi tudo sobre os estados e territórios. 
(AL2M, 66). 

 
 

 Os mais velhos sabem a importância do momento, mas também não veem perspectivas de 

melhorar profissionalmente; revelam já ter passado por outro programa e colocam obstáculos 

quando se fala em continuar estudando no EJA. 

            
 

(53)    mudou porque eu peguei uma grande prática, me deram até uma vaga, mas eu 
não quis ir para o EJA, eu tenho problema de visão, arranjei óculos para os 
meus filhos. (AL13M, 51). 

 

(54)  eu to pela 2ª vez no projeto, já sabia ler, melhorei mais a leitura, a escrita, as 
contas que eu tenho que fazer, uso mais a matemática, pra somar, por conta do 
comercio. O pessoal é muito desinteressado, eu acho bom sair da rotina, a hora 
passa mais rápido, vou ficar fazendo em casa o que?, eu não vou pro EJA 
porque aqui é muito perigoso e a escola é longe, se fosse perto eu ia. (AL12F, 
62). 

 
(55)  ajudou muita coisa, faço o nome, conheço as letras, consigo ler algumas palavras  e 

continuo estudando no EJA, eu aprendi na ALFASOL a fazer o nome e conhecer as 
letras. (AL10M, 45). 

 
 

 Os alunos de mais de sessenta anos se mostraram motivados. Criticam os mais jovens pelo 

desinteresse, falam dos exemplos e prejuízos que sofreram por não levarem a sério e educação na 

idade certa. A experiência de vida é sempre ressaltada e há um discurso politizado nas falas. 

Kleiman e Signorini (2001) entendem letramento “como o conjunto de práticas sociais relacionadas ao 

uso, à função e ao impacto da escrita na sociedade, diferenciando esse conceito do conceito de 

alfabetização, o qual é mais restrito em geral interpretado como processo de aquisição do código da 

escrita e domínio individual desse código”. (P.19).  

 Muitos já haviam frequentado a escola antes e voltar à sala de aula para esses alunos 

significa enfrentar novamente o desafio de mudar as próprias condições de vida. Então, eles 

procuram algo mais do que a aprendizagem, buscando a integração, a socialização, um sentido 

para vida. O exemplo a seguir da aluna mostra que ela entrou no projeto com o objetivo de se 

atualizar, além da oportunidade de se integrar em um grupo.   

 

(56)   eu gostei porque sempre ensinava coisa nova, no meu tempo era diferente, 
tudo mudou, melhorou mais, facilitou muito no meu trabalho, coisas que eu 
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não entendia, acabou facilitando, eu já sabia ler, fiz até a 4ª série.  (AL12F, 
53). 

 

  Duas alunas relataram que aprenderam a ler e escrever, mas não disseram que foi durante 

o curso. Boa parte frequenta as aulas porque a professora pediu a ajuda para formar a turma, 

apenas duas alunas demonstraram vontade de continuar estudando. Há uma desmotivação 

aparente por conta dos afazeres domésticos, pois acham muito cansativo ir para aula depois de um 

dia inteiro de trabalho estafante. Uma aluna relatou que só frequenta as aulas por conta da filha 

que insiste. Vejamos os exemplos em suas falas: 

 
(57)  gostei muito por causa dos colegas, a professora, as palestras, melhorou um 

pouco a escrita, eu volto por causa da professora, das colegas. (AL13F, 67). 
 
(58)  passei a ver coisas diferentes, penso em desistir mas minha filha não deixa, ela 

quer que eu aprenda a ler, as vezes eu acho cansativo. (AL12F, 31). 
 
(59)  a gente nunca sai de casa, ia os dois juntos (ela e o marido), melhorou muito, 

passei a entender mais, a escrever melhor, a leitura também, mas não posso 
voltar, o trabalho não deixa. (AL11F, 32). 

 
 

 Para essa aluna não houve impacto nenhum na vida com a entrada no programa. Disse que 
tinha entrado de novo na AlfaSol, mas que já ia deixar; ela havia desistido da outra vez também. 

 
(60)    mudou muito não. (AL9F,36). 
 
(61)  não mudou nada, aprendi mais ou menos, tenho muita dificuldade em      

matemática. (AL8F, 47). 
 
(62)  melhorou muito, sei fazer o nome, palavras soltas, trabalho não melhorou.  

(AL2F, 29).                                                                                                                                               
 
(63)  ta melhor porque a gente vive só dentro de casa, eu fui falar com o pastor pra 

dizer que eu ia estudar e ele me perguntou por que. A minha mãe acha que eu 
não aprendo mais, os filhos não querem que eu estude, também dizem que não 
aprendo mais, mas eu não vou pela cabeça dos outros. Deus vai me ajudar a 
ler e eu tenho vontade de compreender o que escrevo, vou pra escola pra 
aprender mesmo. (AL3F, 58) 

 
 

 Observamos que sempre deparamos as palavras divertimento, entretenimento, diversão, 

amizade, brincadeiras, ocupação de tempo, ou seja, o projeto serve para um propósito específico, 

o de preencher um vazio e uma solidão que as pessoas nessa faixa etária sentem. Vejamos as 

falas. 
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(64)   tudo ficou muito bom, porque a gente fica se reunindo com os amigos, os 
amigos do colégio, gosto muito. (AL1F, 51). 

 
(65)  melhorou muito, passei a assinar meu nome, tinha amigos, mas deixei de ir 

porque era muito longe e a passagem era muito cara, não tinha dinheiro, eu e 
muitas outras também não iam por causa do ônibus. (AL3F, 57). 

 
 
(66)   mudou pra melhor, é divertido, a gente fica só brincando, ai eu paro e digo, 

agora vou estudar, gosto de ler o livro, ler tudo”. “Mudou pra melhor, é 
divertido, a gente fica só brincando, ai eu paro e digo, agora vou estudar, 
gosto de ler o livro, ler tudo. (AL1F, 60). 

 
 

No exemplo (38), observamos a falta de perspectiva apontada pelo aluno ainda 

jovem, e no restante das falas há sempre o destaque para a falta de mudança que não 

ocorreu. Nos outros exemplos, podemos notar que a maioria não continuou no projeto ou já 

se predispõe a desistir, todos ressaltando a convivência agradável com os colegas em sala 

de aula. 

Desse modo, ao compararmos os resultados dos dois grupos, alfabetizadores e 

alunos, verificamos, ao considerar os impactos na visão de cada um, que houve melhoras 

significativas para os alfabetizadores, que se sentem motivados com perspectivas positivas, 

em contraposição ao impacto dos alunos, que não alterou nada na vida deles,pois se acham 

desmotivados e sem perspectivas. Não houve benefício real para esses sujeitos.  

 

5.3 Diferenças e concordâncias: (alfabetizadores e alfabetizandos) 
 

Há mais concordância do que divergência entre as respostas dos alfabetizadores e 

alunos. Tudo ficou muito próximo em termos de percentual. No tópico da prática individual 

de letramento, houve uma discordância, pois  os alfabetizadores declararam que os alunos 

revelam sentir mais necessidade de saber ler e escrever quando precisam assinar o nome 

(61,5%) e os próprios alunos declararam, em menor proporção, apenas 13,5% no item quando 

precisam assinar o nome. Nos outros itens as proporções foram parecidas.  

 Quanto ao impacto da escolarização na vida dos alfabetizadores após a entrada no 

programa, podemos detectar o fato de que os alfabetizadores dizem ter aprendido muito com o 

programa, pois quase todos continuam em sala de aula e deram continuidade os seus estudos. 

Quanto ao impacto da escolarização na vida dos alunos após o processo de alfabetização, para 
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a maioria, mudou muito na vida social; no trabalho, pouca coisa mudou, a escolarização 

exigida no mercado de trabalho está bem distante daquela que eles almejam alcançar.  

Do exposto, não passou desapercebido o fato de os professores e alunos viverem na 

mesma localidade, de pertencerem ao mesmo grupo social, conviverem com as mesmas 

dificuldades e vivenciarem as mesmas realidades. Os alfabetizadores e alfabetizandos se 

aproximam muito nos seus estilos de vida, pois todos buscam uma melhor qualidade de vida, 

todos querem se inserir de forma digna na sociedade. 

Para os alfabetizadores,  o trabalho que desenvolvem é uma grande oportunidade que 

eles não deixam escapar; agarram-se às chances que aparecem. Para os alfabetizandos, as 

perspectivas são muito precarizadas e, sem qualificação, buscam, por meio do emprego 

temporário e informal, uma oportunidade de subsistência. 

É uma massa de trabalhadores mais heterogênea, mais fragmentada e  complexa. São 

jovens, velhos, homens, mulheres, brancos e negros; são pessoas simples que o mercado 

descarta, que vivem à margem e ao mesmo tempo inseridos nesse âmbito, esquecidos e 

relegados à própria sorte. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

6.1 Conclusões 

 Embora a análise dos resultados já permitam avaliar as conclusões deste trabalho, 

apresentamos a seguir os principais achados, selecionados por objetivos e pelo valor a eles 

atribuídos. 

 O primeiro objetivo visava a averiguar o impacto da escolarização na vida dos alunos 

que passaram pelo processo de alfabetização na AlfaSol. Os resultados ressaltados são os que 

se seguem. 

 
1         os alunos continuam sem saber ler nem escrever ao final do curso; vivenciam eventos 

de letramento, mas não incorporam a prática da leitura e da escrita no dia a dia; 

2 aqueles que entram no curso dizendo que sabem ler e escrever demonstram muita 

dificuldade em ler e muitos não compreendem o que está escrito; 

3 os alunos investigados, independentemente do nível de escolarização e de letramento, 

preocupam-se em garantir a escolaridade dos filhos; 

4  os alunos, em especial os mais jovens, demonstraram uma desmotivação acentuada e 

uma falta de perspectiva; sentem que não vão conseguir mudar seus destinos e a maioria dos 

alunos permanece do mesmo modo quando entraram no programa, em 2006; e 

5 os alunos que conciliam o trabalho com o estudo sentem muita dificuldade para 

continuar frequentando o curso e a maioria não chega ao final. 

 

 Na coleta de dados sobre a investigação das práticas e eventos de letramentos 
vivenciadas no dia a dia (segundo objetivo), identificamos o fato de que os alunos: 
 
 
6 utilizam, no seu cotidiano, mais a oralidade; apenas aqueles que frequentam a Igreja 

tentam vivenciar o letramento por meio de trechos da Bíblia;  

7    vivenciam práticas de leitura e escrita no dia a dia por intermédio das contas domésticas, 

recebimento de correspondência comercial como Bolsa Família, boletim escolar dos filhos; 

fazem tentativas de escrita com anotações de listas de compras, telefones, recados - no caso 

dos pedreiros - domésticas, vendedores; se não conseguem, pedem ajuda.Usam muito a 

memória porque não querem mostrar que sentem dificuldade na hora de anotar o material que 
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será utilizado; sabem identificar os produtos que compram, as marcas preferidas e os menores 

preços quando vão às compras;   

8   criam códigos para se adaptarem às exigências do dia a dia, embora se ressintam quando 

precisam realizar alguma tarefa que exija leitura ou escrita. 

 

 As práticas sociais de leitura e escrita dos alunos (terceiro objetivo) são basicamente: 

 

9       os livros didáticos, as lições da escola e a Bíblia; 

10     participação em eventos de letramentos, sem a incorporação de suas práticas; 

11    o ambiente de trabalho, no qual as pessoas com pouca escolaridade têm contato com o 

mundo letrado;  

12    as interações orais, verbais e gestuais que desempenham papéis decisivos nas tarefas 

atribuídas a esses indivíduos.  

 

 Quanto a inserção dos egressos da AlfaSol no mercado de trabalho,(quarto objetivo) 

verificamos que: 

 

13     a inserção no mercado de trabalho não aconteceu, mesmo para os que se dizem 

alfabetizados. A escolarização adquirida possibilita-lhes inseri-los no mercado apenas nos 

empregos domésticos, na economia informal (vendedores não legalizados, prestadores de 

serviços sem carteira assinada, biscateiros) e nos programas de assistência social (Bolsa 

Família e outros).  

 

 Com relação ao processo de formação dos alfabetizadores (quinto objetivo), podemos 

concluir que: 

 

1         quase todos prosseguem com  os estudos;  

2          acham que, por conta do projeto, aproveitaram muito bem a oportunidade dada e 

seguem fazendo tudo para continuar atuando nessa área; 

 3         alguns alfabetizadores, em alguns momentos, pareciam não se sentir responsáveis pela 

não-aprendizagem do aluno e responsabilizavam o alfabetizando pelo seu fracasso;  
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4       os professores não conseguem absorver totalmente as orientações recebidas no curso de 

capacitação;  

5    na prática individual de letramento, não conseguem estabelecer a diferença entre 

alfabetizados e letrados. Assim, identificam aqueles que não sabem ler, mas conhecem as 

funções da escrita e as usam; não reconhecem o analfabeto que possui certo nível de 

letramento; não conseguem perceber o alfabetizado que não cultiva nem exerce práticas de 

leitura e de escrita. 

  Lembramos que, por se tratar de um estudo de caso, as conclusões apresentadas têm 

apenas validade interna, isto é, aplicam-se ao universo estudado, não podendo ser 

generalizadas. Cabe, entretanto, a cada professor, com alguma responsabilidade institucional 

em ações de alfabetização de adultos, verificar se estas conclusões se aplicam no programa 

onde ele atua.  

 

6.2     Sugestões 

 
 Sendo assim, em um contexto educacional que visa a propiciar letramento e autonomia 
aos aprendentes, sugerimos como forma de melhorar os resultados alcançados: 
 
1          a realização, pelos responsáveis pelo programa de alfabetização de adultos, de 

discussões sobre alguns dos problemas identificados nesta pesquisa; 

2 o aumento da carga horária nas visitas de acompanhamento ao Município pode ajudar 

na qualificação dos alfabetizadores; 

3 evitar a substituição dos alfabetizadores a cada módulo; 

4 aumentar o tempo de duração do curso de alfabetização, pois oito meses não parece 

ser suficiente para alfabetizar esses alunos; 

5 formar as turmas de acordo com a demanda do Município e não com a demanda da 

AlfaSol; e 

6 aumentar  a participação mais efetiva dos alunos da graduação e da pós-graduação das 

IES parceiras.  

 
Por fim, em um contexto educacional que visa a propiciar letramento e autonomia 

aos aprendentes, podemos concluir este estudo retomando a hipótese inicial de que os 

alfabetizandos possuem baixo nível de letramento, o que, de certa forma, os impede de se 

inserirem, de modo mais eficiente, em algumas práticas de letramento no seu dia a dia. 
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Acreditamos também que essa dificuldade possa contribuir para a não-inclusão desses sujeitos 

no mundo do trabalho.  

Como pudemos observar, a hipótese se confirmou. Os alunos, além de sentirem 

dificuldades em algumas práticas no dia a dia, realmente não estão em condições de assumir 

determinados trabalhos em fábricas, como se supunha no início da pesquisa. 

Esperávamos que os alfabetizandos, por viverem em um município industrial teriam 

mais oportunidades, após o ingresso no curso de alfabetização. Alfabetizados, lendo e 

escrevendo, uma melhor posição no mercado de trabalho seria uma consequência esperada. 

Infelizmente, para esses sujeitos, a vida não mudou, as chances não chegaram e as 

perspectivas não são positivas. 

 As políticas de alfabetização de jovens e adultos não se apresentam muito claras. Os 

níveis de alfabetização e as necessidades dessas pessoas deveriam se basear em evidências 

sólidas e ser aplicadas de modo mais eficiente, tendo a qualidade como fator preponderante no 

do contexto do aprendizado ao longo da vida dessas pessoas. Os ambientes de alfabetização 

deveriam ser mais ligados às condições reais dos participantes do programa. Isto requer que 

se façam planejamento e avaliação que proporcionem instrumentos de controle e equilíbrio 

entre a realidade apresentada e os impactos que essas ações podem causar na vida dos 

sujeitos. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação 

Mestrado em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior  

 
 
    Prezado alfabetizador, 
 
 
 Sou aluna do Mestrado em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior da 

Universidade Federal do Ceara – UFC e, no momento, estou realizando uma pesquisa que servirá de 
base para minha dissertação. O trabalho tem por objetivo investigar as práticas de letramento e o 
impacto da escolarização na vida dos alunos que passaram pelo processo de alfabetização na 
Alfabetização Solidária – ALFASOL. Na pesquisa, averiguaremos também como se dá a inserção dos 
egressos da ALFASOL no mercado de trabalho e o processo de formação dos alfabetizadores. 

 
 Atendendo aos critérios de seleção, você foi identificado para participar desta pesquisa. O 

assunto é de suma importância para os egressos dos módulos XX da ALFASOL, bem como para a 
organização e a IES parceira. A avaliação possibilitará averiguar o processo de alfabetização de jovens 
e adultos desenvolvido pelo programa.         

 
 Para sua tranqüilidade e segurança, informo que será mantido o anonimato total sobre a 

identidade do entrevistado. 
 

 Agradeço a colaboração e espero que os resultados possam contribuir para a melhoria 
das Políticas Públicas desenvolvidas pelos órgãos e entidades que trabalham com a redução 
dos elevados índices de analfabetismo e a baixa escolarização entre jovens e adultos no país.  
 

 
 Atenciosamente, 

 
Ana Luzia Cavalcante Medeiros                           Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto, Dr 
Orientanda                                                             Orientador 
                                                                          
                                                                               Profa. Maria Elias Soares, Dra  
                                                                               Co-orientadora     
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QUESTIONÁRIO COM OS ALFABETIZADORES DA ALFASOL, MÓDULO XX, 
MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE 

 
Por gentileza, marcar com um X ou escrever a resposta.  
 
1. INFORMAÇÕES PESSOAIS:   
Nome:___________________________________________________________________________ 
Endereço:________________________________________________________________________ 
Telefone:_________________________________________________________________________ 
Local onde trabalha atualmente:__________________________________________________  
 
2 – INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 
 
2.1 Ainda atua na ALFASOL?                                       
 
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ] 
 
2.1.1 Caso a resposta seja positiva, há quanto tempo? __________________________________  
2.2 Você já participou de outro programa de alfabetização?   
 
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ] 
 
2.2.1 Caso a resposta seja positiva, qual? ___________________________________________ 
 
3. FORMAÇÃO 
 
3.1 Em que nível de escolarização você se encontra hoje?  
1 Ensino Fundamental   [    ]    
2 Ensino Médio    [    ] 
3 Licenciatura em Ensino Superior  [    ] 
4 Especialização    [    ] 
5 Mestrado    [    ] 
6 Outro     [    ] 
   
3.1.1 Caso não tenha concluído pelo menos um dos níveis acima, identifique a série ou o semestre 
que está 
cursando____________________________________________________________________ 
 
3.2 Quando você entrou na ALFASOL, em que nível de escolarização você se encontrava?                                 
  
1 Ensino Fundamental   [    ]      
2 Ensino Médio    [    ]   
3 Licenciatura em Ensino Superior  [    ]   
4 Especialização    [    ]   
5 Mestrado    [    ]   
6 Outro     [    ]     
   
3.2.1 Identifique a escola ou faculdade ________________________________________________  
 
3.3 Você participou ou participa de algum curso de educação continuada? (Ex: ALFASOL, 
Campestre, Todas as Letras, Pastoral da Criança, Alfalit, Recomeço, Brasil Alfabetizado, 
EJA, Outros)   
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1- Sim  [   ]         2 - Não  [   ]     
 
3.3.1 Caso a resposta seja positiva, diga onde e qual? ___________________________________ 
 
3.4 Você já teve outra experiência no magistério?      
          
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ] 
 
3.4.1 Se a resposta for positiva, indique a modalidade de ensino, nível e série. 
 
1. Ensino Fundamental     [   ] 
Qual série e disciplina _______________________________________________________________ 
                                                
2. Ensino Médio       [   ]                               
Qual disciplina e ano ________________________________________________________________ 
   
 3. Educação de Jovens e Adulto    [   ]   
Qual programa _____________________________________________________________________ 
 
4. Ensino Superior       [   ] 
Qual disciplina e semestre____________________________________________________________ 
  
4. DÊ INFORMAÇÕES SOBRE A SUA PERCEPÇÃO, ENQUANTO ALFABETIZADOR (A) 
SOBRE O ALUNO DA ALFASOL. 
 
4.1 Práticas individuais de leitura e escrita (avaliação do nível de leitura dos alunos) 
 
4.1.1 O aluno lê: 
   
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ] 
    
4.1.1.1 Caso a resposta seja positiva. Ele lê:   
 1 com muita dificuldade   [   ] 
 2 com dificuldade                     [   ] 
 3 sem dificuldade   [   ] 
 
4.1.1.2 O aluno compreende o que lê: 
1 totalmente   [   ] 
2 parcialmente   [   ] 
3 não compreendo   [   ] 
    
4.1.2 O aluno escreve: 
     
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ] 
 
4.1.2.1 caso a resposta seja positiva. Ele escreve: 
 
1 bem   [   ] 
2 razoavelmente  [   ]                    
3 muito mal  [   ]  
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PRÁTICA INDIVIDUAL DE LETRAMENTO (avaliação do nível de letramento dos alunos)     
 
 
5. Segundo sua experiência, quando o aluno revela sentir mais necessidade de saber ler e 
escrever?        
 
1 quando recebe carta/correspondência  [   ] 
2 quando precisa pegar o ônibus  [   ] 
3 quando vai procurar um endereço  [   ] 
4 quando olha os cartazes de propaganda  [   ] 
5 quando precisa ir ao banco   [   ] 
6 quando vê algum jornal/livro/revista  [   ] 
7 quando precisa assinar seu nome  [   ] 
8 nas tarefas diárias do trabalho  [   ] 
9 outro_________________________________________________________ 
 
6. A LISTA ABAIXO CONTÉM TEMAS QUE PODEM SER UTILIZADOS COMO 
ATIVIDADE DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS NA ALFASOL. ASSINALE AS 
CINCO MAIS UTILIZADAS POR VOCÊ EM SALA DE AULA: 
 
 1 cartas  [   ]  10 listas   [   ] 
 2 poesias  [   ]  11 notícias de jornal  [   ] 
 3 contos  [   ]  12 bilhetes  [   ] 
 4 receita culinária [   ]  13 relatos pessoais  [   ] 
 5 avisos  [   ]  14 convites  [   ] 
 6 requerimentos [   ]  15 abaixo-assinado  [   ] 
 7 descrição [   ]  16 lendas   [   ] 
 8 dissertação [   ]  17 exposição  [   ] 
 9 narração [   ]  18 outros______________________________ 
  
 
7. VOCÊ PROPÕE ATIVIDADES DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA OS 
ALUNOS DA ALFASOL?  
  
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ] 
 
7.1. Caso a resposta seja positiva, o que você leva em consideração quando vai propor a seus 
alunos, atividades de leitura e produção de textos? 
  
1.   A orientação do livro didático     [   ] 
2.  Seleciona temas e textos relacionados a partir do interesse dos alunos  
      ou da realidade do dia-a-dia     [   ] 
3.  A orientação do Coordenador Setorial     [   ] 
4.  Outro________________________________ 
 
7.2. Caso tenha escolhido Outro, explique______________________________________ 
 
 
8. VOCÊ UTILIZA A PROPOSTA CURRICULAR DA ALFASOL? 
 
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ] 
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8.1 Caso a resposta seja positiva, qual a sua opinião sobre essa proposta____________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
8.2 Caso a resposta seja negativa, explique porque você não utiliza a proposta______________ 
 
9. VOCÊ SEGUIU O PLANEJAMENTO, PREVIAMENTE ELABORADO, NO ENCONTRO 
DE CAPACITAÇÃO COM O COORDENADOR SETORIAL?  
  
 1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ] 
 
9.1 Caso a resposta seja negativa, explique por quê: ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
 
10. COMO OCORREM AS PRÁTICAS DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO EM SALA 
DE AULA? (descreva duas atividades, uma de leitura e uma de produção de texto) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
11. COMO PROFESSOR, QUAL SUA PRINCIPAL DIFICULDADE PARA ENSINAR 
LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL PARA SEUS ALUNOS?  (indique apenas uma relacionada 
à leitura e uma relacionada à produção de texto) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
12. DE ACORDO COM A SUA PERCEPÇÃO, O QUE É NECESSÁRIO PARA O ALUNO 
SABER LER E PRODUZIR TEXTOS?  
_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
13. QUE TIPO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO VOCÊ CONSIDERA MAIS 
INADEQUADO PARA OS ALUNOS DA ALFASOL?  
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
13.1 Explique por quê? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
14. COMO VOCÊ AVALIA O ALUNO EGRESSO (QUE JÁ PASSOU PELO PROGRAMA) 
DA ALFASOL, QUANTO À HABILIDADE DE LEITURA E ESCRITA? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
15 HÁ OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES QUE VOCÊ DESEJA ACRESCENTAR 
SOBRE SEU TRABALHO COM LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO EM SALA DE 
AULA?  
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 1 – Sim  [   ]         2 - Não  [   ]  
  
15.1 Caso a resposta seja positiva, diga quais são? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________   
 
16.  A LISTA ABAIXO CONTÉM DIVERSAS FORMAS DE TEXTOS QUE VOCÊ PODE 
UTILIZAR NO SEU DIA-A-DIA, SEJA ESCREVENDO OU LENDO. INDIQUE A MAIS 
UTILIZADA. 
 
Gêneros textuais 
1. Livros didáticos ------------------------------------------------ [   ] 
2. Dicionário -------------------------------------------------------- [   ] 
3. Hipertextos /Texto lidos por meio da Internet ---------- [   ] 
4. Letras de Música ---------------------------------------------- [   ] 
5. Normas de segurança no trabalho ----------------------- [   ] 
6. Bilhete ----------------------------------------------------------- [   ] 
7. Calendário ----------------------------------------------------- [   ] 
8. Carta ------------------------------------------------------------ [   ] 
9. Cartazes ------------------------------------------------------- [   ] 
10. Jornal --------------------------------------------------------- [   ] 
11. Letreiro de ônibus ------------------------------------------ [   ] 
12. Lições da escola para suas aulas_____________ [   ] 
13. Poemas------------------------------------------------------- [   ] 
14. Nomes de ruas --------------------------------------------- [   ] 
15. Outdoors /propagandas ----------------------------------- [   ] 
16. Receitas culinárias ----------------------------------------- [   ] 
17. Revistas ------------------------------------------------------ [   ] 
 
17. QUAL O IMPACTO DA ESCOLARIZAÇÃO NA SUA VIDA APÓS A ENTRADA NO 
PROGRAMA? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Obrigada por sua atenção! 
 
 
 
 
 
 
 



122 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação 
Mestrado em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior  

 
 Prezado aluno, 
 
 Sou aluna do Mestrado em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior da 
Universidade Federal do Ceara – UFC e, no momento, estou realizando uma pesquisa que 
servirá de base para minha dissertação. O trabalho tem por objetivo investigar as práticas de 
letramento e o impacto da escolarização na vida dos alunos que passaram pelo processo de 
alfabetização no Programa. Na pesquisa, averiguaremos também como se dá a inserção, no 
mercado de trabalho, dos egressos da Alfabetização Solidária – ALFASOL e o processo de 
formação dos alfabetizadores. 
 
 Atendendo aos critérios de seleção, você foi identificado para participar desta 
pesquisa. O assunto é de suma importância para os egressos dos módulos XX da ALFASOL, 
bem como para a organização e a IES parceira. A avaliação possibilitará averiguar o processo 
de alfabetização de jovens e adultos desenvolvido pela ALFASOL. 
 
 Para sua tranqüilidade e segurança, informo que será mantido o anonimato total sobre 
a identidade do entrevistado. 
 Agradeço a colaboração e espero que os resultados possam contribuir para a melhoria 
das Políticas Públicas desenvolvidas pelos órgãos e entidades que trabalham com a redução 
dos elevados índices de analfabetismo e a baixa escolarização entre jovens e adultos no país.  
 
            Atenciosamente, 
 
     
 Ana Luzia Cavalcante Medeiros                           Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto, Dr 
 Orientanda                                                             Orientador 
                                                                              
 
                                                           Profa. Maria Elias Soares, Dra  
                                                                                 Co-orientadora     
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QUESTIONÁRIO COM ALUNOS DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA – ALFASOL 
MÓDULO XX – MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE 
 
Por favor, responda as questões abaixo de acordo com sua percepção 
 
1. INFORMAÇÕES PESSOAIS: 
Nome_______________________________________________idade:______                                                                         
Endereço________________________________________________________ 
Telefone_______________________________Estado civil ___________________ 
1.1 Com quem mora?_______________________________________________________ 
 
2. VOCÊ TEM FILHOS? 
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ] 
 
2.1 Caso a resposta seja positiva, diga quantos?__________________________________ 
 
3.  ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
 
3.1 Você trabalha atualmente?   
1 – Sim  [   ]         2 - Não  [   ]     
 
3.1.2 Caso a resposta seja positiva, diga em que?  
1. Indústria                                      [   ]                             
2. Fábrica                                      [   ] 
3. Serviços gerais                          [   ]                                    
4. Agricultura                    [   ] 
5. Outro ______________________________________________________  ______________ 
 
3.2 Você já teve outros trabalhos?  
 
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ]    
 
3.2.1 Caso a resposta seja positiva, diga qual?____________________________________ 
 
4.  EXISTE ALGUM TRABALHO QUE VOCÊ GOSTARIA DE REALIZAR 
PROFISSIONALMENTE? 
 
1. Trabalhar no campo  [   ]                                                                  
2. Ter seu próprio negócio   [   ]                             
3. Trabalhar numa empresa/fábrica/indústria       [   ]                                      
4. Ser professor (a)                       [   ]      
5. Outro _____________________________________________________________________  
 
5. COMO APRENDEU O TRABALHO QUE FAZ ATUALMENTE? 
 
1. Alguém da família ensinou               [   ]                                                                                                
2. Você foi treinado no trabalho [   ]    
3. Aprendeu sozinho [   ]                                                                                               
 
6.  JÁ TEVE ALGUM TREINAM ENTO NO TRABALHO?  
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1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ] 
        
6.1 Caso a resposta seja positiva, diga qual?____________________________________ 
 
7. GOSTARIA DE FAZER ALGUM TREINAMENTO NO TRABALHO?  
 
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ]  
 
7.1 Caso a resposta seja positiva, diga qual?___________________________________________ 
 
7.2 Caso a resposta seja negativa, diga por quê?_________________________________  
 
8.  QUANTAS HORAS VOCÊ TRABALHA POR DIA? 
 
1. 6 (seis) horas             [   ]                                           
2. 8 (oito) horas                                   [   ]                                           
3. 12 (doze) horas                  [   ] 
 
9.  QUAL O TEMPO GASTO NAS IDAS E VINDAS ENTRE SUA CASA E O 
TRABALHO? 
 
1. Menos de uma hora             [   ]                                                           
2. Mais de uma hora         [   ] 
3. 05 a 15 minutos           [   ]                                                          
4. Mora no local de trabalho  [   ]                                          
 
10. ATUAÇÃO SOCIAL (descanso e diversão) 
 
10.1 O que faz nos momentos de descanso?  
 
1. Freqüenta Igreja, faz parte de alguma associação, sindicato              [   ]                                               
2. Sai com a família, os filhos, amigos    [   ]                                                                                                      
3. Vê televisão  [   ]                                                                                                      
4. Faz trabalhos manuais, artesanato   [   ]                                                           
5. Sai muito raramente   [   ]                                              
6. Não sai de casa   [   ]                                                                                                      
7. Outra_____________________________________________________________ 
 
10.2 Se você respondeu a questão de nº 2, identifique aonde: 
 
11.  QUAL O TEMPO, POR SEMANA, QUE VOCÊ RESERVA PARA A DIVERSÃO? 
 
1. Finais de semana         [   ]                                                                                                                                             
2. Raramente se diverte        [   ]                                                                         
3. Dedica uma parte do seu tempo        [   ]                                                                                                                                             
4. Todos os dias         [   ]                                                                                                                                             
 
12. INFORMAÇÕES ESCOLARES 
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12. 1 Você freqüentou alguma escola ou programa antes da ALFASOL? 
 
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ] 
 
12.2 Caso a resposta seja positiva, diga por quanto tempo? 
 
1 .  Menos  de 1 ano [   ]    
2 .  1  ano [   ]    
3 .  2 anos       [   ]   
4.  3 anos [   ]   
5.  Mais de 3 anos.              [   ]                  
 
12.3 Caso a resposta seja negativa, diga por quê? 
 
1. Não teve oportunidade      [   ]                      
2. O município não tinha o programa [   ]                  
3. Mora muito distante da escola [   ]         
4. O trabalho não dava condições [   ]       
            
 
 
12.4 Qual modalidade de ensino do Programa você frequentou? 
 
1. Brasil alfabetizado             [   ]                  
2. EJA                               [   ]                         
3. Ensino formal  [   ]              
4. Próprio ALFASOL                                        [   ]                                   
 
 13. VOCÊ JÁ PRECISOU PARAR OU DESISTIR DE ESTUDAR? 
 
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ] 
 
13.1 Caso a resposta tenha sido positiva, diga quantas vezes? 
1.  1 (uma) vez                    [   ]          
2.  2 (duas) vezes         [   ]         
3.  3 (três) vezes         [   ]                 
4.  4 (quatro) ou mais vezes       [   ] 
 
13.2 Caso a resposta tenha sido positiva, quais os motivos que levaram você a desistir de 
estudar? 
 
1. Trabalho                     [   ]                               
2. O programa deixou de ser oferecido      [   ]          
3.. Família                      [   ]                               
4. A escola não atendia a suas necessidades      [   ]                               
5.  Dificuldades financeiras              [   ]            
6. Mudança de bairro / Cidade       [   ]          
   
1 4. PRÁTICAS INDIVIDUAIS DE LEITURA E ESCRITA (avaliação do nível de leitura dos 
alunos) 
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14.1 Você lê:   
 
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ]  
   
14.1.1 Caso a resposta seja positiva. Você lê:       
 
1 com muita dificuldade                   [   ] 
2 com dificuldade                    [   ] 
3 sem dificuldade                    [   ] 
 
 14.1.2  Você compreende o que lê: 
 
1 totalmente                    [   ] 
2 parcialmente                    [   ] 
3 não compreende                    [   ]     
 
14.2 Você  escreve:  
 
1 – Sim  [   ]         2 - Não  [   ] 
   
14.2.1 caso a resposta seja positiva. Você escreve: 
 
1 bem    [   ] 
2 razoavelmente   [   ]                    
3 muito mal   [   ]  
  
15. PRÁTICAS INDIVIDUAIS DE LETRAMENTO (avaliação do nível de letramento dos alunos)     
 
15.1 Quando você revela sentir mais necessidade de saber ler e escrever?     
    
1 quando recebe carta/correspondência   [   ] 
2 quando precisa pegar o ônibus   [   ] 
3 quando vai procurar um endereço   [   ] 
4 quando olha os cartazes de propaganda   [   ] 
5 quando precisa ir ao banco    [   ] 
6 quando vê algum jornal/livro/revista   [   ] 
7 quando precisa assinar seu nome   [   ] 
8 nas tarefas diárias do trabalho   [   ] 
9 outro_______________________________________________ 
 
15.2 Você já escreveu ou recebeu cartas/correspondências? 
 
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ]    
 
15.3 Você precisa ir ao banco no seu dia-a-dia? 
  
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ]  
 
15.3.1 Caso a resposta tenha sido positiva, você sente alguma dificuldade para resolver seus 
problemas no banco? 
 
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ] 
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15.3.2 Caso a resposta tenha sido positiva, o que você faz para resolver seus problemas? 
 
1.  Pede ajuda algum funcionário do banco          [   ]                                     
2.  Utiliza os terminais sozinho      [   ] 
3.  Leva algum amigo para lhe ajudar             [   ]   
4.  Pede ajuda a qualquer pessoa que esteja no banco   [   ]    
 
15.4 Você precisa usar a leitura e a escrita no trabalho? 
 
1- Sim [   ]         2 - Não  [   ]   
 
 15.4.1 Caso a resposta seja positiva, especifique: 
 
1.  Assinar o ponto                [   ]                                     
2.  Entregar correspondência      [   ] 
3.  Ler manual de instrução               [   ]   
4. Outro____________________________________________________________________                   
  
16. PRÁTICAS SOCIAIS DE LEITURA E DE ESCRITA  
 
16.1 Você lida com a leitura e a escrita no seu dia-a-dia? 
 
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ] 
          
 16.1.1 Caso a resposta seja positiva, diga como: 
 
1. Em casa                                             [   ] 
2. No trabalho                                                               [   ]        
3. Na associação                         [   ] 
4. Na Igreja                                                              [   ]        
5. Outros_________________________________________________________   
  
16.2 Identifique o tipo de leitura: 
 
1. Jornal                                                                [   ] 
2. Revista                                                      [   ] 
3. Livro                                                     [   ] 
4. Bíblia                                                     [   ] 
5. Receita                                                    [   ]                            
6. Outros___________________________________________________________________ 
 
 
17.  VOCÊ TEM MATERIAIS DE LEITURA EM CASA? (jornais, revistas, livros, etc) 
 
1 – Sim [   ]         2 - Não  [   ] 
 
17.1 Caso a resposta seja positiva, identifique os que existem na sua residência: 
 
1. Calendários e folhinhas               [   ]                                   
2. Bíblia, livros sagrados e religiosos       [   ] 
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3. Agenda de telefones e endereços        [   ]                          
4. Dicionário                     [   ] 
5. Livros de receitas de cozinha                          [   ]                          
6. Livros didáticos         [   ] 
7. Livros infantis                [   ]                                                 
8. Guias, listas e catálogos                   [   ] 
9. Livros de literatura/romance        [   ]                                    
10. Enciclopédias                    [   ] 
11. Livros técnicos                                        [   ]                                             
12. Outros___________________________________________________________ 
 
17.2 O que mais gosta ou gostaria de ler? 
 
1. Jornal            [   ]                                             
2. Revista    [   ]                                                    
3. Livro      [   ]                                                       
4. Bíblia        [   ]                                                   
5. Receita        [   ]                                                 
6. Outros_________________________________________________________________   
 
17.3 Onde você busca informações em geral: 
 
1. Na escola                         [   ]                                                            
2. No trabalho                     [   ]                                                
3. Em casa          [   ]                                                                        
4. No rádio, na TV                                                                                    [   ]                                                 
5. Casa de amigos        [   ]                                                
6. Na Igreja         [   ]                                                
8. Na mercearia         [   ]                                                
9. Na televisão         [   ]                                                
10. Em revistas         [   ]                                                
11. Associação /sindicato       [   ]   
12. Internet          [   ]                                                
13.  Outros. _____________________________________________________________ 
 
19.A LISTA ABAIXO CONTÉM DIVERSAS FORMAS DE TEXTOS QUE VOCÊ PODE 
UTILIZAR NO SEU DIA-A-DIA, SEJA ESCREVENDO OU LENDO. INDIQUE AS MAIS 
UTILIZADAS. 
 
Gêneros textuais 
1. Livros didáticos -------------------------------------------------------------------                  [   ] 
2. Dicionário --------------------------------------------------------------------------                  [   ] 
3. Hipertextos /Texto lidos por meio da Internet -----------------------------                   [   ] 
4. Letras de Música -----------------------------------------------------------------                  [   ] 
5. Normas de segurança no trabalho ------------------------------------------                   [   ] 
6. Bilhete -------------------------------------------------------------------------------                  [   ] 
7. Calendário -------------------------------------------------------------------------                  [   ] 
8. Carta ---------------------------------------------------------------------------------                  [   ] 
9. Cartazes ----------------------------------------------------------------------------                  [   ] 
10. Jornal -------------------------------------------------------------------------------                  [   ] 
11. Letreiro de ônibus --------------------------------------------------------------                  [   ] 
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12. Lições da escola ----------------------------------------------------------------                  [   ] 
13. Poemas----------------------------------------------------------------------------                  [   ] 
14. Nomes de ruas ------------------------------------------------------------------                  [   ] 
15. Outdoors /propagandas -------------------------------------------------------                  [   ] 
16. Receitas culinárias --------------------------------------------------------------                  [   ] 
17. Revistas ----------------------------------------------------------------------------                  [   ] 
 
19. QUAL O IMPACTO DA ESCOLARIZAÇÃO NA SUA VIDA APÓS O PROCESSO 
DE ALFABETIZAÇÃO NO PROGRAMA? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Obrigada por sua atenção! 

 
 

Considerações sobre os questionários 
 

Um instrumento de medida tem que ter duas qualidades: validade e precisão. 
A validade dos questionários foi atestada através da análise de conteúdo das 
questões realizada por especialistas que, juntamente com o pesquisador, se 
debruçaram sobre os itens com o objetivo de fazê-los capazes de obter as 
informações que se desejava colher. 
 Com relação a precisão coube ao pesquisador a responsabilidade de verificar, 
durante a aplicação individual de cada questionário, a veracidade das respostas 
dadas. 
 O preteste realizado com sujeitos semelhantes no município de Horizonte 
contribuiu para se poder afirmar, com relativo grau de segurança, terem os 
questionários a validade e precisão exigidas. 
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APÊNDICE 2 

 
DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA DE ALUNOS 

CÓDIGOS DOS PROFESSORES E ALUNOS  
QUADROS DE PERCENTUAIS 

ALFABETIZADORES E ALUNOS 
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DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA DE ALUNOS  
 

Para a determinação do tamanho da amostra levamos em consideração a variação da 
idade na população do estudo. Para o cálculo da amostra foi utilizada a fórmula abaixo (GIL, 
1997), que foi usado o tamanho da população, o intervalo de confiança da estimativa, a 
variação da idade e o erro máximo previsto na estimativa. 
 

 

 
 

N = 293 
z = 1,96 
σ = 14 
e = 3 anos 
n = 65 

 
 Dessa forma foi determinado o tamanho da amostra igual a 65 sujeitos. A seguir, o 
tamanho de amostra foi dividido proporcionalmente entre as localidades, e dentro de cada 
localidade o número de sujeitos foi distribuído proporcionalmente entre os sexos. A seleção 
dos indivíduos em cada localidade e de acordo com o sexo foi realizada aleatoriamente.  
 

Como só foi possível localizar 52 participantes da amostra, foi aplicado o teste do qui-
quadrado para se verificar se houve diferença, por turma, entre o número de alunos esperado 
em cada turma e o número realmente conseguido. O teste mostrou não haver diferença, 
estatisticamente significante (χ2 = 0,62 para gl = 14 e p ≤ 0,01).   
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LISTA DE CÓDIGOS E GRÁFICOS 
 
 

CÓDIGOS DOS PROFESSORES – ANÁLISE            (professor, localidade – 1 a 13) 
 
PL-1________________________________________professor localidade Conjunto Timbó I  
PL-2__________________________________________professor localidade Maracanazinho  
PL- 3___________________________________________professor localidade Madre Tereza  
PL- 4 _______________________________________________professor localidade Cágado 
PL- 5___________________________________________professor localidade Jereissati II. I  
PL- 6__________________________________________professor localidade Jereissati II. II  
PL- 7_________________________________________________professor localidade Sobral  
PL- 8_______________________________________________professor localidade Canindé  
PL- 9 __________________________________________professor localidade Novo Oriente 
PL-10_____________________________________________professor localidade Nosso Lar  
PL-11 ____________________________________________ professor localidade Piratininga  
PL-12 ______________________________________professor localidade Conjunto Timbó II  
PL-13______________________________________professor localidade Conjunto Industrial 
 
CÓDIGOS DOS ALUNOS – ANÁLISE 
  
(aluno, localidade X, sexo feminino/masculino, idade -XX anos - ALXF, XX) 
 
1. AL2F, 39__________________aluna, localidade 2 (Maracananzinho), sexo feminino, 39 anos  
2. AL3F, 33___________________aluno, localidade 3 (Madre Tereza), sexo masculino,33 anos 
3. AL4M,59_____________________aluno, localidade 4 (Cágado), sexo masculino, 59 anos 
4. AL1M,55_______________aluno,localidade 1 (Conjunto Timbó I)sexo masculino,55 anos 
5. AL2F,44__________________aluna,localidade 2 (Maracananzinho)sexo masculino,44 anos 
6. AL7F, 49_________________________aluna, localidade 7 (Sobral), sexo feminino, 49 anos  
7. AL9M, 55__________________aluno, localidade 9 (Novo Oriente), sexo masculino,55 anos 
8. AL9M,62_________________aluno, localidade 9 (Novo Oriente), sexo masculino, 62 anos 
9. AL5F,73____________________aluna,localidade 5 (Jereissati II. I)sexo masculino,73 anos 
10.AL7M,55________________________aluno,localidade 7(Sobral)sexo masculino,55 anos 
11.AL3F,49___________________aluna,localidade 3(Madre Tereza)sexo masculino,49 anos 
12.AL7F,43_________________________aluna,localidade 7(Sobral)sexo masculino,43 anos 
13.AL5M,51___________________aluno,localidade 5(Jereissati II. I)sexo masculino,51 anos 
14.AL5M,59___________________aluno,localidade 5(Jereissati II. I)sexo masculino,59 anos 
15.AL9M,55___________________aluno,localidade 9(Novo Oriente)sexo masculino,55 anos 
16.AL10F,71____________________aluna,localidade 10(Nosso Lar)sexo masculino,71 anos 
17.AL7M,47________________________aluno,localidade 7(Sobral)sexo masculino,47 anos 
18.AL3F,34___________________aluno,localidade 3(Madre Tereza)sexo masculino,34 anos 
19.AL5F,51____________________aluna,localidade 5(Jereissati II. I)sexo masculino,51 anos 
20.AL9F,72___________________aluna,localidade 9(Novo Oriente)sexo masculino,72 anos 
21.AL5F,73____________________aluna,localidade 5(Jereissati II. I)sexo masculino,73 anos 
22.AL3F,65___________________aluna,localidade 3(Madre Tereza)sexo masculino,65 anos 
23.AL5F,73____________________aluna,localidade 5(Jereissati II. I)sexo masculino,73 anos 
24.AL9M,30___________________aluno,localidade 9(Novo Oriente)sexo masculino,30 anos 
25.AL10M,29___________________aluno,localidade 10(Nosso Lar)sexo masculino,29 anos 
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26. AL9F,30__________________ aluna,localidade 9(Novo Oriente)sexo masculino,30 anos 
27. AL8M,31______________________aluno,localidade 8(Canindé)sexo masculino,31 anos 
28.AL5M,51___________________aluno,localidade 5(Jereissati II.I)sexo masculino,51 anos 
29.AL13M,62________________aluno,localidade 13(Jereissati II. II)sexo masculino,62 anos 
30.AL2M,66.________________aluno,localidade 2(Maracananzinho)sexo masculino,66 anos 
31.AL13M,51____________aluno,localidade 13(Conjunto Industrial)sexo masculino,51 anos 
32.AL12F,62_____________aluna,localidade 12(Conjunto Timbó II)sexo masculino,62 anos 
33.AL10M,45___________________aluno,localidade 10(Nosso Lar)sexo masculino,45 anos 
34.AL12F,53_____________aluna,localidade 12(Conjunto Timbó II)sexo masculino,53 anos 
35.AL13F,67_____________aluna,localidade 13(Conjunto Industrial)sexo masculino,67 anos 
36.AL12F,31_____________aluna,localidade 12(Conjunto Timbó II)sexo masculino,31 anos 
37.AL11F,32____________________aluna,localidade 11(Piratininga)sexo masculino,32 anos 
38.AL9F,36___________________aluno,localidade 9(Novo Oriente)sexo masculino,36 anos 
39.AL8F,47._______________________aluna,localidade 8(Canindé)sexo masculino,47 anos 
40.AL2F,29__________________aluna,localidade 2(Maracananzinho)sexo masculino,29 anos 
41.AL3F,58______________________aluna,localidade 3(Nosso Lar)sexo masculino,58 anos 
42.AL1F,51________________aluna,localidade 1(Conjunto Timbó I)sexo masculino,51 anos 
43.AL3F,57___________________aluno,localidade 3(Madre Tereza)sexo masculino,57 anos 
44.AL1F,60 _______________aluna,localidade 1(Conjunto Timbó I)sexo masculino,60 anos 
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1. TABELAS DOS ALFABETIZADORES 
 

Tabela 1 - Distribuição dos professores por local onde trabalha atualmente

4 30,8

1 7,7

1 7,7

1 7,7

1 7,7

1 7,7

1 7,7

1 7,7

1 7,7

1 7,7

13 100,0

Não responderam

ALFASOL

Brasil Alfabetizado e Mais Educação

Centro pedagógico Cecília Meireles

Escola Adauto Ferreira lima

Escola Adauto Ferreira Lima e Brasil Alfabetizado

Escola Creche Nosso lar

Escola Creche Nosso Lar

Escola joão Magalhaes de Oliveira

Escola Manoel Rosendo Freire

Total

Frequência Percentual

 
 

Tabela  2 - Distribuição dos professores em

relação a ainda atuar na ALFASOL

1 7,7 7,7

12 92,3 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 3 - Distribuição dos professores  em relação a

já ter participado de outro programa de alfabetização

10 76,9 76,9

3 23,1 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 4  - Distribuição dos professores em relação ao nível

de escolarização atual

3 23,1 23,1

6 46,2 69,2

2 15,4 84,6

2 15,4 100,0

13 100,0

Ensino Médio

Licenciatura em

Ensino Superior

Especialização

Outro

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela  5 - Distribuição dos professores em relação ao nível de

escolarização que possuia quando entrou na ALFASOL

1 7,7 7,7

4 30,8 38,5

5 38,5 76,9

1 7,7 84,6

2 15,4 100,0

13 100,0

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Licenciatura em Ensino

Superior

Especialização

Outro

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 6 - Distribuição dos professores por ter participado de

algum curso de educação continuada

9 69,2 69,2

3 23,1 92,3

1 7,7 100,0

13 100,0

Sim

Não

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 7 - Distribuição dos professores em relação a já ter

tido outra experiência no magistério

12 92,3 100,0

1 7,7

13 100,0

Sim

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 8 - Distribuição dos professores em relação a já

ter tido experiência no magistério do Ensino Fundamental

10 76,9 76,9

3 23,1 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 9 - Distribuição dos professores em relação a quais série

teve experiência no magistério do Ensino Fundamental

1 7,7 7,7

5 38,5 46,2

1 7,7 53,8

1 7,7 61,5

1 7,7 69,2

4 30,8 100,0

13 100,0

2º e 3º ano

4 series iniciais

5º ao 9º ano

da alfabetização a 3ª serie

Educação infantil

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 10  - Distribuição dos professores em relação a quais

disciplinas teve experiência no magistério do Ensino Fundamental

1 7,7 7,7

5 38,5 46,2

1 7,7 53,8

1 7,7 61,5

4 30,8 92,3

1 7,7 100,0

13 100,0

educaçõ infantil

ensino polivalente

historia, geografia e filosofia

matematica, ciencias e artes

Não responderam

portugues

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela  11 - Distribuição dos professores em relação a

já ter tido experiência no magistério do Ensino Médio

2 15,4 15,4

11 84,6 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela  12 - Distribuição dos professores em

relação a já ter tido experiência no magistério da

Educação de Jovens e Adultos

6 46,2 46,2

7 53,8 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 13 - Distribuição dos alunos de acordo com sua

capacidade de leitura, segundo a avaliação dos professores

9 69,2 69,2

4 30,8 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela  14 - Distribuição dos professores sobre a avaliação da

dificuldade de leitura dos alunos

2 15,4 15,4

7 53,8 69,2

1 7,7 76,9

3 23,1 100,0

13 100,0

Com muita dificuldade

Com dificuldade

Sem dificuldade

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela  15 - Distribuição dos professores sobre a avaliação da

capacidade dos alunos compreenderem o que lêem

1 7,7 7,7

8 61,5 69,2

1 7,7 76,9

3 23,1 100,0

13 100,0

Totalmente

Parcialmente

Não compreende

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela  16 - Alunos  que escrevem segundo a avaliação do

professor

11 84,6 84,6

1 7,7 92,3

1 7,7 100,0

13 100,0

Sim

Não

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela  17 - Alunos  que escrevem segundo a avaliação do

professor

12 92,3 100,0

1 7,7

13 100,0

Razoavelmente

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 18 - Distribuição dos professores em

relação, de acordo com sua experiência a, se o

aluno revela sentir mais necessidade de saber ler

e escrever quando recebe carta/correspondência

4 30,8 30,8

9 69,2 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela  19 - Distribuição dos professores em

relação, de acordo com sua experiência a, se o

aluno revela sentir mais necessidade de saber

ler e escrever quando precisa pegar ônibus

4 30,8 30,8

9 69,2 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela  20 - Distribuição dos professores em

relação, de acordo com sua experiência a, se o

aluno revela sentir mais necessidade de saber

ler e escrever quando vai procurar um endereço

4 30,8 30,8

9 69,2 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela  21 - Distribuição dos professores em

relação, de acordo com sua experiência a, se o

aluno revela sentir mais necessidade de saber ler

e escrever quando olha os cartazes de propaganda

3 23,1 23,1

10 76,9 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 22 - Distribuição dos professores em

relação, de acordo com sua experiência a, se o

aluno revela sentir mais necessidade de saber

ler e escrever quando precisa ir ao banco

3 23,1 23,1

10 76,9 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela  23 - Distribuição dos professores em

relação, de acordo com sua experiência a, se o

aluno revela sentir mais necessidade de saber

ler e escrever quando vê algum jonal/livro/revista

4 30,8 30,8

9 69,2 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela  24 - Distribuição dos professores em

relação, de acordo com sua experiência a, se o

aluno revela sentir mais necessidade de saber

ler e escrever quando precisa assinar seu nome

8 61,5 61,5

5 38,5 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela  25 - Distribuição dos professores em

relação, de acordo com sua experiência a, se o

aluno revela sentir mais necessidade de saber

ler e escrever nas tarefas diárias do trabalho

4 30,8 30,8

9 69,2 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela  26 - Distribuição dos professores em

relação ao emprego de cartas como  atividade de

leitura e produção de texto na ALFASOL

5 38,5 38,5

8 61,5 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 27 - Distribuição dos professores em

relação ao emprego de poesias como  atividade

de leitura e produção de texto na ALFASOL

11 84,6 84,6

2 15,4 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 28 - Distribuição dos professores em

relação ao emprego de contos como  atividade de

leitura e produção de texto na ALFASOL

6 46,2 46,2

7 53,8 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 29 - Distribuição dos professores em relação

ao emprego de receitas culinárias como  atividade

de leitura e produção de texto na ALFASOL

11 84,6 84,6

2 15,4 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela  30 - Distribuição dos professores em

relação ao emprego de avisos como  atividade de

leitura e produção de texto na ALFASOL

4 30,8 30,8

9 69,2 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 



141 

 

Tabela 31 - Distribuição dos professores em

relação ao emprego de narração como  atividade

de leitura e produção de texto na ALFASOL

3 23,1 23,1

10 76,9 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 32 - Distribuição dos professores em

relação ao emprego de listas como  atividade de

leitura e produção de texto na ALFASOL

5 38,5 38,5

8 61,5 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela  33 - Distribuição dos professores em relação

ao emprego de notícias de jornal como  atividade de

leitura e produção de texto na ALFASOL

5 38,5 38,5

8 61,5 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 34  - Distribuição dos professores em

relação ao emprego de bilhetes como  atividade

de leitura e produção de texto na ALFASOL

8 61,5 61,5

5 38,5 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela  35 - Distribuição dos professores em relação

aao emprego de relatos pessoais como  atividade

de leitura e produção de texto na ALFASOL

3 23,1 23,1

10 76,9 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela  36 - Distribuição dos professores em

relação ao emprego de exposição como  atividade

de leitura e produção de texto na ALFASOL

3 23,1 23,1

10 76,9 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 37 - Distribuição dos professores em relação ao que levam em consideração

quando propoêm aos seus alunos atividades de leitura e produção de textos

1 7,7 7,7

11 84,6 92,3

1 7,7 100,0

13 100,0

A orientação do livro didático

Seleciona temas e textos relacionados a partir

do interesse dos alunos

Outro

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela  38 - Distribuição dos professores em

relação ao uso da proposta curricular da AlfaSol

10 76,9 76,9

3 23,1 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 39 - Distribuição da opinião positiva dos professores em relação à proposta curricular da

AlfaSol

3 23,1 23,1

1 7,7 30,8

1 7,7 38,5

1 7,7 46,2

1 7,7 53,8

1 7,7 61,5

1 7,7 69,2

1 7,7 76,9

1 7,7 84,6

1 7,7 92,3

1 7,7 100,0

13 100,0

Não responderam

" a proposta é muito boa, para trabalhar com os alunos".

" aborda temas que estão relacionadas com o di-a-dia do aluno.

atividades que despertam a curiosidade dos alunos"

" é uma proposta bem desenvolvida que visa trabalhar o aluno

como ser crítico e construtivo".

" é uma proposta muito boa"

" encaixa no aprendizado do aluno"

" o livro, pois foi uma proposta muito boa, ajudou bastante"

" os planos de aula são muito claros, ou seja desenvolvendo

com harmonia o objetivo em aprendizagem do aluno"

" por que com a proposta do Brasil alfabetizado".

" porque faz com que o aluno tenha uma boa aprendizagem"

“ a proposta é bem objetiva, mas para os alunos é mais viável

utilizar textos selecionados a sua realidade”.

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 40 - Distribuição da opinião negativa dos professores em relação à proposta curricular da

AlfaSol

11 84,6 84,6

1 7,7 92,3

1 7,7 100,0

13 100,0

Não responderam

"por que não conhecia e não conhece".

"porque preferia lhe dar com o dia-a-dia de cada um".

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 41 - Distribuição dos professores no que diz

respeito a seguir  o planejamento, previamente elaborado,

no encontro de capacitação com o coordenador setorial

11 84,6 84,6

2 15,4 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 42 - Distribuição das atividades de leitura utilizadas pelos professores em sala de

aula

1 7,7 7,7

1 7,7 15,4

1 7,7 23,1

1 7,7 30,8

1 7,7 38,5

1 7,7 46,2

1 7,7 53,8

2 15,4 69,2

1 7,7 76,9

1 7,7 84,6

1 7,7 92,3

1 7,7 100,0

13 100,0

Não responderam

atividade lacunada

através das fichas com os nomes deles

através do alfabeto móvel

com criatividade

leitura compartilhada,leitura fatiada

leitura de poesia

leitura de rotulos

levava reportagem de jornal e lia com eles.

lia uma historia

texto fatiado, lacunado, linha de texto recortado

textos bíblicos

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 43 - Distribuição das atividades de produção de texto utilizadas pelos professores em sala de aula

2 15,4 15,4

1 7,7 23,1

1 7,7 30,8

1 7,7 38,5

1 7,7 46,2

1 7,7 53,8

1 7,7 61,5

1 7,7 69,2

1 7,7 76,9

1 7,7 84,6

1 7,7 92,3

1 7,7 100,0

13 100,0

Não responderam

"a partir de gravuras"

"desafio da palavra"

"história de vida do aluno"

"historia do dia-a-dia"

"para escrever retiram as palavras e copiam"

"Produção de textos:através da letra inicial do nome de cada aluno"

"receitas de culinária"

"relato de vivencias do dia-a-dia deles"

"retirava palavras que não conheciam, em seguida pedia para escreverem o

que entenderam e sua opinião".

"texto fatiado"

“Leitura compartilhada, coletiva utilizando o alfabeto móvel, cruzadinha, caça

palavra, desafio da palavra.Leitura de poesia, contos e dinâmicas".

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 44- Distribuição das atividades de leitura e produção de texto utilizadas pelos professores em sala de

aula

4 30,8 30,8

1 7,7 38,5

1 7,7 46,2

1 7,7 53,8

1 7,7 61,5

1 7,7 69,2

1 7,7 76,9

1 7,7 84,6

1 7,7 92,3

1 7,7 100,0

13 100,0

Não respoderam

" a dificuldade que eu encontrava era apenas por eles não saberrem lerem".

"a dificuldade que os alunos tem para compreender alguns textos"

"a falta de enteresse do aluno".

"estão acostumados a soletrar e não entender o que estão lendo. tem

dificuldade de escreverem e organizar as ideias"

"medo de errar e falar na sala suas duvidas"

"nível da letramento dos alunos"

"os alunos não conhecem as letras todas"

"porque alguns tem dificuldade em leitura"

"quando o aluno não conhece os alfabeto"

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 45 - Distribuição dos professores de acordo com a sua percepção do que é necessário para o aluno saber

ler e produzir textos

1 7,7 7,7

1 7,7 15,4

1 7,7 23,1

1 7,7 30,8

1 7,7 38,5

1 7,7 46,2

1 7,7 53,8

1 7,7 61,5

1 7,7 69,2

1 7,7 76,9

1 7,7 84,6

1 7,7 92,3

1 7,7 100,0

13 100,0

"a frequencia do aluno é muito importante para se desenvolver a leitura e

aprodução de texto, o interesse".

"atenção e trenamento".

"bons livros, revistas...".

"conhecer alfabeto. juntar as familias"

"conhecer letras e sons"

"conhecer o alfabeto(associar letra e som)"

"é atenção e a força de vontade"

"mais interesse e força de vontade por parte dos proprios alunos"

"muito exercício,produção de texto, muita leitura e etc".

"o alfabetizador deverá promover momentos de leitura, questionamentos, escrita.

atividades de auto ditados, etc"

"que eles conhecem as letras alfabeticas"

"que eles entenda o que é texto"

"trabalhar textos que sejam do dia-a-dia e que sejam atrativos para eles, que fazem

parte da sua realidade"

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 46 - Distribuição dos professores por tipo de leitura e produção de texto que considera mais adequado para os

alunos da AlfaSol

2 15,4 15,4

1 7,7 23,1

1 7,7 30,8

1 7,7 38,5

1 7,7 46,2

1 7,7 53,8

1 7,7 61,5

1 7,7 69,2

1 7,7 76,9

1 7,7 84,6

1 7,7 92,3

1 7,7 100,0

13 100,0

Não responderam

"a não realidade do aluno".

"acho inadequado a leitura mecanica, a leitura e a produção de textos, tem que ser de

acordo com a realidade dos allunos

aquilo que não interessa para ele e não faz parte da vida deles

fora da realidade local

leitura de jornal

leitura de pequeno textos no começo do projeto é passado a construção de produção

de textual de texto."

leitura de texto longo

leituras infantis, piadas indecentes.

nenhum, imagino que todos terão alguma vantagem para os alunos.

textos infantis

textos sem gravuras

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 47 - Distribuição dos professores em relação ao modo como avalia o aluno egresso (que já passou pelo programa) da

ALFASOL, quanto à habilidade de leitura e escrita

1 7,7 7,7

1 7,7 15,4

1 7,7 23,1

1 7,7 30,8

1 7,7 38,5

1 7,7 46,2

1 7,7 53,8

1 7,7 61,5

1 7,7 69,2

1 7,7 76,9

1 7,7 84,6

1 7,7 92,3

1 7,7 100,0

13 100,0

Não responderam

"a maioria ler e escreve

"alguns sairam com alguma aprendizagem de leitura ainda média

"boa".

"eles já conseguem fazer o nome e lendo com dificuldade

"eu particularmente avalio o meu aluno capaz de enserir em outras escolas, em outros projetos,

como conheço alguns que continuam na escola,isto eu falo dos mais velhos,os jovens não dão muito

valor a retornar a escola ao terminar o projeto".

"interessado em progredir mais e mais

"muitos alunos saem do programa lendo e escrevendo, e com muitas habilidades, outros tem

dificuldades, mas a força de vontade é enorme.

"na minha opinião houve pouco progresso devido ao desinteresse".

"Os meus alunos nem todos conseguiram na escrita e na leitura um bom rendimento, pois precisam

de mais tempo para aprender";

"que ele já pode e tem a possibilidade de fortalecer vinculos afetivos em outra sala de aula".

"razoável pois o tempo é pouco e os alunos já chegam cansados do trabalho

"razoável, devido a fraca frequencia

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela  48 - Distribuição dos professores  em

relação a ter  outras informações relevantes que

desejam acrescentar sobre seu trabalho com

leitura e produção de texto am sala de aula

4 30,8 30,8

9 69,2 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 49  - Distribuição dos professores  em relação à resposta positiva  de ter outras informações

relevantes que desejam acrescentar sobre seu trabalho com leitura e produção de texto em sala de aula

9 69,2 69,2

1 7,7 76,9

1 7,7 84,6

1 7,7 92,3

1 7,7 100,0

13 100,0

Não responderam

é um trabalho de troca, pois o alfabetizador aprende com eles e eles com o

mesmo

eu acho que as alunas deveriam continuar, para que nosso trabalho venha

fazer mais efeitos

faço o possivel para criar varios de tipo atividades para eles aprende a ler e

escrever".

trabalhar com receitas, poemas, musicas, textos fatiados, auto ditado,

propagandas, cruzadas, caça palavras, dinãmicas musicais, mensagens e etc.

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 50 - Distribuição dos professores de acordo o uso

no dia a dia, seja lendo ou escrevendo, de  livros didáticos

8 61,5 61,5

5 38,5 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 51- Distribuição dos professores de acordo o uso

no dia a dia, seja lendo ou escrevendo, do dicionário

2 15,4 15,4

11 84,6 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 52 - Distribuição dos professores de acordo

o uso no dia a dia, seja lendo ou escrevendo, de

hipertextos/textos lidos por meio da Internet

1 7,7 7,7

12 92,3 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 53 - Distribuição dos professores de acordo com o uso

no dia a dia, seja lendo ou escrevendo, de letras de música

7 53,8 53,8

6 46,2 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 54  - Distribuição dos professores de

acordo com o uso no dia a dia, seja lendo ou

escrevendo, de normas de segurança do trabalho

1 7,7 7,7

12 92,3 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 55 - Distribuição dos professores de acordo com

o uso no dia a dia, seja lendo ou escrevendo, de bilhete

5 38,5 38,5

8 61,5 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 56 - Distribuição dos professores de acordo com o

uso no dia a dia, seja lendo ou escrevendo, de calendário

5 38,5 38,5

8 61,5 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 57 - Distribuição dos professores de acordo com

o uso no dia a dia, seja lendo ou escrevendo, de carta

4 30,8 30,8

9 69,2 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 58 - Distribuição dos professores de acordo com o

uso no dia a dia, seja lendo ou escrevendo, de cartazes

8 61,5 61,5

5 38,5 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 59 - Distribuição dos professores de acordo com

o uso no dia a dia, seja lendo ou escrevendo, de jornal

10 76,9 76,9

3 23,1 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 60 - Distribuição dos professores de acordo com o uso

no dia a dia, seja lendo ou escrevendo, de letreiro de ônibus

4 30,8 30,8

9 69,2 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 61 - Distribuição dos professores de acordo com

o uso no dia a dia, seja lendo ou escrevendo, de poemas

7 53,8 53,8

6 46,2 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 62 - Distribuição dos professores de acordo com o uso

no dia a dia, seja lendo ou escrevendo, de receitas culinárias

7 53,8 53,8

6 46,2 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 63 - Distribuição dos professores de acordo com

o uso no dia a dia, seja lendo ou escrevendo, de revistas

7 53,8 53,8

6 46,2 100,0

13 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 64  - Distribuição dos professores em relação ao impacto da escolarização na sua vida após a entrada

no programa

1 7,7 7,7

1 7,7 15,4

1 7,7 23,1

1 7,7 30,8

1 7,7 38,5

1 7,7 46,2

1 7,7 53,8

1 7,7 61,5

1 7,7 69,2

1 7,7 76,9

1 7,7 84,6

1 7,7 92,3

1 7,7 100,0

13 100,0

Não responderam

 "Para mim foi muito bom, aprendie muito com esse programa".

" A falta de interesse da população, pois o programa oferece subcidios parapo

aluno se desenvolver".

" Abriu, outras portas, para outros programa. melhorou meus conhecimento".

"Através desses programas de ensino enriqueceu muito meus conhecimento de

modo geral.Há cada dia estou me aperfeiçoando mais".

"Bom, eu continuo no mesmo trabalho, vejo que já ajudei muitos

alfabetizandos, mas não somos valorizados, gostaria de ter mais oportunidade

de vida para poder crescer mais em termo de trabalho, meu sonho é a

faculdade";

"Foi não conhecer que os alunos seriam capazes de uma consolidação na

aprendizagem da língua escrita".

"Na realidade, o prgrama Alfasol, veio brilhantar mais ainda na minha vida

profissional, pois comecei a cursar a faculdade de Pedagogia, na qual estou

cursando. fiz muitas amizades, me emocionei bastante pois os alunos

aprenderam a ler e a escrever. por i

"Pude perceber que existe força de vontade por parte dos alunos, contudo

para eles é difícil está presente ativamente na sala de aula devido suas rotinas

diárias."

"Que o estudo é muito importante, através dele adquirimos fatos para nossa

vida. Com  a escolarização mudamo0s ou somos sempre os mesmos,

ampliamos horizontes."

"Voltei a estudar mas ainda estou triste, um pouco triste, pois não pude

continuar com os meus estudos por falta de verba e gostaria muito de

continuar, este meu trabalho me realiza".

“ Foi um excelente impacto, pude ganhar uma experiência que servirá, com

certeza, para minha carreira profissional”.

“ Hoje eu me sinto uma pessoa realizada. Por que estou fazendo o que eu

gosto: ensinando aqueles que não teve oportunidade de estudar. Eu amo a

minha profissão”

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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2. TABELAS DOS ALUNOS ALFASOL 
 

Tabela 1 - Distribuição dos alunos por idade

6 11,5 11,5

8 15,4 26,9

11 21,2 48,1

16 30,8 78,8

6 11,5 90,4

5 9,6 100,0

52 100,0

18 a 30 anos

31 a 40 anos

41 a 50 anos

51 a 60 anos

61 a 70 anos

Mais de 70 anos

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 2 - Medidas de tendência central e

variabilidade da variável idade

idade

49,63

51,00

51

14,753

68

18

86

Média

Mediana

Moda

Desvio Padrão

Amplitude

Valor mínimo

Valor máximo

 
 

Tabela 3 - Distribuição dos alunos por estado civil

27 51,9 51,9

10 19,2 71,2

11 21,2 92,3

4 7,7 100,0

52 100,0

casado(a)

separado(a)

solteiro(a)

viuvo(a)

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 5 - Dstribuição dos alunos em relação a ter filhos

44 84,6 84,6

8 15,4 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 6 - Distribuição dos alunos em relação à

quantidade de filhos

8 15,4 15,4

6 11,5 26,9

8 15,4 42,3

8 15,4 57,7

7 13,5 71,2

4 7,7 78,8

4 7,7 86,5

2 3,8 90,4

2 3,8 94,2

1 1,9 96,2

1 1,9 98,1

1 1,9 100,0

52 100,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

16

19

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 7 - Distribuição dos alunos de acordo com

sua inserção no mundo do trabalho

26 50,0 50,0

26 50,0 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 8 - Distribuição dos alunos por tipo de trabalho

1 1,9 1,9

2 3,8 5,8

22 42,3 48,1

27 51,9 100,0

52 100,0

Comércio

Serviços gerais

Outro

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 10 - Distribuição dos alunos em relação ao

fato de já ter tido outros trabalhos

43 82,7 82,7

9 17,3 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 12  - Distribuição dos alunos por trabalho que gostariam de realizar

profissionalmente.

1 1,9 1,9

17 32,7 34,6

6 11,5 46,2

2 3,8 50,0

26 50,0 100,0

52 100,0

Trabalhar no campo

Ter seu próprio negócio

Trabalhar numa empresa/fábrica/indústria

Ser professor(a)

Outro

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 14 - Distribuição dos alunos de acordo com a forma com que

aprendeu o trabalho que faz atualmente

11 21,2 21,2

4 7,7 28,8

26 50,0 78,8

11 21,2 100,0

52 100,0

Alguém da família ensinou

Você foi treinado no trabalho

Aprendeu sozinho

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 15 - distribuição dos alunos em relação a ter tido

algum treinamento no trabalho

17 32,7 32,7

30 57,7 90,4

5 9,6 100,0

52 100,0

Sim

Não

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 17 - Distribuição dos alunos de acordo com o desejo

de fazer algum treinamento no trabalho

34 65,4 65,4

15 28,8 94,2

3 5,8 100,0

52 100,0

Sim

Não

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 19 - Distribuição dos alunos de acordo com o porquê de não desejar realizar algum

treinamento no trabalho

1 1,9 1,9

1 1,9 3,8

2 3,8 7,7

48 92,3 100,0

52 100,0

acha que adquiriu muita experiencia ao longo da vida

já tou cansada

não há necessidade para o trabalho atual

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 20 - Distribuição dos alunos pela quantidade de

horas que trabalha por dia

5 9,6 12,2

22 42,3 65,9

14 26,9 100,0

41 78,8

11 21,2

52 100,0

1 - Seis horas

2 - Oito horas

3 - Doze horas

Total

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 21 - Distribuição dos alunos pelo tempo gasto nas idas

e vindas entre sua casa e o trabalho

5 9,6 9,6

22 42,3 51,9

14 26,9 78,8

11 21,2 100,0

52 100,0

Seis horas

Oito horas

Doze horas

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 22 - Distribuição dos alunos em relação ao fato

de frequentar igreja, e de fazer parte de alguma

associação e/ou sindicato nos momentos de descanso

26 50,0 50,0

26 50,0 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 23 - Distribuição dos alunos em relação ao

fato de  sair com a família, os filhos ou amigos

nos momentos de descanso

23 44,2 44,2

29 55,8 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 24 - Distribuição dos alunos no que diz

respeito a ver televisão nos momentos de descanso

23 44,2 44,2

29 55,8 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 25 - Distribuição dos alunos em que concerne a fazer

trabalhos manuais, artesanato nos momentos de descanso

8 15,4 15,4

44 84,6 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 26 - Distribuição dos alunos no tocante a sair

muito raramente nos momentos de descanso

19 36,5 36,5

33 63,5 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 27 - Distribuição dos alunos no que diz

respeito a sair de casa  nos momentos de descanso

4 7,7 7,7

48 92,3 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 



157 

Tabela 28 - Distribuição dos alunos  em relação a ter

realizar outras atividades nos momentos de descanso

14 26,9 26,9

38 73,1 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 29 - Atuação social distribuição do aluno de acordo com o tempo

reservado para diversão, por semana

15 28,8 28,8

31 59,6 88,5

1 1,9 90,4

5 9,6 100,0

52 100,0

Finais de semana

Raramente se diverte

Dedica uma parte do seu tempo

Todos os dias

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 30 - Distribuição dos alunos em relação a ter

frequentado alguma escola ou programa antes da AlfaSol

40 76,9 76,9

12 23,1 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 31 - Distribuição dos alunos em relação a quanto tempo

frequentou alguma escola ou programa antes da AlfaSol

21 40,4 40,4

6 11,5 51,9

3 5,8 57,7

1 1,9 59,6

9 17,3 76,9

12 23,1 100,0

52 100,0

Menos de 1 ano

1 ano

2 anos

3 anos

Mais de 3 anos

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 32 - Distribuição dos alunos em relação ao fato de não

haver frequentado alguma escola ou programa antes do

AlfaSol porque não teve oportunidade

6 11,5 11,5

45 86,5 98,1

1 1,9 100,0

52 100,0

Sim

Não

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 33 - Distribuição dos alunos em relação ao fato de não

frequentou alguma escola ou programa antes do AlfaSol

porque o município não tinha o programa

1 1,9 1,9

50 96,2 98,1

1 1,9 100,0

52 100,0

Sim

Não

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 34 - Distribuição dos alunos em relação ao fato de não

frequentou alguma escola ou programa antes do AlfaSol

porque mora muito distente da escola

3 5,8 5,8

48 92,3 98,1

1 1,9 100,0

52 100,0

Sim

Não

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 35 - Distribuição dos alunos em relação ao fato de não

frequentou alguma escola ou programa antes do AlfaSol

porque o trabalho não dava condições

4 7,7 7,7

47 90,4 98,1

1 1,9 100,0

52 100,0

Sim

Não

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 36 - Distribuição dos alunos por modalidade de ensino

do programa que frequentou

1 1,9 1,9

11 21,2 23,1

28 53,8 76,9

9 17,3 94,2

3 5,8 100,0

52 100,0

Brasil Alfabetizado

EJA

Ensino formal

Próprio ALFASOL

Não respondeu

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 37 - Distribuição dos alunos em relação a já ter

precisado parar ou desistir de estudar

49 94,2 94,2

1 1,9 96,2

2 3,8 100,0

52 100,0

Sim

Não

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 38 - Distribuição dos alunos em relação a quantas

vezes precisou parar ou desistir de estudar

25 48,1 48,1

5 9,6 57,7

7 13,5 71,2

10 19,2 90,4

5 9,6 100,0

52 100,0

1 vez

2 vezes

3 vezes

4 ou mais vezes

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 39 - Distribuição dos alunos  em relação ao

trabalho ter sido motivo para parar ou desistir de estudar

19 36,5 36,5

33 63,5 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 40 - Distribuição dos alunos  em relação ao

programa ter deixado de ser oferecido e de este fato

haver sido motivo para parar ou desistir de estudar

1 1,9 1,9

51 98,1 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 41 - Distribuição dos alunos  em relação a família

ter sido motivo para parar ou desistir de estudar

13 25,0 25,0

39 75,0 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 42 - Distribuição dos alunos  em relação ao fato

de a escola não atender suas necessidades e de isto

haver sido motivo para parar ou desistir de estudar

13 25,0 25,0

39 75,0 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 43 - Distribuição dos alunos  em relação a dificuldades

financeiras ter sido motivo para parar ou desistir de estudar

9 17,3 17,3

43 82,7 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 44 - Distribuição dos alunos  em relação a mudança de

bairro/cidade ter sido motivo para parar ou desistir de estudar

14 26,9 26,9

38 73,1 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 45 - Distribuição dos alunos segundo a

autoavaliação  da habilidade de ler

39 75,0 75,0

13 25,0 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 46 - Distribuição dos alunos por grau de dificuldade na

leitura

7 13,5 13,5

23 44,2 57,7

9 17,3 75,0

13 25,0 100,0

52 100,0

Com muita dificuldade

Com dificuldade

Sem dificuldade

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 47 - Distribuição dos alunos por grau de compreensão

na leitura

17 32,7 32,7

19 36,5 69,2

3 5,8 75,0

13 25,0 100,0

52 100,0

Totalmente

Parcialmente

Não compreende

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 48 - Distribuição dos alunos segundo a

autoavaliação  da habilidade de escrever

50 96,2 96,2

2 3,8 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 49 - Distribuição dos alunos em relação a como escreve

13 25,0 25,0

26 50,0 75,0

11 21,2 96,2

2 3,8 100,0

52 100,0

Bem

Razoavelmente

Muito mal

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 50 - Distribuição dos alunos em relação a

sentir mais necessidade de saber ler e escrever

quando recebe carta/correspondência

13 25,0 25,0

39 75,0 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 51 - Distribuição dos alunos em relação a

sentir mais necessidade de saber ler e escrever

quando precisa pegar ônibus

7 13,5 13,5

45 86,5 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 52 - Distribuição dos alunos em relação a

sentir mais necessidade de saber ler e escrever

quando vai procurar um endereço

6 11,5 11,5

46 88,5 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 53 - Distribuição dos alunos em relação a

sentir mais necessidade de saber ler e escrever

quando olha os cartazes de propaganda

11 21,2 21,2

41 78,8 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 54 - Distribuição dos alunos em relação a

sentir mais necessidade de saber ler e escrever

quando precisa ir ao banco

2 3,8 3,8

50 96,2 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 55 - Distribuição dos alunos em relação a

sentir mais necessidade de saber ler e escrever

quando vê algum jonal/livro/revista

10 19,2 19,2

42 80,8 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 56 - Distribuição dos alunos em relação a

sentir mais necessidade de saber ler e escrever

quando precisa assinar o nome

7 13,5 13,5

45 86,5 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 57 - Distribuição dos alunos em relação a

sentir mais necessidade de saber ler e escrever

nas tarefas diárias do trabalho

11 21,2 21,2

41 78,8 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 58 - Distribuição dos alunos em relação a sentir mais

necessidade de saber ler e escrever em outras atividades

17 32,7 32,7

35 67,3 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 59 - Distribuição dos alunos por ter escrito ou

recebido cartas/correspondências

24 46,2 46,2

27 51,9 98,1

1 1,9 100,0

52 100,0

Sim

 Não

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 60 - Distribuição dos alunos por precisar ir ao banco

no seu dia a dia

32 61,5 61,5

17 32,7 94,2

3 5,8 100,0

52 100,0

Sim

Não

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 61 - Distribuição dos alunos em relação a precisar ir ao

banco no dia a dia e ter alguma dificuldade para resolver seus

problemas no banco

19 36,5 36,5

16 30,8 67,3

17 32,7 100,0

52 100,0

Sim

Não

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 62 - Distribuição dos alunos em relação ao que  faz para resolver

problemas no banco

13 25,0 25,0

3 5,8 30,8

11 21,2 51,9

25 48,1 100,0

52 100,0

Pede ajuda algum funcionário do banco

Utiliza os terminais sozinho

Leva algum amigo para lhe ajudar

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 63 - Distribuição dos alunos em relação a precisar usar

a leitura e escrita no trabalho

31 59,6 59,6

15 28,8 88,5

6 11,5 100,0

52 100,0

Sim

Não

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 64 - Distribuição dos alunos ao que concerne a atividades do

trabalho nas quais precisa usar a leitura e a escrita

3 5,8 5,8

3 5,8 11,5

11 21,2 32,7

13 25,0 57,7

22 42,3 100,0

52 100,0

Assinar o ponto

Entregar correspondência

Ler manual de instrução

Outro

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 65 - Distribuição dos alunos em relação a lidar com a

leitura e escrita no dia a dia

42 80,8 80,8

9 17,3 98,1

1 1,9 100,0

52 100,0

Sim

Não

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 66 - Distribuição dos alunos em relação às situações

em que lida com a leitura e escrita no dia a dia

6 11,5 11,5

19 36,5 48,1

2 3,8 51,9

2 3,8 55,8

11 21,2 76,9

12 23,1 100,0

52 100,0

Em casa

No trabalho

Na associação

Na igreja

Outros

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 67 - Distribuição dos alunos em relação ao

jornal como tipo de leitura

9 17,3 17,3

43 82,7 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 68 - Distribuição dos alunos em relação à

revista como tipo de leitura

8 15,4 15,4

44 84,6 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 69 - Distribuição dos alunos em relação ao

livro como tipo de leitura

11 21,2 21,2

41 78,8 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 70 - Distribuição dos alunos em relação à

Bíblia como tipo de leitura

11 21,2 21,2

41 78,8 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 71 - Distribuição dos alunos em relação à

receita como tipo de leitura

5 9,6 9,6

47 90,4 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 72 - Distribuição dos alunos em relação a

outros tipos de leitura

18 34,6 34,6

34 65,4 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 73 - Distribuição dos alunos em relação a ter materiais

de leitura em casa

49 94,2 94,2

2 3,8 98,1

1 1,9 100,0

52 100,0

Sim

Não

Não responderam

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 74 - Distribuição dos alunos de acordo com

a existência, em casa, de calendários e folhinhas

42 80,8 80,8

10 19,2 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 75 - Distribuição dos alunos de acordo com a

existência, em casa,  de Bíblia, livros sagrados e religiosos

40 76,9 76,9

12 23,1 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 76 - Distribuição dos alunos de acordo com a

existência, em casa, de agenda de telefones e endereços

15 28,8 28,8

37 71,2 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 77 - Distribuição dos alunos de acordo com

a existência, em casa,  de dicionário

22 42,3 42,3

30 57,7 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 78 - Distribuição dos alunos de acordo com a

existência, em casa,  de livro de receitas de cozinha

17 32,7 32,7

35 67,3 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 79 - Distribuição dos alunos de acordo com

a existência, em casa, de livros didáticos

45 86,5 86,5

7 13,5 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 80 - Distribuição dos alunos de acordo com

a existência, em casa,  de livros infantis

15 28,8 28,8

37 71,2 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 81 - Distribuição dos alunos de acordo com

a existência, em casa,  de guias, lista e catálogos

6 11,5 11,5

46 88,5 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 82 - Distribuição dos alunos de acordo com a

existência, em casa, de livros de literatura e romance

6 11,5 11,5

46 88,5 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 83 - Distribuição dos alunos de acordo com

a existência, em casa, de enciclopédias

5 9,6 9,6

47 90,4 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 84 - Distribuição dos alunos de acordo com

a existência, em casa, de livros técnicos

3 5,8 5,8

49 94,2 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 85 - Distribuição dos alunos de acordo com

a existência, em casa, de outros materiais

3 5,8 5,8

49 94,2 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 86 - Distribuição dos alunos em relação àquilo

de que mais gosta ou gostaria de ler

6 11,5 11,5

7 13,5 25,0

2 3,8 28,8

22 42,3 71,2

2 3,8 75,0

13 25,0 100,0

52 100,0

Jornal

Revista

Livro

Bíblia

Receita

Outros

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 87 - Distribuição dos alunos em relação à

busca de informações em geral na escola

5 9,6 9,6

47 90,4 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 88 - Distribuição dos alunos em relação à

busca de informações em geral no trabalho

7 13,5 13,5

45 86,5 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 89 - Distribuição dos alunos em relação à

busca de informações em geral em casa

6 11,5 11,5

46 88,5 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 90 - Distribuição dos alunos em relação à

busca de informações em geral no rádio, na TV

25 48,1 48,1

27 51,9 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 91 - Distribuição dos alunos em relação à

busca de informações em geral na casa de amigos

12 23,1 23,1

40 76,9 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 92 - Distribuição dos alunos em relação à

busca de informações em geral na igreja

3 5,8 5,8

49 94,2 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 93 - Distribuição dos alunos em relação à

busca de informações em geral na mercearia

8 15,4 15,4

44 84,6 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 94 - Distribuição dos alunos em relação à

busca de informações em geral na televisão

30 57,7 57,7

22 42,3 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 95 - Distribuição dos alunos em relação à

busca de informações em geral em revistas

6 11,5 11,5

46 88,5 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 96 - Distribuição dos alunos em relação à busca

de informações em geral em associação/sindicato

1 1,9 1,9

51 98,1 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 97 - Distribuição dos alunos em relação à

busca de informações em geral na Internet

52 100,0 100,0Não

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 98 - Distribuição dos alunos em relação à

busca de informações em geral em outros locais

1 1,9 1,9

51 98,1 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 99 - Distribuição dos alunos em relação ao

uso de livros didáticos como material de leitura

25 48,1 48,1

27 51,9 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 100 - Distribuição dos alunos em relação

ao uso do dicionário como material de leitura

2 3,8 3,8

50 96,2 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 101 - Distribuição dos alunos em relação

ao uso de hipertextos/textos por meio da internet

como material de leitura

52 100,0 100,0

52 100,0

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 102 - Distribuição dos alunos em relação ao

uso de letras de música como material de leitura

5 9,6 9,6

47 90,4 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 103 - Distribuição dos alunos em relação ao uso de

normas de segurança do trabalho como material de leitura

5 9,6 9,6

47 90,4 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 104 - Distribuição dos alunos em relação

ao uso de bilhete como material de leitura

7 13,5 13,5

45 86,5 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 105 - Distribuição dos alunos em relação

ao uso de calendário como material de leitura

7 13,5 13,5

45 86,5 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 106 - Distribuição dos alunos em relação

ao uso de carta como material de leitura

3 5,8 5,8

49 94,2 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 107 - Distribuição dos alunos em relação

ao uso de cartazes como material de leitura

13 25,0 25,0

39 75,0 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 108 - Distribuição dos alunos em relação

ao uso de  jornal como material de leitura

12 23,1 23,1

40 76,9 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 109 - Distribuição dos alunos em relação ao

uso de letreiro de ônibus como material de leitura

12 23,1 23,1

40 76,9 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 110 - Distribuição dos alunos em relação ao

uso de  lições de escola como material de leitura

26 50,0 50,0

26 50,0 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 111 - Distribuição dos alunos em relação

ao uso de  poemas como material de leitura

1 1,9 1,9

51 98,1 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado
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Tabela 112 - Distribuição dos alunos em relação ao

uso de  nomes de ruas como material de leitura

10 19,2 19,2

42 80,8 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 113 - Distribuição dos alunos em relação ao uso

de "outdoors"/propagandas como material de leitura

12 23,1 23,1

40 76,9 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 114 - Distribuição dos alunos em relação ao

uso de receitas culinárias como material de leitura

4 7,7 7,7

48 92,3 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 

Tabela 115 - Distribuição dos alunos em relação

ao uso de revistas como material de leitura

6 11,5 11,5

46 88,5 100,0

52 100,0

Sim

Não

Total

Frequência Percentual

Percentual

acumulado

 
 
 


