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RESUMO 

 

É através da linguagem que o ser humano consegue estabelecer contato com 
variadas realidades, sem que precise passar pela experiência concreta, no entanto o 
ato de se aprender uma língua implica em aprender além do sistema de símbolos, 
também os significados culturais. Nesse contexto, temos como objeto deste trabalho 
a alfabetização de jovens e adultos e como objetivo geral da pesquisa compreender 
como o jovem e o adulto aprendem a língua escrita. Realizamos para tanto uma 
pesquisa teórico/prática, frente à psicogênese da língua escrita, sob a égide do 
construtivismo de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1986), no que se refere à 
verificação da aprendizagem, se ela ocorre da mesma maneira em diferentes idades. 
Além da referida autora, apoiamos nossa pesquisa em Tânia Maria de Melo Moura 
(1999) e Álvaro Vieira Pinto (2007) em termos do caminho percorrido, apresentamos 
inicialmente uma fundamentação relativa ao processo de alfabetização, em seguida 
discutimos o histórico e a especificidade da Educação de Adultos e por fim 
apresentamos dados sobre a escrita do adulto alfabetizando. A pesquisa permitiu 
concluir que o adulto alfabetizando passa pelas mesmas fases que a criança, mas 
com a influência de suas experiências sociais. 
 

Palavras-chave: Processo de alfabetização. Educação de adultos. Psicogênese da 

língua escrita.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A alfabetização é o processo no qual o indivíduo apropria-se da 

língua escrita dominando, além do uso do sistema alfabético, o significado social 

desta tecnologia. É no período escolar, portanto, que a alfabetização de crianças, 

jovens e adultos, adquire importância central, uma vez que vai permitir ao 

alfabetizando a apropriação dos significantes que lhe permitirão evoluir no processo 

de letramento. Esta apropriação dá ao aluno a oportunidade de compreender e 

incorporar conceitos mais complexos e condições de criar alternativas para resolver 

problemas enfrentados no seu cotidiano.  

 Os períodos de desenvolvimento do ser humano, normalmente, são 

referidos como período da infância, da adolescência, da maturidade e da velhice, 

constituídos em virtude dos variados processos de interação como meio sócio-

cultural onde vive. Nessa concepção, a escola deve inserir o aluno no contexto 

sócio-cultural, respeitando a particularidade do desenvolvimento de cada indivíduo. 

 A sala de aula é um importante espaço de interação. Neste sentido, 

esperamos que este espaço, no qual realizaremos algumas experiências, e que, de 

forma geral todas as escolas, sejam transformados em um ambiente de investigação 

a respeito da língua escrita e das relações que o constituem e o caracterizam, onde 

os alfabetizandos sejam capazes de expressar seus pensamentos, falar das suas 

dúvidas, suas descobertas e construir vínculos afetivos entre si e com a língua 

falada e escrita da qual passarão a fazer uso.   

 Muitos pesquisadores têm investigado como acontece o processo de 

alfabetização e em quase todas as pesquisas os sujeitos são crianças. Por conta 

disto, estabelecemos como problema de nossa pesquisa: Será que os adultos em 

processo de alfabetização passam pelos mesmos períodos que as crianças? 

Considerando para isto, a teoria da Psicogênese da língua escrita elaborada pela 

pesquisadora Emília Ferreiro. Assim, o objetivo geral da pesquisa é compreender 

como os jovens e os adultos aprendem a língua escrita. Sendo assim, é importante 

termos em mente que houve uma grande mudança no ensino ao final do último 

milênio, a partir da difusão das idéias de Emília Ferreiro. 

 Para tanto, empregamos como metodologia uma pesquisa 

bibliográfica inicial baseada principalmente na obra de Emília Ferreiro (1986) e Tânia 

Maria de Melo Moura (1999) e Álvaro Vieira Pinto (2007). Posteriormente realizamos 
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uma pesquisa de campo em que coletamos dados sobre a alfabetização de adultos 

em classes de letramento1 

 O trabalho foi estruturado em três capítulos. O Primeiro, intitulado “O 

Processo de construção da Linguagem Escrita”, abordou o processo de 

alfabetização numa perspectiva construtivista. O segundo, que denominamos 

“Especificidade Do Trabalho Pedagógico Com Adultos”, abordou o histórico da 

Educação de Adultos no Brasil e a especificidade do trabalho com este público. No 

terceiro capítulo, denominado “Os Adultos Alfabetizandos: o significado pessoal do 

processo de alfabetização e o desenvolvimento da escrita”, apresentamos dados 

que demonstram os períodos pelos quais os adultos passam no processo de 

alfabetização.  

     O trabalho apurou que os adultos passam pelas mesmas fases 

que as crianças, mas com algumas diferenças em função de suas experiências 

sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Este é o nome dado às turmas de alfabetização de adultos na rede municipal de Educação de Londrina – norte 

do Estado do Paraná. 
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1. O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA 

Os estudos sobre alfabetização, em geral, enfocam como este 

processo ocorre em crianças. Foi o caso, por exemplo, de Emília Ferreiro (1986) que 

analisou, à luz da teoria construtivista de Piaget, as hipóteses que a criança 

desenvolve no processo de aquisição do código da língua escrita. Resumidamente, 

Ferreiro (1986) descobriu que todas as crianças passam pelas mesmas etapas. 

Nosso estudo, porém, pretende verificar se este processo também se repete no 

adulto em processo de alfabetização.  

Neste capítulo, pretendemos discorrer sobre o processo de 

alfabetização dentro da teoria construtivista de Emília Ferreiro que foi bastante 

estudada por outros pesquisadores. 

 

1.1. Como se aprende a ler e a escrever: a questão dos métodos 

 

Ferreiro e Teberosky (1986) discutem os métodos tradicionais de 

ensino da leitura e da escrita, mostrando que a busca dos educadores pelo método 

mais eficaz gerou polêmica em torno das propostas analíticas e sintéticas. Segundo 

as autoras existem varias discussões em torno de quais seriam os métodos perfeitos 

ou o melhor deles, para o desenvolvimento do ensino da leitura e escrita, os mais 

comuns são: métodos sintéticos e métodos analíticos aqui descritos pela autora. 

Existindo hoje uma vasta literatura na defesa desses dois métodos e seus processos 

psicológicos e metodológicos. 

Os métodos sintéticos partem de elementos menores que a palavra, 

ou seja, fazem uma correspondência entre o som e a grafia; entre o oral e o escrito, 

através do aprendizado letra por letra, ou sílaba por sílaba e palavra por palavra, e 

durante muito tempo se ensinou a menor parte que é a letra. Porém, esse método foi 

criticado por não dar uma visão da totalidade e, muitas vezes, não proporcionar uma 

aprendizagem significativa para o educando. A lingüística, então, começou a 

desenvolver o método fonético, partindo-se do oral, no qual se relaciona o fonema a 

sua representação gráfica.  

Como no método fonético se faz a separação do som, (letras - som), 

é necessário que haja uma pronúncia correta para não ter erros na separação, e as 

grafias semelhantes precisam ser separadas pra não ter confusões visuais entre as 
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palavras, também é importante ensinar um par de fonemas-grafema por vez até que 

se esteja completamente assimilado.  

No método fonético, a princípio, o aprendizado será de uma leitura 

mecânica, e posteriormente de uma leitura com compreensão do que se leu. Como o 

aprendizado parte da letra e da repetição, esse método torna-se cansativo e 

enfadonho para as crianças que precisam fazer sempre a mesma coisa. E para não 

haver erros é necessário trabalhar com palavras que não tenham diferenciações 

entre som-letra para não causar confusões auditiva/visuais, por isso o mais utilizado 

eram as cartilhas com fonemas- grafemas simples (MENDES, 1993). 

Outro método, bastante utilizado pelos alfabetizadores foi o 

chamado método analítico. Este parte da palavra ou unidades maiores. Neste 

método a leitura é um ato global e ideovisual. 

Decroly, citado por Ferreiro e Teberosky (1996), afirma que a criança 

vê primeiramente um todo, depois o analisa. Assim, ele acusa o método sintético de 

mecanicista. Segundo o método analítico, o reconhecimento das palavras e frases é 

feito globalmente, e só depois se parte para sua análise.  

Ferreiro e Teberosky (1986) afirmam que os defensores do método 

analítico acreditam que a leitura é um ato “global e ideovisual” (p. 20). Ainda citando 

Decroly, as pesquisadoras explicam que para os que defendiam os métodos globais 

ou analíticos, a visão de conjunto por parte do educando precederia à análise e que 

o começo seria palavras que tivessem significado para a criança e que pudessem 

ser reconhecidas visualmente. 

Para Ferreiro e Teberosky (1986), o conjunto de palavras não pode 

ser constituído como linguagem, e sim ter uma formação de orações através de 

regras constituídas. Até o momento esse processo é tido como uma construção de 

repetições de palavras pela criança, o que as autoras criticam, acreditando que hoje 

em dia o importante é a construção feita pela criança através do seu pensamento, 

conhecimento prévio e busca de um interesse em aprender a ler, e não ficar 

esperando passivamente o que lhe impõem.  

As autoras ainda criticam os métodos antigos baseadas nas 

evoluções que vem ocorrendo neste campo, à psicolingüística contemporânea, se 

apóia em Gramática Generativa (Noam Chomsky – 1974 1976), dizendo que o 

prévio conhecimento da língua materna é essencial na discussão de como se 

aprende ler (FERREIRO; TEBEROSKY, 1986). 
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Segundo Ferreiro e Teberosky (1986), a criança começa a 

desenvolver sua escrita e leitura desde muito cedo, antes mesmo dos dois anos de 

idade em algumas situações. Deixam claro, porém, que não fazem a leitura e escrita 

como nós a fazemos, mas na sua forma inicial de aprendizagem, começando com 

círculos ou linhas verticais, usando também desenhos, e sempre sabem o que 

escreveram. A importância maior dadas pelas autoras é na construção do nome 

próprio que segundo elas seria o início de tudo, em suas pesquisas revelam como 

ocorre esse processo. A criança aprende a interpretar os caracteres de seu nome 

quando escrito juntos ou de forma separada, e posteriormente começa a fazer 

relação com outros objetos. 

Inicialmente existe também a relação da escrita com o tamanho e 

importância do que se escreve, como por exemplo, na escrita do nome do pai, que 

deve ser bem grande porque ele é grande; o da criança, pequeno porque ela é 

pequena, e assim sucessivamente. Porém, existem crianças que já não fazem essa 

relação, mesmo em idades iguais, como foi apresentado na pesquisa feita por elas 

com crianças de quatro anos.    

Mendes (1993) enfatiza que os educandos passam todos pelas 

mesmas etapas, mas não no mesmo ritmo para construir, ou melhor, reconstruir o 

código alfabético de escrita, pois há uma influência bastante grande do meio social 

em que o mesmo está inserido. Pessoas com maior experiência com materiais e 

situações de uso social da escrita têm, em geral, maior facilidade para a aquisição 

da escrita do que outras com menos experiência. 

Antes mesmo de irem para a escola, as crianças passam por vários 

níveis de aprendizagem da escrita. No Nível 1, a escrita se reproduz através de 

traços podendo ser separados ou compostos de linhas curvas e retas ou de 

combinações de ambas. Nesse nível a escrita é muito particular, a criança tem 

condições apenas de ler o que ela própria escreve, mas não o que o outro escreve. 

Começa também haver uma tentativa de correspondência entre a escrita e o objeto. 

Algumas crianças nesse nível acreditam que ela só consegue desenhar, mas não 

escrever e outras dizem saber escrever. 

Consideramos então, que o método em si, seja analítico, sintético ou 

fonético, não ensina a ler e a escrever, ao contrário, esta experiência é muito mais 

rica para o alfabetizando do que podiam prever estes métodos. 
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1.2. As descobertas de Emília Ferreiro 

 

Emília Ferreiro (1995) defende que a escrita é uma representação 

da fala e não sua codificação, como acreditavam os defensores dos métodos 

tradicionais, pois não há uma relação direta e fixa entre a escrita e a fala. A escrita é, 

no entanto, uma representação da fala e esta é a primeira descoberta a ser efetuada 

por um educando que está aprendendo a ler e escrever. A segunda pergunta que 

deve responder é como está escrita representa. A forma de estudar como o 

educando está pensando é analisando sua escrita espontânea. 

Ferreiro (1995) defende que a escrita espontânea é a melhor forma 

de se avaliar como o educando está pensando para escrever. Segundo a autora: 

 

Quando uma criança escreve tal como acredita que poderia ou 
deveria escrever certo conjunto de palavras, está nos oferecendo um 
valiosíssimo documento que necessita ser interpretado para poder 
ser avaliado [...] Se pensarmos que a criança aprende só quando é 
submetida a um ensino sistemático, e que a sua ignorância está 
garantida até que se receba tal tipo de ensino, nada poderemos 
enxergar [...] Saber algo a respeito de certo objeto não quer dizer, 
necessariamente, saber socialmente aceito como conhecimento (p. 
17). 

 

Neste sentido, Ferreiro (1995) buscou nas escritas espontâneas das 

crianças identificar como estas reconstruíam a escrita. Ferreiro (1986) fez várias 

experiências com crianças de diversas classes sociais e identificou que todas 

passam pelas mesmas fases e hipóteses até chegar ao sistema de representação 

alfabético de escrita. 

Segundo Fernandes e Andreu (2001), sujeitos que vivem em um 

meio social letrado e têm um contato maior com materiais escritos, o que lhes 

permite contínua aprendizagem, em geral, apresentam melhor desempenho no 

processo de alfabetização, uma vez que ao entrar na escola já ultrapassaram várias 

etapas e superaram várias hipóteses. Crianças de um meio social menos rico no 

contato com materiais escritos precisam desta experiência na escola. De qualquer 

forma, todas as crianças passam pelas mesmas hipóteses, a escola colabora no 

sentido de sistematizar o processo e enriquecê-lo. 
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Inicialmente, a criança sabe diferenciar entre marcas gráficas 

figurativas e não-figurativas, no desenho chamamos essas formas de icônicas, e são 

importantes porque reproduzem as formas dos objetos, essa mudança vai 

aparecendo gradativamente na criança, com mudanças nas formas gráficas e são as 

primeiras características de escrita. Pode-se dizer, então, que num primeiro 

momento a criança acredita que escrever é sinônimo de desenhar. O importante é 

considerar que esta criança já sabe que as idéias podem ser representadas 

graficamente (FERREIRO, 1996). 

Num segundo momento, em contato com adultos e outros escribas 

de seu meio social, a criança percebe que a escrita se diferencia do desenho, ou 

seja, desenhar é uma coisa e escrever é outra. Nesta fase, costumam fazer rabiscos 

imitando a escrita manuscrita. Estes “rabiscos” são comumente tratados como 

garatujas. Segundo Ferreiro (1995, p. 23): 

 

As primeiras escritas infantis aparecem do ponto de vista gráfico, 
como linhas onduladas ou quebradas (ziguezague), contínuas ou 
fragmentadas, ou então como uma série de elementares, ou então, 
uma série de elementos discretos repetidos (séries de linhas 
verticais, ou de bolinhas). A aparência gráfica não é garantia de 
escrita, a menos que se conheçam as condições de produção. 

 

Na fase seguinte, pelo contato com materiais escritos e com a 

escola, a criança conhece as letras e começa a utilizá-las em sua escrita, 

estabelecendo critérios quantitativos e qualitativos para diferenciar uma palavra da 

outra. 

Segundo Ferreiro e Teberosky (1986), todos os educandos passarão 

pelas mesmas fases da evolução da escrita: 

• Hipótese pré-silábica: a criança ainda não compreende que a 

escrita corresponde a fala. Nesta fase ainda antes de supor a escrita como 

representação da mesma, a criança faz várias tentativas de construir um sistema 

que se assemelhe formalmente à escrita adulta, buscando registrar as diferenças 

entre as palavras através de diferenças na quantidade, posição e variação das letras 

empregadas para escrevê-las. A criança leva em consideração, segundo Ferreiro 

(1995), o objeto e não só a escrita, ela relaciona o objeto e o nome do objeto. Por 

isso, esta característica é chamada de realismo nominal. “Exemplificando, considera 

„que a palavra „passarinho‟ é menor que a palavra‟ boi”, porque boi é maior que 
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passarinho na realidade. Nesta fase também, as crianças estabelecem critérios 

interfigurais e intrafigurais. Segundo Ferreiro (1995, p. 20): 

 

Esses critérios de diferenciação são, inicialmente, intrafigurais e 
consistem no estabelecimento das propriedades que um texto escrito 
deve possuir para poder ser interpretável (ou seja, para que seja 
possível atribuir-lhe uma significação). Esses critérios intrafigurais 
se expressam, sobre o eixo quantitativo, como quantidade mínima de 
letras – geralmente três – que uma escrita deve ter para que “diga 
algo” e sobre o eixo qualitativo, como a variação interna necessária 
para que uma série de grafias possa ser interpretada (se o escrito 
tem” o tempo todo a mesma letra”, não se pode ler, ou seja, não é 
interpretável, grifos do autor). 

 

Nesta fase, a criança também estabelece critérios interfigurais, ou 

seja, além de diferenciar internamente os elementos da palavra, a criança supõe 

uma diferenciação de palavra para palavra. A criança acredita que duas palavras 

que representam coisas diferentes devem ser escritas de forma diferente, variando a 

quantidade e a qualidade. No que se refere à quantidade prevalece o realismo 

nominal e no eixo qualitativo permanece a diferenciação na posição das letras. 

A criança, nessa fase, também faz a diferenciação entre letra e 

número. Num primeiro momento utilizam letras e números sem distinção por 

representarem símbolos gráficos utilizados na escrita. Num segundo momento 

diferenciam segundo a função, ou seja, letra é para ler e número é para contar. Num 

terceiro momento voltam a entrar em conflito quando vêem adultos lendo letras e 

números. Tal conflito é superado com a entrada no período silábico. 

 No Nível Pré Silábico 2 há um progresso na construção do grafismo 

que já começa a se parecer com a letra do alfabeto e a criança começa a aprender a 

forma das letras, ela escreve seu nome e outros nomes que lhe foram ensinados e 

ela gravou, sabendo que existe um mínimo de letras para que possa escrever uma 

palavra. Começa o trabalho de maiúsculas e minúsculas, as autoras ressaltam 

porém, que existe uma variação dessas aprendizagens relacionadas a crianças de 

classe baixa e classe média (AZENHA, 1995). 

• Hipótese silábica: esta hipótese é um salto qualitativo, tornando 

possível que a criança “coloque em jogo” suas hipóteses anteriores e as informações 

que a realidade lhe oferece. Segundo Azenha (1995, p. 72): 
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Este nível de aquisição é caracterizado pela emergência de um 
elemento crucial, ausente nos níveis anteriores: a criança inicia a 
tentativa de estabelecer relações entre o contexto sonoro da 
linguagem e o contexto gráfico do registro. A consideração dos 
aspectos sonoros da linguagem representam um divisor de águas no 
processo evolutivo. 

 

O que caracteriza a hipótese silábica é que cada letra representa 

uma sílaba, em muitos casos a criança usa qualquer letra para escrever, não 

havendo relação entre os sons da palavra e a letra utilizada e em outros já usa letras 

segundo seu valor sonoro. 

Este nível também conhecido como hipótese silábica traz uma 

mudança evolutiva e qualitativa para a criança que percebe que a escrita representa 

a fala, podendo ou não ter compreendido o valor sonoro das palavras, e percebendo 

as sílabas. Começa aí, realmente, a construção do processo alfabético de escrita, 

uma vez que a criança começa a tecer a lógica inerente a esta forma de 

representação. 

• Hipótese silábico-alfabética: a criança está progredindo 

acrescentando a escrita anterior mais letras à palavra. Essa hipótese gera muitos 

conflitos cognitivos, sendo um momento de transição, em que a criança, sem 

abandonar hipótese anterior, ensaia em alguns segmentos a análise da escrita em 

termos de fonemas (escrita alfabética). 

A criança começa uma transição entre silábico e alfabético o que é 

muito difícil para ela. Aprende a juntar as vogais e consoantes e, posteriormente, a 

juntá-las progressivamente e entendendo seus sons. 

Inicialmente, junta consoantes e vogal em algumas situações e em 

outras não. Por exemplo, escrevem “PXE” para a palavra peixe. Não colocam “PE” 

na primeira sílaba por supor que se a letra chama “pe”, não precisa do “e” para 

acompanhá-la (AZENHA, 1995). 

• Hipótese alfabética: a escrita alfabética constitui o final dessa 

evolução. Ao chegar neste nível pode-se considerar que a criança venceu a barreira 

do código, pois é capaz de compreender que cada uma das letras escritas 

corresponde a valores sonoros menores que a sílaba e realiza uma análise sonora 

dos fonemas das palavras que se vai escrever. 
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Mesmo com este grande avanço não significa que todas as 

dificuldades estejam vencidas, um amplo conteúdo ainda está para ser dominado: as 

regras normativas da ortografia. 

A escrita alfabética constitui o final da evolução, a criança 

compreende que cada caractere possui um som, consegue escrever, mas ainda 

comete erros entre as hipóteses. Segundo as autoras, é alfabetizada a criança que 

dominou a base alfabética do sistema de escrita, que lê com compreensão e escreve 

textos com sentido possíveis de serem lidos, mesmo que apresentem erros de 

ortografia. 

Segundo Azenha (1995), o que Ferreiro descobriu é que a criança 

se utiliza de esquemas de assimilação como formas de interpretar e compreender a 

escrita, assim, quando o educando escreve GO, AO, GT, para gato, não está escrito 

errado, mas sim é a forma inicial de como ele está compreendendo o que está 

escrito.  

Os estudos de Ferreiro e Teberosky (1985) consideraram certos 

tipos de “erros” mais como uma construção do que como “erros”, considerando que 

a aprendizagem não se dá de forma “linear”, que a criança aprende através de 

reestruturações “globais” que podem ser “errôneas” em relação à etapa final, mas 

“construtivas” em relação ao processo. 

E com as novas experiências ele passará a adquirir novos níveis de 

aprendizagem até chegar à escrita convencional. 

 

[...] Pretendemos demonstrar que a aprendizagem da leitura, 
entendida como questionamento a respeito da natureza, função e 
valor desse objeto cultural que é a escrita, inicia-se muito antes do 
que a escola imagina, transcorrendo por insuspeitados caminhos. 
Que, além dos métodos, dos manuais, dos recursos didáticos, existe 
um sujeito que busca a aquisição de conhecimento, que se propõem 
problemas e trata de solucioná-los, segundo sua própria 
metodologia... Insistiremos sobre o que se segue: trata-se de um 
sujeito que procura adquirir conhecimento, e não simplesmente de 
um sujeito disposto ou mal disposto a adquirir uma técnica particular. 
Um sujeito que a psicologia da lecto-escrita esqueceu [...] 
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1986, p.11). 

 

O último nível seria o Nível Ortográfico que, segundo Ferreiro 

(1986), não tem terminalidade, uma vez que, estando alfabetizado, o sujeito estará 

continuamente evoluindo. 
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A questão que nos move é pensar se o adulto em processo de 

alfabetização segue por estes mesmos caminhos. 
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2. ESPECIFICIDADE DO TRABALHO PEDAGÓGICO COM ADULTOS 

 Neste capítulo temos o objetivo de discutir o histórico da Educação 

de Adultos em linhas gerais, bem como a especificidade do trabalho pedagógico 

com adultos. 

 

2.1. Aspectos históricos sobre a educação de adultos 

 

Segundo Rezende (2008), a partir dos anos 1930, é criado, pelo 

Distrito Federal, o SEA - Serviço de Educação de Adultos, que oferecia cursos 

primários para adultos e cursos de continuação e aperfeiçoamento, desenvolvidos já 

na década de 40, quando são criados os Cursos Elementares para Adultos (CEA) e 

os Cursos Técnicos para Adultos (CTA). Todos esses cursos incluíram-se na 

Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA). Esses serviços 

educacionais estenderam-se até os fins de 1950, mobilizava-se a opinião pública e 

eram produzidos e distribuídos materiais didáticos, o que era muito significativo para 

incentivar os estados, municípios e iniciativas privadas a criar infra-estrutura para 

atender a demanda de Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Toda essa política direcionava-se a erradicar o analfabetismo 

brasileiro.  Essa época é marcada pela força do escolanovismo e sugere um 

otimismo pedagógico que é o de reconstruir a sociedade através da educação. Esse 

pensamento pedagógico libertário, segundo Gadotti (1999), teve como difusora a 

educadora Maria Lacerda de Moura. A burguesia urbano-industrial abarca essa idéia 

e apresenta um novo projeto educacional. 

Nesse entendimento sobre os programas criados para erradicar o 

analfabetismo, Leonir Boff (2002, p. 67) afirma que: 

 

A Educação de Jovens e Adultos só passou a se firmar como um 
problema de política nacional, na década de 40, quando pela 
primeira vez a Educação de Jovens e Adultos era reconhecida e 
recebia um tratamento particular com a criação do Fundo Nacional 
de Ensino Primário em 1942, que além de financiar o ensino 
primário, tinha o objetivo de ampliar o atendimento incluindo o ensino 
supletivo para adolescentes e adultos. 
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O pensamento pedagógico liberal brasileiro foi influenciado pela 

educação européia e realizado no Brasil devido a uma necessidade sentida por um 

grupo de pensadores educacionais, onde tal prática educacional deu ênfase à 

educação popular. Além do Congresso Nacional de Educação de Adultos, vários 

outros movimentos foram realizados, mas em 1964, a Educação de Jovens e 

Adultos, numa perspectiva de educação mais politizada, é “enterrada” pela 

“Ditadura” e, somente em 1989, cria-se uma Comissão Nacional de Alfabetização 

para preparar o Ano Internacional da Alfabetização. Essa comissão ainda existe 

para elaborar diretrizes para a formulação de políticas de alfabetização de Jovens e 

Adultos (REZENDE, 2008). 

Rezende (2008) comenta que, o Brasil vivia a transição de uma 

época para outra, a passagem de uma sociedade “fechada” para uma sociedade 

“aberta”. A educação que Freire (2000) lutou foi a que definiu como “educação 

popular”, que não deixava a humanidade cair na ignorância política, mas, a transição 

de uma sociedade fechada para uma mais aberta não durou e logo se tornou 

fechada novamente.  

Cronologicamente pode-se perceber que na história da educação de 

adultos apenas a partir da década de 40, de acordo com os interesses dominantes 

e/ou da conjuntura política brasileira, que não está dissociada da conjuntura 

mundial, os conceitos e definições sobre o entendimento dessa modalidade 

educacional vão se modificando: 1946-1958 – acontece a erradicação do 

analfabetismo pelas chamadas Campanhas Cruzadas; 1951-1954 – Gaspar Dutra – 

reação ao “Estado Novo” de Getúlio Vargas; é um período marcado pelo 

escolanovismo; no período de 1958-1964 – surge o Plano Nacional de Alfabetização 

de Adultos; extinto pelo golpe de Estado em 1964; assim a Educação de Adultos é 

enterrada pela “Ditadura”; entretanto em 1989 – é criada a Comissão Nacional de 

Alfabetização. 

Em 1970 surgiram os CES, durante o período da Ditadura Militar, por 

um lado, sufocava as organizações da sociedade civil, principalmente com o 

MOBRAL2, e, por outro lado, incorporou as demandas numa perspectiva 

supletivadora da educação de adultos. O Parecer nº 699/72 do CFE – Conselho 

Federal de Educação estabeleceu quatro funções básicas dessa modalidade de 

                                                 
2
 Movimento Brasileiro de Alfabetização 
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ensino: suplência, para suprir a escolarização regular; suprimento, com a função de 

proporcionar estudos de aperfeiçoamento; aprendizagens, como função da formação 

metódica para o trabalho e qualificação, oferecimento de cursos, sem exames, 

visando profissionalizar. Em 1981, foi instituído o Logus II, esse programa foi 

desenvolvido pelo MEC, com o objetivo de qualificar para o magistério professores 

não titulado que trabalhavam nas séries iniciais do primeiro grau (REZENDE, 2008). 

Diante de tanta luta para se conseguir um objetivo, Leonir Boff 

(2002), afirma que, o processo de redemocratização política do país refletiu-se na 

revitalização do pensamento e das práticas da Educação de Jovens e Adultos, assim 

consagrado no Artigo 208 da Constituição de 1988. O otimismo em relação a esta 

modalidade educacional foi reforçado no âmbito internacional, quando a ONU – 

Organização das Nações Unidas – declarou o ano de 1990 como o Ano 

Internacional da Alfabetização. Soares (1995) confirma que, em 1994, foi instalada 

uma Comissão para definir diretrizes para uma política de educação básica para 

jovens e adultos. Em 1997, o Plano Nacional de Educação foi muito debatido, 

estabelecendo-se nele 26 objetivos e metas para a educação, incluindo a educação 

de jovens e adultos. 

Para Rezende (2008), a EJA deve ser vista como uma função 

reparadora que oportuniza jovens e adultos frequentar uma instituição escolar. 

Porém, com um modelo pedagógico próprio que satisfaça às suas necessidades de 

aprendizagens, não podemos considerar, esse novo conceito, como sendo apenas 

um processo inicial de alfabetização, mas, mostrando que esse conceito não 

acontece por acaso e sim devido a um contexto político, econômico e social. De 

acordo com o professor Silva (2005) os fóruns realizados configuram-se como um 

espaço de formação intelectual para os educadores, envolvendo, principalmente, 

atores de diferentes segmentos sociais, comprometidos com a política da EJA no 

âmbito nacional e internacional. 

A partir de 1981-1986, a Secretaria de Educação do Estado ampliou 

a modalidade supletiva sendo criados os NES – Núcleos de Estudos Supletivos, e 

eram subordinados ao CES, funcionavam em creches, centros comunitários, em 

salas ociosas do Ensino Regular ou em outras localidades indicadas pela 

comunidade. Em 1988, o Estado implantou os NEPs – Núcleos de Educação 

Permanente, diferentes das outras modalidades porque a escola recebia verbas 

para contratar professores, atendendo ao ensino fundamental e médio na forma 
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semipresencial, principalmente para alunos do meio rural, que não podiam vir à 

cidade todos os dias. Nesse mesmo ano também foi trabalhado como o SPG – 

Suplência do Primeiro Grau, desenvolvido em dois momentos: primeiro - preparava 

as pessoas para o Exame geral, em que o aluno fazia um exame especial para 

conseguir o certificado de primeiro grau; o segundo - momento deu-se como 

avaliação do processo, ainda com o acompanhamento do Centro de Exames 

Supletivos e da Secretaria de Estado de Educação. O SSG – Suplência de Exames 

do Segundo Grau que permaneceu com a finalidade de preparar para o exame 

geral, que era oferecido pelo Centro de Exames Supletivos (REZENDE, 2008). 

Segundo Caldeira (1993), “o indivíduo necessita de um mínimo 

saber cotidiano para que possa mover-se em seu ambiente”. Para Rezende (2008), 

com a interação social cada sujeito busca a compreensão do seu cotidiano, e vai 

ampliando seus conhecimentos para interferir em sua realidade, necessitando 

também dos reforços de pensamentos dos clássicos para melhor entender as suas 

relações cotidianas e o seu “aqui e agora”. Freire (2002) afirma que o processo da 

relação no aprender leva sempre os aprendizes à criticidade e à criatividade, ou 

seja, “saber ensinado” tão importante aos educandos, nesse contexto ele ainda 

afirma que é preciso que os alunos tornem-se sujeitos com capacidades de construir 

e reconstruir o “saber ensinado”. Podemos dizer também, mesmo que seja na forma 

suplência, ou seja, numa educação voltada para jovens e adultos. 

 

 

2.2. Diferença de idade entre jovens e adultos 

 

A Educação de Jovens e Adultos é diferente da educação infantil, 

seu público são pessoas que já sabem o significado e a função social da escrita. 

Desse modo compreendemos que é preciso um tratamento diferenciado para essa 

educação. Os gostos para a realização dos estudos variam muito, de acordo com a 

diversidade etária. É importante numa sala de aula onde há jovens e adultos 

estudando ao mesmo tempo, o estudo das interações, pois elas permitem identificar 

os fatores da situação que podem estar facilitando ou dificultando a construção de 

um contexto propício para a aprendizagem. Nessa discussão de saberes pessoais 

interligados aos profissionais, em relação à Educação de Jovens e Adultos, indica-se 

que seja importante que as instituições formadoras façam uma reflexão, no sentido 
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de dialogar com seus pares sobre as mudanças, que ocorrem frequentemente, nos 

programas de formação da modalidade e formação de professores, da forma que 

coloque em questão o tema – saber pessoal interligado ao saber profissional 

(REZENDE, 2008).   

Para lidar com a educação de adulto é preciso considerar a sua 

condição de sujeito pensante, dotado de experiências obtidas em seu círculo social, 

portador de ideias, com capacidade intelectual e, consequentemente atuante a 

sociedade onde está inserido. 

Pinto (2007) refere-se ao problema da alfabetização e das 

concepções que os educadores têm sobre a mesma e deixa claro que é necessário 

partir do ponto de vista humanista e não idealista, ou seja, ver o analfabeto como ser 

humano, como fato real, concreto, para depois ver o aspecto sociológico, o 

analfabetismo.  

O analfabeto é, assim, uma realidade humana, enquanto o 

analfabetismo traduz-se como uma realidade sociológica. Com respeito ao 

educador, para o autor, o educador deve compreender que a fonte de sua 

aprendizagem, de sua formação é sempre a sociedade, mas que esta atua 

indiretamente quando o educador recebe os conhecimentos, e diretamente quando 

firma a sua consciência de educador. 

Para Soares (1985), a alfabetização é conceituada como sendo um 

processo contínuo na vida do ser humano. Isso realmente acontece, mas é preciso 

tomar cuidado para não confundir processo de aquisição da língua (oral e escrita) e 

desenvolvimento da língua (oral e escrita), este último item é sim um processo 

contínuo.  

O termo alfabetização não pode ser usado para designar esses dois 

processos como iguais. A autora usa o termo alfabetização no seu sentido próprio e 

específico, ou seja, processo de aquisição do código escrito das habilidades de 

leitura e escrita. Porém, para Lemle (1984, p. 41), a alfabetização é um processo de 

representação de fonemas em grafemas (escrita) e grafemas em fonemas (leitura). 

O que o alfabetizando deve construir para si é uma teoria adequada sobre a relação 

entre sons e letras na língua portuguesa. 

A alfabetização é vista como uma aquisição do processo de 

compreensão e expressão de significados “um processo de representação que 

envolve substituições gradativas em que o objetivo principal é a compreensão do 
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mundo visando à aquisição de conhecimento”. O Brasil é um país que vem 

reincidindo no fracasso de alfabetização, pois não há teoria coerente para resolver o 

problema. 

Magda Soares (2003) procura expor as diversas facetas inclusas na 

concepção de alfabetização e revela a existência de alguns aspectos que precisam 

ser considerados: 

 Psicológico – estudam os pré-requisitos para a alfabetização; 

 Psicolinguíticos – análise de problemas para a aprendizagem da leitura e 

escrita;  

 Sociolingüístico – análise de diferenças dialetais; 

 Lingüístico – relação entre os sons e símbolos gráficos ou entre fonemas e 

grafemas. 

A alfabetização não ocorre da mesma maneira em diferentes regiões 

do país, entre as classes mais favorecidas e classes populares. Podemos dizer que 

a alfabetização é um processo de estudo de várias ciências, sendo necessária uma 

boa articulação e integração entre elas. O processo de alfabetização na escola sofre 

bem mais que qualquer outra aprendizagem. Este contexto escolar sofrido, 

carregado de preconceitos lingüísticos e culturais, afeta o processo de alfabetização 

levando, consequentemente, ao fracasso escolar.  Para que não haja fracassos, não 

deve haver excessos. Defender o processo de alfabetização não é dissociá-lo do 

processo de letramento, segundo Soares (2003).  

O aluno que lê geralmente sabe escrever, porém nem sempre 

compreende o que escreveu. É nesse sentido que Soares (2003) trabalha, buscando 

explicar a diferença entre um aprendizado meramente mecânico e outro com 

compreensão e sentido. A relação estabelecida entre letras e sons precisa ser 

compreendida pelo aluno, para isso o professor precisa ensinar o conhecimento das 

letras, sílabas, palavras, sinais e sons, e a relação destes conteúdos com as 

vivências sociais e culturais, transformando o aprendizado. Com o tempo o aluno 

descobre a importância da escrita e da fala no dia a dia. 

 

[...] uma teoria coerente da alfabetização deverá basear-se num 
conceito desse processo suficientemente abrangente para incluir a 
abordagem “mecânica” do ler/escrever; o enfoque da língua escrita 
como um meio de expressão/compreensão, com especificidade e 
autonomia em relação à língua oral, e, ainda, os determinantes 
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sociais das funções e fins da aprendizagem da língua escrita 
(SOARES, 2003, p. 23). 

 

O processo de alfabetização compreende diversas facetas sendo 

assim deve ser visto de forma integrada, quando alfabetiza é uma atividade 

complexa e necessita de formação adequada para os alfabetizadores levando-os a 

compreender o aluno em toda sua totalidade. A aprendizagem da leitura e escrita 

deve estar relacionada com a vida, com o dia a dia de seus alunos, tornando a 

alfabetização um exercício significativo e não um processo distante e separado de 

suas vivências (PINTO, 2007). A leitura de textos que mostram a realidade em que 

se encontra a alfabetização nos leva a buscar uma melhor formação, pois nós 

educadores, precisamos continuar aprendendo para sermos bons alfabetizadores e 

melhorarmos a realidade em que se encontra a alfabetização e a educação atual.  

O trabalho de Goulart (2001) busca compreender os caminhos que 

os alunos devem percorrer para se tornarem alfabetizados, refletindo sobre as novas 

formas de ensinar a língua escrita, favorecendo o aprendizado do educando, 

afirmando que  

 

[...] a formação desses sujeitos estaria intimamente relacionada à 
construção da autoria e da cidadania, na medida em que associamos 
estas condições à condição letrada, isto é, à inclusão e participação 
efetivas dos sujeitos no tecido social que se constitui com 
apropriação da chamada variedade padrão da língua e da linguagem 
escrita. (GOULART, 2001, p. 1) 

  

 Como é possível analisar do pensamento do autor, ser alfabetizado 

é condição essencial para o exercício da cidadania. 

 

2.3. O impacto da leitura para o aprendiz adulto 

 

Segundo Kleiman e Signorini (2000), o acesso de todos à leitura é 

uma questão de direito universal, o exercício desse direito por trabalhadores 

manuais, no entanto, é inesperado e até vira notícia. O impacto da leitura se faz 

sentir em todas as esferas de atividades humanas, sejam elas as do trabalho, do 

estudo ou do lazer. Para participar plenamente na sociedade e para fazer sentido de 

grande parte de suas situações (as que envolvem a língua escrita), aqueles que não 

sabem ler nem escrever desenvolvem diversas estratégias de sobrevivência para 
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lidar com o mundo letrado, inclusive a de voltar à escola. É compreendendo o 

impacto do letramento – dos usos sociais da leitura e da escrita – que o 

desenvolvimento de outras estratégias para acelerar a inserção plena no mundo da 

escrita desses recém-leitores poderá um dia vir a se concretizar.  

As exigências de leitura – e ainda mais de escrita – no mundo do 

trabalho são poucas, não só para o trabalhador manual, como também para os 

engajados em atividades comerciais e de serviços. Os estudos sobre letramento no 

local de trabalho mostram inequivocamente que há um descompasso grande entre 

as capacidades de letramento que são exigidas do candidato na hora da seleção e 

do contrato, e as capacidades que são de fato necessárias para realizar o serviço 

para o qual foi contratado. 

Porém, a esfera de atividades ligadas ao trabalho abrange outras 

atividades e ações, diferentes e mais exigentes das tradicionalmente criadas pelos 

patrões. Trata-se de atividades que envolvem um conjunto complexo de situações 

que pressupõem familiaridade com diversas práticas de leitura, abrangendo desde a 

atividade de compreensão de textos até a leitura das situações sociais: atas e 

moções para registro dos fatos nas assembléias, matérias específicas no jornal do 

sindicato para deixar seu público-alvo informado, programas de participação no lucro 

das empresas com todos os textos de leis e de contratos que fazem parte desse 

contexto. Temos, nesses exemplos, práticas de leitura de contextos sociais e de 

gêneros do mundo do trabalho que, de fato, precisam de leitores proficientes para a 

sua realização, Kleiman e Signorini (2000). 

A esfera do trabalho, segundo estudo realizado por Kleiman e 

Signorini (2000), está intimamente relacionada às atividades ligadas ao estudo e à 

formação na vida do adulto, que estuda para ser promovido, para trocar um trabalho 

por outro melhor, e esta é muitas a motivação do trabalhador de serviços manuais, 

aprender a ler e a escrever. Sabemos que a função precípua da leitura seja a de 

servir como ferramenta para continuar aprendendo, seja para o desenvolvimento não 

apenas do indivíduo, mas também da sua comunidade.  

Considerando esse desejo de aprender, o estabelecimento de uma 

política de formação continuada para aqueles que acabaram de se tornar leitores é 

uma prioridade, mas a transformação acelerada da sociedade contemporânea 

demanda dos trabalhadores outras maneiras de aprender, entre elas a leitura. 

Percebemos que nesse contexto cabe a própria sociedade o dever de prover 
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políticas de educação contínua, de no mínimo quatro anos, para os adultos que 

acabaram de aprender a ler e a escrever, assim como políticas de construção de 

acervos comunitários e bibliotecas que ajudem a construir funções para a escrita, a 

tornar a escrita parte da paisagem cotidiana de todos.  

Sabemos que o impacto da leitura, em um grupo cujos membros 

iniciaram-se como leitores já na vida adulta, só pode ser dimensionado quando 

consideramos que eles passam a desenvolver práticas locais de letramento com um 

fôlego que transcende programas e esforços nacionais ou globais, porque quanto 

maior a sua familiaridade – associação de moradores, congregações de uma igreja, 

comitê eleitoral – com as práticas letradas de diversas instituições, como a científica, 

a médica, a legislativa, a política, mais atuante será sua participação social. 

Um único leitor, em um grupo que não sabe ler, pode tornar-se 

agente do desenvolvimento do seu grupo por ter a ferramenta necessária para atuar 

como um agente de letramento. Aprende-se a desejar a capacidade de ler pelo 

modelo de alguém fidedigno que lê e que partilha suas leituras. Temos aí o embrião 

do grupo de estudo, que pode transformar-se em um grupo de ação comunitária, 

uma presença maciça nas eleições municipais. Na sua essência, é o grupo que 

procura e negocia, em diversos espaços, inclusive em textos e documentos escritos, 

a melhor forma de ação, segundo entendimento de Kleiman e Signorini (2000). 

Talvez sejam as funções da leitura ligadas ao prazer, ao lazer e ao 

lúdico, as que menos ressoem no adulto recém-leitor, geralmente motivado na sua 

aprendizagem por questões de sobrevivência em uma sociedade letrada, 

tecnologicamente complexa, em constante e rápida transformação. Como nas 

dimensões relacionadas a intervenções políticas no âmbito da educação e da 

formação continuada, há necessidade de intervenções bem planejadas, que 

consigam fazer da leitura um concorrente bem sucedido da televisão e do 

videogame.  

O adulto que trabalha manualmente tem poucos momentos para o 

lazer, e, se a leitura não for prazerosa, se o livro não for atraente, se a página 

impressa não tiver a beleza e a sofisticação de outros textos multissemióticos que 

combinam harmoniosamente linguagens plásticas, musicais, verbais, esse aspecto 

da leitura – a leitura como forma de lazer – continuará sendo privilegio de poucos, de 

acordo com as considerações de Kleiman e Signorini (2000). 
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Embora saibamos ser muito difícil, o acesso do adulto recém-leitor 

aos mundos não-utilitários, ele pode acontecer impulsionado pelas forças internas 

que emanam do próprio grupo social a que pertence o leitor. Entretanto, para que a 

leitura passe a ter alguma função na vida do milhão e meio de brasileiros que 

aprendem a ler quando adultos, significa que os cursos de EJA (1ª a 4ª séries) 

atendem apenas a 10% da demanda potencial, quando se espera que todos os 

grupos (inclusive os que desempenham trabalhos manuais ou não-especializados) 

leiam profusamente por qualquer objetivo e para qualquer ocasião, devem ser 

planejadas políticas adequadas de incentivo à leitura, de distribuição de livro, de 

educação continuada que não excluam as classes populares em todas as esferas de 

atividade – do trabalho, do estudo, do lazer.  

É de se esperar, portanto, que as políticas permitam que muitos 

mais fiquem arrebatados para sempre no espírito graças à leitura. Esse é o impacto 

da leitura que queremos e de que necessitamos para todos, inclusive para o adulto 

que só na maturidade tem acesso a ela. Somente assim o impacto da leitura poderá 

vir a ser o detonador da mudança e da transformação social positiva que todos 

merecemos, são mais estas as considerações de Kleiman e Signorini (2000).   
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3. OS ADULTOS ALFABETIZANDOS: O SIGNIFICADO PESSOAL DO 

PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA 

 

Neste capítulo temos a pretensão de apresentar a escrita de adultos 

em processo de alfabetização, analisando se os mesmos levantam as mesmas 

hipóteses que as crianças. Para tanto, fomos a campo em busca de adultos 

alfabetizandos.  

A primeira limitação que encontramos na pesquisa foi justamente 

esta. Hoje, no Município de Londrina, as salas de alfabetização de adultos são 

acompanhadas pela Secretaria Municipal de Londrina e ou vinculadas ao Programa 

Paraná Alfabetizado3, divididos em turmas espalhadas nas mais diversas 

localidades, muitas delas funcionando em estado precário.  Consideramos mais 

apropriado, em função do nível de sistematização e pela presença explícita de uma 

proposta pedagógica pautada na teoria de Emília Ferreiro, coletar dados junto à rede 

municipal de Londrina. Fomos encaminhadas a uma escola na Zona Oeste que 

conta com duas turmas de alfabetização de jovens e adultos, num total de 35 

alunos.  

Nosso primeiro contato foi com a direção da escola que prontamente 

liberou a realização da coleta de dados, mas tivemos que enfrentar a burocracia da 

Secretaria Municipal de Educação que exigiu um ofício contendo o projeto de 

pesquisa, carta de apresentação da orientadora e permissão assinada pela Gerência 

de EJA que nos deu apenas um dia para a coleta de dados, sendo este sexta-feira, 

que segundo a própria diretora da escola é o dia de maior esvaziamento. Mesmo 

com todas as limitações conseguimos coletar dados com 21 alunos, sendo 6 da 

turma denominada EJA 1 que estão no primeiro ano e 15 da turma de EJA 2 que já 

estão há mais de um ano na escola. Nesta turma há alunos (4 alunos) que já estão 

freqüentando a escola pelo terceiro ano consecutivo e outros que estão no segundo 

ano (11 alunos).  

                                                 
3
 O Programa Paraná Alfabetizado é uma ação do Governo do Estado do Paraná em parceria com o 

Ministério da Educação tendo como objetivo superar o índice de analfabetismo que é de 9,5% de 
indivíduos com mais de 15 anos segundo senso do IBGE de 2000. A primeira edição deste Programa 
foi no ano de 2004. Tem como objetivo o resgate da dívida social brasileira aos que não tiveram 
acesso á educação escolar e superar o índice de analfabetismo no Estado.  
Disponível em: <http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2007/anaisEvento/arquivos/CI-194-
01.pdf>. Acesso em: 02 set. 2011. 
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Elaboramos um instrumento (apêndice...) que avaliou somente o 

processo de escrita de palavras e a presença do realismo nominal, em função do 

tempo que nos foi dado para a coleta de dados. Nossa intenção era coletar dados 

sobre a escrita de textos produzidos pelos alunos, mas como tínhamos apenas um 

dia para fazê-lo nos limitamos a aplicar o instrumento preparado para analisar a 

escrita de palavras. Perguntamos se as professoras tinham textos produzidos pelos 

alunos e as mesmas responderam negativamente. Para avaliar se havia a presença 

do realismo nominal, questionamos cada aluno individualmente. 

O instrumento foi elaborado de acordo com os estudos do Ferreiro e 

Teberosky (1986) que criou um tipo de teste na década de 80, denominado “Teste 

das quatro palavras e uma frase” que consiste em ditar para que o aluno escreva 

uma palavra monossilábica, uma dissilábica, uma trissilábica e outra polissílaba, 

seguido de uma frase que deve conter uma das palavras. O objetivo da frase é 

saber se há a permanência da hipótese usada na escrita de palavras. 

Para confirmar a hipótese do aluno, ainda solicitamos que os 

mesmos escrevessem o nome de dez figuras com variação silábica diversa. 

 

 

3.1 Análises da escrita dos alunos 

 

 Dos 21 instrumentos coletados com a escrita dos alunos, 

constatamos  que 2 alunos estão no nível pré-silábico,1 no nível silábico, 2 no nível 

silábico alfabético e 16 alunos estão no nível alfabético.  

 Os dois primeiros anexos apresentam a hipótese dos dois alunos 

que se encontram o nível pré-silábico: 
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Nível pré-silábico 

 

Aluno1  Aluno 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo Grossi (1990, p. 18-19), no nível pré-silábico:  

 

O aluno usa sinais gráficos, abandonando no traçado aspectos 
figurativos do que se quer escrever. Sabe que o desenho não é 
escrita, e o acrescenta as letras ou quaisquer outros traçados sem 
conotação figurativa do que esta sendo escrito. Estar num nível 
intermediário significa estar em conflito, gerado no fato do aluno se 
dar conta da impossibilidade de resolver os problemas que enfrenta. 
Observa-se, nesse momento, que junto à escrita não há mais 
desenho, o que indica a possibilidade de só escrever com sinais 
gráficos, não figurativos, o que é importante momento do nível pré- 
silábico.  

 

Na escrita desses dois alunos encontramos uma tentativa de usar a 

letra cursiva, uma vez que tanto a professora, como a maior parte da turma utiliza-se 

da mesma. Ferreiro (1986) afirma que o universo de escrita em que o sujeito está 

inserido interfere em suas hipóteses. No primeiro exemplo, o aluno conhece as 

letras, apesar de dar a impressão de que usa “garatujas”. Comprovamos quando 

perguntamos que letras eram aquelas que ele havia escrito e o mesmo soletrou uma 

a uma, mas em função da busca pela letra cursiva e pela dificuldade de traçá-la deu 
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a falsa impressão de que este aluno estaria passando pelo nível pré-silábico 1, em 

que predominam as garatujas. 

Os alunos aplicam os critérios interfigurais e intrafigurais. Veja que 

ambos se utilizam de no mínimo três letras para escrever e não repetem as letras 

(intrafigural). Também não repetem as letras de uma palavra para outra (interfigural). 

O aluno 2 coloca a sequência de vogais que é o que aprendeu na escola e está em 

seu livro didático (uma cartilha velha que tomara emprestado de sua neta). O aluno 

2, durante o ditado, ainda recorreu ao desenho. Ferreiro (1986) afirma que em 

situações de conflito há uma tendência de recorrer à hipótese anterior, que no caso 

é o uso do desenho como forma de comunicação gráfica. 

Pode-se notar que no nível pré-silábico o aluno não faz relação da 

escrita com a fala e ainda não aceita que seja possível escrever uma palavra com 

menos de três letras. Ao questionar esses dois alunos sobre qual das palavras 

possui mais letras “boi” ou “borboleta” ambos responderam “borboleta” 

demonstrando que já superaram a fase de realismo nominal, que segundo Grossi 

(1990) se dá em função de suas experiências sociais com a escrita. Ao tentar ler, o 

aluno pré-silábico lê a palavra como um todo. 

Encontramos apenas um aluno no nível silábico que tem como 

característica atribuir apenas uma letra para cada sílaba. Como demonstra o anexo 

a seguir : 
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Nível silábico 

 

Aluno 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vale relatar que o aluno nessa fase de nível silábico, tenta fazer 

correspondência entre o som e a letra. Para o educando, esta hipótese de que cada 

sílaba oral deve corresponder a uma letra, provoca um choque com outra que muitas 

vezes está presente na sua representação, isso devido ao longo tempo que vem 

registrando experiências em sua trajetória de vida, uma vez que estamos falando de 

alfabetizando jovem ou adulto. Ele ainda tem a idéia de que para escrever é 

necessário registrar muitas letras. Geralmente o professor se depara com o mínimo 

de três letras soltas e sem sentido a princípio, entretanto, nesse nível de 

alfabetização é possível ocorrer situações de persistência de exigência de 

quantidade mínima de letras e/ou a superação desta exigência produzindo-se 

escritas silábicas estritas. 

 No caso citado como exemplo único é possível perceber a 

predominância da hipótese silábica como alternativa entre a perspectiva de escrever 

com menos grafias do que a quantidade considerada indispensável, porque a 

quantidade mínima de grafia observada está subordinada à hipótese silábica.  O 

aluno em questão apresenta um desempenho silábico estrito. 

 Nota-se que o aluno silábico nem sempre atribui valor sonoro à letra. 
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Segundo Freire (2000), no nível silábico é comum o aluno que ainda 

não tem segurança da hipótese, em caso de dúvida recorrer ao critério quantitativo 

de um mínimo de três letras para representar uma palavra. É o que acontece com 

este aluno na escrita de “pés”, em que emprega convencionalmente a primeira letra, 

mas não admite apenas uma para compor sua escrita, acrescentando outras letras 

sem valor convencional. O mesmo se repete com a escrita de “mão” e “pá”. 

 Em outro grupo encontramos dois alunos no nível silábico-alfabético, 

conforme podemos observar no exemplo 3 (anexo g) e no exemplo 4 (anexo h): 

 

 

Nível silábico alfabético 

 

Aluno 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno 5 
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 No nível silábico-alfabético o alfabetizando compreende que a 

escrita representa os sons da fala, podendo utilizar uma ou mais letras para 

representar uma sílaba. 

 Segundo Azenha (1995, p. 82),  

 

Esta seria a utilização das hipóteses silábica e alfabética da escrita, 
que por serem utilizadas ao mesmo tempo, caracterizam a escrita 
silábico alfabética. É um momento de transição, em que a criança, 
sem abandonar a hipótese de anterior, ensaia em alguns segmentos 
a análise da escrita em termos dos fonemas (escrita alfabética). 

   

 Percebe-se que o aluno 4 atingiu a compreensão de que as letras se 

unem para formar sílabas, e que estas se articulam para formar palavras, como 

demonstra em seu registro de tentativa para escrever o que foi ditado pela 

professora. 

 No aluno 5, fica clara a hipótese silábico-alfabética do aluno ao 

tentar escrever a palavra “felicidade”  escreveu  “ flicade” f = fe , li = li , c = ci  ,a = da 

de= de . Pode-se notar que na sílaba „fe” se apoiou no som da letra f assim como em 

“ci” usou a letra c, já na sílaba “da” utilizou apenas a vogal a. Essa variação é 

bastante característica do nível silábico-alfabético,onde o aluno pode dar ênfase ao 

som da vogal ou da consoante. 

 Percebe-se que o aluno 5 atingiu a compreensão de que as letras se 

unem para formar sílabas, e que estas se articulam para formar palavras, como 

demonstra em seu registro de tentativa para escrever o que foi ditado pela 

professora. 

 Os anexos a seguir demonstram o estágio final de aproximação da 

escrita convencional, representado pelo nível alfabético.  

 Segundo Ferreiro (1986), o aluno que se encontra no nível alfabético 

já conhece o som de todas ou quase todas as letras do alfabeto, apresenta 

estabilidade na escrita, compreende que cada letra corresponde ao menor valor 

sonoro da sílaba, procura adequar a escrita à fala, lê com ou sem imagem, separa 

as palavras quando escreve as frases e começa a demonstrar preocupação com as 

questões ortográficas.  
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Nível alfabético 

 

Aluno 6 

 

  

 

 

Aluno 7 
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Aluno 8 

 

 

 

 Para Mamede (s/d, p. 4), no nível alfabético:  

 

[...] a representação gráfica, através das letras, relaciona-se aos 
fonemas das palavras e não mais às sílabas orais. Por isso, ao invés 
de cada sílaba ser representada por uma letra (conforme a hipótese 
anterior) [...] agora compreenderá que as sílabas poderão ser 
escritas com uma, duas, três ou mais letras. Neste período há, 
porém, como que uma “fidelidade” aos fonemas observados quando 
da escrita das palavras, e [...] procurará representar exatamente os 
sons escutados. A hipótese alfabética resolve um importante 
problema em relação às hipóteses anteriores: a complementaridade 
entre leitura e escrita, ou seja, o que está escrito já pode ser 
efetivamente lido; da mesma forma, o que se escreve pode ser lido 
por outras pessoas alfabetizadas.  

 

  O aluno 7 escreveu “ geladera ” para geladeira, ou seja, aproximou 

a escrita da fala. Nenhum dos três trocaram o g pelo j talvez pelo fato da palavra ser 

utilizada constantemente em sala de aula. 

 O aluno 8 utilizou apenas o g para representar a sílaba ge em 

geladeira,que se encaixa no  exemplo dado por Pain (1990) em que o aluno escreve 

“gladera”, ao invés de “geladeira”. 

 Pain (1990 p.23) esclarece que o aluno: 
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[...] começa a escrever alfabeticamente algumas sílabas e, para a 
escrita de outras, permanece silábico. Às vezes, há razões lógicas 
por trás deste comportamento. Uma delas é porque certas letras, 
pelo seu nome, podem ser consideradas como sílaba completa 
como, por exemplo, “Ge”, em gelo, que ele escreve “glo” [...]. 

 

 Como se vê nos exemplos anexados anteriormente, os alunos ainda 

não se apropriaram das regras ortográficas, mas conseguem se expressar na língua 

escrita. 

 Veja que nesses exemplos, os alunos em questão já sabem o que a 

escrita representa e está a caminho de conhecer como representa-la. Ainda não 

dominam por completo o sistema alfabético no que diz respeito à convencionalidade 

da ortografia.  

 De forma geral, apuramos que os adultos passam pelas mesmas 

fases que as crianças, mas enriquecidas por suas experiências sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aprendizagem da leitura e da escrita representa para o indivíduo 

uma conquista social, pois através dela o mesmo consegue interpretar melhor as 

situações do mundo que o cerca e pode intervir de forma significativa na 

transformação da sociedade, além de resolver situações do seu cotidiano. 

 Para que ocorra satisfatoriamente a alfabetização de jovens e 

adultos é preciso transformar a sala de aula em um ambiente significativo para os 

mesmos, abordando temas de interesse dessa faixa etária.  

 Além disso, é importante que esteja à disposição dos alfabetizandos 

diversas formas de expressão do pensamento, pois mesmo antes de adquirir o 

código da escrita convencional o indivíduo possui a capacidade de interpretar o 

mundo através de outras linguagens. 

 É no processo dialógico entre professor e aluno que ocorre a troca 

dinâmica de experiências sociais, onde todos passam a compartilhar das 

experiências dos demais. Nessa inter-relação social os alunos jovens e adultos 

adquirem instrumentos de ação adequados as suas realidades e gradativamente vão 

superando os níveis de dificuldades, vão modificando, diversificando e enriquecendo 

seus conhecimentos adquirindo uma aprendizagem eficaz e significativa, ou seja, 

uma consciência crítica, importante para o exercício da cidadania, de acordo com 

afirmações de Ferreiro (1986, 1995, 1996), Teberosky (1996) e Paulo Freire (2000).  

 O professor do EJA deve ter consciência que sua clientela é 

diferenciada, que traz consigo uma carga de conhecimentos extra-classe e um 

desestímulo causado muitas vezes pelo comodismo ou mesmo cansaço do trabalho 

braçal. Daí a necessidade do ambiente ser atraente para os alunos para que não se 

torne mais uma experiência fracassada. 

 Uma questão importante observada durante o desenvolvimento 

teórico-prático deste trabalho foi a de que para diagnosticar as hipóteses das quais o 

aluno se utiliza para registrar por escrito seu pensamento exige do professor um 

conhecimento sistemático sobre os níveis pelos quais os educandos passam para se 

alfabetizar. As hipóteses devem ser interpretadas como a forma com que o aluno 

pensa ao representar a escrita, tendo esse conhecimento, o professor pode intervir 

de forma que o aluno avance na sua aprendizagem. 
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 O professor alfabetizador deve conhecer e utilizar os conceitos 

construídos por Ferreiro e Teberosky (1996) como ferramenta de compreensão dos 

processos de construção mental que seus alunos apresentam enquanto estão sendo 

alfabetizados. 

 Após a análise dos dados coletados foi possível analisar a fase em 

que cada aluno se encontrava. 

 Dos 21 pesquisados, 2 encontravam-se pré-silábicos, 1 apresentava 

características do nível silábico, 2 estavam no nível silábico-alfabético e 16 

encontravam-se alfabéticos. 

 No nível pré-silábico nota-se que os alunos ainda não compreendem 

que a escrita representa a fala e ambos utilizaram a letra cursiva visto que a 

professora e a maioria dos alunos da sala a utilizam.  

 O aluno que se encontra no nível silábico utilizou uma letra para 

cada silaba na escrita das palavras ditadas porem, usou uma letra para cada palavra 

na frase. Já na escrita dos nomes das imagens apresentadas entrou em conflito e 

utilizou três letras para cada palavra. 

 Os dois alunos que estavam no nível silábico- alfabético 

apresentaram a principal característica desse nível de transição que é a utilização 

ora de uma letra para representar a silaba, ora a utilização da silaba completa. 

 Os outros 16 alunos alfabéticos demonstraram compreender o 

sistema de escrita faltando apenas apropriar-se das convenções ortográficas 

principalmente nas silabas complexa. 

 O professor alfabetizador deve utilizar a avaliação das quatro 

palavras e uma frase constantemente em sua prática, pois através dela fica mais 

fácil identificar o nível em que o aluno está e ajudá-lo a avançar para o nível 

seguinte. 

 Tanto no trabalho com crianças ou com jovens e adultos o professor 

se depara com as mesmas fases de aquisição da leitura e da escrita, porém os 

jovens e os adultos trazem consigo experiências, ansiedades e até mesmo traumas 

que podem ou não ajudá-lo no percurso rumo à alfabetização. 

 Portanto, o professor de alfabetização de jovens e adultos deve 

estar sempre alerta para a formação integral de seu aluno, preparando-o não 

somente para o mercado de trabalho, mas também transformando-o de agente 
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passivo numa sociedade letrada a cidadão atuante e consciente de seus direitos e 

deveres. 
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