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RESUMO

Esta dissertação está circunscrita à área de Educação, com foco em Formação de Professores e
tem por tema a Alfabetização de Jovens e Adultos do Programa Alfabetização Solidária
(PAS). A pesquisa apresenta um estudo qualitativo sobre os formadores de professores no
município de Pedro II (PI), preparados pelo núcleo de Catalão (GO), para alfabetizar jovens e
adultos, o que pela filosofia do PAS poderá se desdobrar em um processo de ensinar outros
jovens e adultos a ler e a escrever. O problema desta pesquisa pode ser traduzido pela
pergunta: “Jovens e Adultos sem Instrução Formal podem Ensinar a Ler e a Escrever outros
Jovens e Adultos?”. Diante de tal indagação, o objetivo geral é “Averiguar de que modo os
formadores do núcleo de  Pedro II cumprem sua função de alfabetizar jovens e adultos”, pois
parte-se da hipótese de que, como o PAS orienta os formadores por meio de um método
eficiente, pode-se demonstrar que, mesmo sem formação acadêmica, é possível cumprir a
contento o Programa Alfabetização Solidária, alfabetizando jovens e adultos que vivem no
interior do Estado do Piauí. O referencial teórico busca colocar em relevo a situação sócio-
histórica do País para justificar um programa que prescinde do trabalho de profissionais e
lança mão de uma estratégia que tem a participação de pessoas de um mesmo ambiente,
embora com pouca instrução formal, para alfabetizar a outros de sua comunidade. Para tanto,
faz uma breve revisão da proposta de Paulo Freire, desvelando algumas diferenças de
contexto e aproximações teóricas entre essas práticas pedagógicas. A amostra foi colhida no
núcleo citado, selecionada entre vinte trabalhos escritos por alfabetizandos. Os resultados
obtidos são analisados sob o foco da análise textual com base no princípio de que ler e
escrever são capacidades de interação que permitem com que o indivíduo se comunique com
o meio e expresse suas idéias.

Palavras-chave: Formação de professores – Programa Alfabetização Solidária – Educação de
jovens, adultos e idosos – Análise textual.



RESÚMEN

Esta disertación esta en el campo de la Educación, con foco en Formación de Profesores y
tiene por tema la alfabetización de jóvenes y adultos del Programa Alfabetização Solidária
(PAS). La pesquisa presenta un estudio qualitativo de los formadores alfabetizadores del PAS
en el municipio de Pedro II (PI), preparados en el núcleo de Catalão (GO), para alfabetizar
jóvenes y adultos, lo que por la filosofía del PAS podrá desdobrarse en um proceso de enseñar
jóvenes y adultos a leer y a escribir. El problema de esta pesquisa puede ser traduzido por la
pregunta: “Jóvenes y Adultos sin instrución formal pueden enseñar a leer y a escribir a otros
jóvenes y adultos?”. Frente a tal indagación, el objetivo general es “Averiguar de qué modo
los formadores del núcleo de Pedro II cumpren su función de alfabetizar jóvenes y adultos”,
pues se parte de la hipótesis de que, según que él PAS orienta sus formadores por medio de un
método eficiente, se puede demonstrar que mismo sin formación académica es posible
cumprir de modo eficiente el programa del PAS, alfabetizando jóvenes y adultos que viven en
el interior del Estado de Piauí. El referencial teórico busca colocar en relevo la situación
socio-histórica del País para justificar la ación de un programa que prescinde del trabajo de
profesionales y emprega una estregia que tiene la participación de personas de un mismo
ambiente, aunque con poca o ninguna instrución formal, para alfabetizar a otros de su
comunidad. Para eso, esta pesquisa hace una pequeña revisión de la proposta de Paulo Freire,
desvelando algunas diferencias de contexto y también aproximaciones teóricas dentre esas
prácticas pedagógicas. La muestra fué recojida en el núcleo já citado, selecionada dentre
veinte trabajos escritos por los alumnos alfabetizandos. Los resultados obtenidos fueron
analisados com base en el enfoque de la análisis textual y el principio de que leer y escribir
son capacitacidades de interación que permiten al individuo que se comunique con el medio e
que exprese sus ideas.

Palabras-llave: Formación de profesores – Programa Alfabetização Solidária – Educación de
jóvenes, adultos e idosos – Análisis textual.
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INTRODUÇÃO

O ensino público para jovens e adultos, no Brasil, diferente do que acontecera desde a

década de 1950, quando os Estados eram seus principais responsáveis, a partir de programas

definidos pelo Governo Federal, no transcorrer da década de 1990, passou a ser da

responsabilidade dos municípios. Segundo Di Pierro (2001, p. 4): “Ao final dos anos 1990 os

municípios já respondiam por terça parte das matrículas na educação básica de jovens e

adultos e, em 2001, sua participação na oferta do ensino fundamental para esse grupo etário já

representava 49,6% do total”. Contudo, a partir da entrada em vigor do Fundo de Manutenção

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), segundo

a mesma autora, aumentou o gasto público com o ensino fundamental de crianças e

adolescentes, em detrimento da educação de crianças pequenas e de jovens e adultos, por

influências das políticas do Banco Mundial. Acrescenta ela que:

Ao longo da segunda metade dos anos 1990, novos agentes da sociedade civil,
como centrais sindicais de trabalhadores e fundações empresariais,
incorporam-se ao rol dos provedores de Programas de Educação Básica de
Jovens e Adultos. Nesse mesmo período, a palavra parceria1 incorporou-se ao
vocabulário desse campo educativo, passando a ocupar lugar de destaque no
discurso dos mais diversos atores sociais e agentes governamentais (DI
PIERRO, 2001, p.6).

Assim, as práticas de parceria são o resultado de uma redefinição do papel do Estado,

no que diz respeito ao financiamento e provisão de serviços sociais básicos, como os

educacionais, abrindo espaço para agentes sociais como as organizações não-governamentais

sem fins lucrativos. Conforme Di Pierro (2001, p. 7), as Organizações Não-Governamentais

(ONG) não se assumem “como instituições filantrópicas tradicionais e, recorrendo

predominantemente ao financiamento público, prestam serviços educacionais diretos que

antes o Estado se propunha a realizar”.

Dentro desse contexto, e expressando as preocupações de professores e órgãos

governamentais, foi criado o Programa Alfabetização Solidária (PAS), para retomar o

                                                
1 Segundo Di Pierro (2001, p. 6), “parceria passou a ser utilizada para definir tanto a relação contratual
estabelecida entre governos estaduais e fundações privadas que produzem programas de educação pela TV
quanto para designar convênios mantidos por governos municipais ou estaduais com organizações comunitárias
para o desenvolvimento de movimentos de alfabetização de jovens e adultos”.



processo de alfabetização de adultos, considerando o alto índice de analfabetos no país,

principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

O analfabetismo no Brasil, sobretudo nas regiões de menor desenvolvimento, continua

sendo um problema a desafiar órgãos e autoridades envolvidas, apesar de avanços teóricos

consideráveis em relação a essa questão. Para os adultos das camadas populares, as

necessidades mais primárias como comer, vestir, morar e trabalhar são prioritárias em relação

ao aprender o saber escolar. Isto significa que o trabalho de escolarização popular, neste

momento de crise econômica, social e educacional, constitui-se importante desafio.

Considerando-se o fazer pedagógico docente, podemos perceber que grande parte das

dificuldades enfrentadas pelos educadores de jovens e adultos reside no próprio ato de educar,

nos desafios que se apresentam na sala de aula. Os alfabetizadores são defrontados com

turmas de 25 alunos jovens e/ou adultos, sem um corpo de conhecimento que possa subsidiar

os desafios da própria práxis pedagógica, tais como teorias do conhecimento, noções de

lingüística e de desenvolvimento cognitivo. Há ainda a considerar os aspectos materiais de

trabalho, pois muitas escolas não são mais do que barracões-de-pau-a-pique, salões alugados,

sem instalações sanitárias ou, quando existem, água para fazê-las funcionar, e com luz de

lampiões de gás.

Uma alfabetização de jovens e adultos de qualidade requer compromisso político da

Instituição de Ensino Superior (IES) parceira, no sentido de atuar eficazmente para atingir o

mínimo desejável: ler e escrever pequenos textos com autonomia, mesmo que o jovem ou o

adulto apresente lentidão e erros de ortografia, ou seja, a concepção de alfabetização

norteadora parte do princípio de que estar alfabetizado, de acordo com os Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCN), não é simplesmente decifrar o código, mas utilizá-lo em prol

da melhoria das condições de vida.

No presente estudo, pretendo relatar minha experiência como coordenadora do

Programa Alfabetização Solidária em Pedro II, no Estado do Piauí, como docente do Centro

de Ensino Superior de Catalão (CESUC), tomando para isso uma turma de alfabetizadores

orientados, acompanhados e avaliados por mim. Ao assumir a coordenação desse trabalho,

perguntava-me: é possível capacitar pessoas para serem alfabetizadores, sem que estas

tivessem formação inicial para isso? Ou seja, será que a formação universitária é condição

primeira, ou única, para alfabetizar jovens e adultos?

No decorrer de três anos de experiência, observando a atuação desses alfabetizadores,

capacitados em um programa de quinze dias, pude encontrar indícios de que isso é possível,

embora com algumas limitações, e decidi verificar em que extensão isso pode ocorrer



satisfatoriamente. Assim, o objetivo da presente dissertação foi o de avaliar uma experiência

de capacitação no Programa de Alfabetização Solidária (PAS), a partir de dados colhidos

entre uma amostra de alunos jovens e adultos do município de Pedro II (PI).

Para alcançar esse objetivo, esta dissertação se organiza em quatro partes, a saber:

O Capítulo I, que trata das características do Programa Alfabetização Solidária (PAS);

o Capítulo II, que discorre acerca da concepção de alfabetização de jovens e adultos, o

Capítulo III, que relata sobre a formação do professor alfabetizador de jovens e adultos, e o

Capítulo IV, que apresenta uma proposta de avaliação das produções escritas de alunos jovens

e adultos, que foram alfabetizados pelo PAS, com a discussão dessas avaliações. Nas

Considerações Finais são apresentadas as conclusões sobre o estudo.



CAPÍTULO I

PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA (PAS)

Este capítulo apresenta o Programa Alfabetização Solidária (PAS), instituição criada

para atender a uma determinada finalidade, a alfabetização de jovens e adultos, em território

brasileiro. São feitas aqui algumas apreciações sobre o programa aplicado no local objeto de

estudo, as parcerias envolvidas e a atuação da pesquisadora.

O Programa Alfabetização Solidária (PAS) foi criado pelo Conselho da Comunidade

Solidária (CCS), em janeiro de 1997, com o objetivo de reduzir os índices de analfabetismo

entre jovens e adultos no País, principalmente na faixa etária de 12 a 18 anos, e desencadear a

oferta pública de Educação de Jovens e Adultos. Segundo dados do censo de 1992, do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há cerca de 15 milhões de brasileiros

que não sabem ler nem escrever.

Em novembro de 1998, foi criada pelos membros do CCS a Associação de Apoio ao

Programa Alfabetização Solidária, uma organização não-governamental sem fins lucrativos e

de utilidade pública, que passou a ser responsável pela execução do Programa.

As aulas são realizadas em módulos, com duração de cinco meses. O Programa

estimula e ajuda a criação de cursos de Educação de Jovens e Adultos e cursos

profissionalizantes, que dão continuidade aos estudos dos alunos.

O modelo de Alfabetização Solidária propõe a ativa participação da sociedade,

essencial para o combate ao analfabetismo. Para isso, o Conselho da Comunidade Solidária

mobilizou parcerias no âmbito do Governo e da sociedade civil. Cinco parceiros atuam no

Programa Alfabetização Solidária: o Governo Federal (por meio do MEC), o Conselho da

Comunidade Solidária, instituições de ensino superior (IES), empresas privadas e prefeituras,

além de comunidades dos municípios onde o Programa acontece. Cada parceiro contribui com

recursos humanos, técnicos ou financeiros conforme sua área de competência.

Os módulos de alfabetização estão sob permanente avaliação. O Programa procura

identificar na própria comunidade os alfabetizadores, jovens que cursaram ou estejam

cursando o magistério, o ensino médio ou a oitava série do ensino fundamental. Selecionados,

os futuros alfabetizadores têm a oportunidade de passar por um Curso de Capacitação de, no

mínimo 120 horas, nos campi das IES parceiras, recebendo assim um importante acréscimo na



sua formação, pois tomam contato com a cultura de uma diferente região do País. Com isso,

tornam-se cidadãos mais bem capacitados a atuar no desenvolvimento de sua comunidade. A

expectativa é a de que os alunos, jovens e adultos analfabetos, possam ser inseridos no ensino

regular ou ainda incorporar-se em atividades, nas quais poderão utilizar os conhecimentos

adquiridos.

A partir de 2003, com a mudança de governo federal, esse curso deixa de ser

ministrado nas IES, sendo que os capacitadores é que passam a se deslocar para as

comunidades. Essa mudança acarretará mais dificuldades para os professores. Se, por um

lado, o deslocamento equivale a uma experiência de conhecer o lugar em que vai trabalhar e

aprender mais sobre ele, convivendo com os alunos em seu habitat, por outro há os

complicadores naturais do interior do Brasil, tais como carência de transporte, de hospedagem

e de condições adequadas ao exercício do magistério, principalmente quando se trata de um

programa sazonal como este.

A Alfabetização Solidária, de acordo com publicação nas revistas do PAS, torna-se

uma proposta ágil, simples e de baixo custo, ou seja, R$ 34,00 por aluno/mês, divididos

igualmente entre o poder público e a iniciativa privada. Cada um dos parceiros deve

desenvolver algumas competências, a saber:

- ao CONSELHO DA COMUNIDADE SOLIDÁRIA cabe a articulação dos

parceiros e das ações do programa.

- ao MEC compete fornecer o material didático e para bibliotecas.

- às UNIVERSIDADES cabe indicar o Coordenador do Programa, responsável pela

seleção dos alfabetizadores nos municípios, garantindo seu treinamento e capacitação; avaliar

mensalmente o andamento do Programa; e estimular a geração de pesquisas acadêmicas, teses

e produção de material didático voltados para o tema alfabetização.

- as EMPRESAS adotam os municípios, cobrindo as despesas de hospedagem durante

a capacitação dos alfabetizadores e do professor universitário em suas viagens de coordenação

aos municípios, bem como o pagamento de coordenadores e professores municipais e da

merenda diária para os alfabetizandos.

- os MUNÍCIPIOS fornecem o espaço físico para a realização das aulas e ajudam a

mobilizar a comunidade para divulgar a realização do Programa, indicando aqueles que

necessitam de alfabetização e buscando garantir a continuidade da educação para aqueles que

aprendem a ler e a escrever.



1. A participação do CESUC

Com base nos mesmos propósitos do PAS, do MEC e da Coordenação Executiva

Nacional do Programa Alfabetização Solidária, em relação aos índices de analfabetismo, o

Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) registra em seu Projeto Político Pedagógico

que, com sua participação no PAS, pretende:

- diminuir o índice de analfabetismo no município parceiro de Pedro II (PI);

- criar oportunidade para que coordenadores e alfabetizadores do Programa

Alfabetização Solidária (PAS) no município parceiro envolvam-se em projetos

socioeducativos que propiciem o desenvolvimento do ser humano como agente

transformador, em prol de sua cidadania;

- garantir não apenas o acesso, mas também a permanência dos alfabetizandos jovens e

adultos na escola, através do resgate de sua auto-estima, num processo de descontração,

planejamento participativo e valorização da cultura local e dos saberes acumulados;

- garantir a qualidade do programa, por meio de acompanhamento periódico aos

coordenadores municipais, aos monitores pedagógicos e aos alfabetizadores do município

parceiro;

- encaminhar os alunos alfabetizados para programas que ofereçam continuidade ao

processo educativo-formador, através de cursos supletivos, nos municípios onde estes são

oferecidos.

Como docente do CESUC, acompanhei os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos e

hoje atuo como coordenadora do projeto. Desde a primeira experiência desenvolvida pelo

Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC), no segundo semestre de 1999, contamos

com 20 salas de aula, compostas de 25 alunos, perfazendo o total de 500 jovens e adultos

alfabetizandos por município, em cada módulo realizado.

Essas salas funcionam em escolas dos municípios parceiros, salões paroquiais, salões

alugados, em associações e centros comunitários. A proposta é estar o mais próximo possível

do local de moradia dos alfabetizandos, e, principalmente, ser uma alternativa de

aprendizagem diferenciada da escola regular, uma vez que grande percentagem dos adultos

inscritos já vivenciou experiências escolares negativas. Quando um adulto vai à escola para

ser alfabetizado, sem que este programa seja especialmente criado para sua faixa etária, acaba

por não se adaptar porque a maioria dos programas de alfabetização para adultos tem o

mesmo modelo do programa para alfabetizar crianças.



Com a aproximação ao programa freireano, busca-se uma maior integração com a

realidade do aluno. Isso acontece em Pedro II, onde a organização do programa e das salas de

aula procura respeitar as necessidades dos envolvidos, de forma que até mesmo os horários de

entrada e de saída e intervalos para merenda são decididos de comum acordo, através do

contato social entre os interessados, de modo a não interferir negativamente em suas

atividades profissionais, sociais e particulares.

O Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) vem participando do Programa

Alfabetização Solidária, desde junho de 1999, quando foi assinado o convênio com a

Coordenação Executiva Nacional, pelo então diretor Professor Nelson Sberne.

Posteriormente, durante a última quinzena de julho daquele mesmo ano, foi ministrada

a primeira capacitação de alfabetizadores, contando com professores dos Cursos de

Pedagogia, Administração e Direito e com professores voluntários de escolas regionais com

experiência com jovens e adultos. Esses professores compõem uma equipe solidária, na qual

trabalham todos com o mesmo objetivo, capacitando alfabetizadores dos municípios de Pedro

II (PI) e Catalão (GO), durante os meses de janeiro e de julho, pelo período de dois anos,

tendo seu início na primeira quinzena do mês.

A cada capacitação de alfabetizadores, o CESUC recebia 20 alfabetizadores

piauienses, que permaneciam conosco no campus da faculdade durante 20 dias. Atualmente,

este número foi reduzido à metade. Para a realização desses programas, é fundamental que

ocorra parceria com a comunidade, através de suas lideranças políticas, educacionais,

culturais e de imprensa escrita e falada. Esta equipe também conta com apoio de prefeituras e

escolas de municípios vizinhos e de empresas privadas que abrem suas portas para receber os

alunos oriundo do Piauí.

A avaliação das capacitações tem sido bastante positiva, tendo em vista o depoimento

dos secretários municipais de educação e alfabetizadores que foram capacitados, alguns dos

quais serão expostos posteriormente.

Minha experiência em pesquisas e atividades extensionistas de formação docente,

como capacitação de professores do Programa Alfabetização Solidária para a Educação de

Jovens e Adultos, tem me mostrado as demandas que se apresentam na implementação de

uma prática educativa de qualidade nessa modalidade de ensino.

Foi por reconhecer a importância deste trabalho que tenho procurado coordenar os

programas de capacitação direcionados para que o professor alfabetizador em formação

estabeleça um diálogo entre sua atuação em sala de aula e os conhecimentos nos quais esta se

fundamenta. O desafio que se apresenta não se refere somente à apresentação de novos



conteúdos e novas metodologias aos professores, mas consiste, sim, em promover o

crescimento, através da construção de um projeto educativo transformador, elaborado pelos

agentes nele envolvidos, neste caso, alfabetizadores de Jovens e Adultos, contribuindo para a

democratização do conhecimento acadêmico e da integração entre universidade, empresas,

municípios e sociedade.

Assim, nesta dissertação, apresentarei parte de minha experiência nesta área,

elencando alguns desafios enfrentados na implementação e desenvolvimento do programa de

formação de educadores de jovens e adultos, quando o programa de capacitação ainda era

feito no campus do CESUC, em Catalão (GO). O material empregado nesta pesquisa é

referente ao módulo XIII.



CAPÍTULO II

CONCEPÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Este capítulo apresenta a concepção do Programa Alfabetização Solidária (PAS),

descrevendo como se dá a alfabetização de jovens e adultos, e apresentando considerações de

estudiosos a respeito deste programa.

A alfabetização de jovens e adultos no sistema brasileiro, atualmente, tem sido tema

de muitas discussões, em que se apontam várias dificuldades, quanto ao trabalho que a escola

pode desenvolver nessa modalidade de ensino.

Alguns meios de comunicação da área educacional vêm fazendo debates a respeito da

alfabetização de adultos, e as publicações afins, como “Revista Escrevendo Juntos”,

“Trajetória”, “Diagnóstico da situação educacional de Jovens e Adultos”, entre outras,

apresentam tanto os resultados dos trabalhos realizados nas várias regiões do Brasil como

novas propostas para melhoria constante e a necessária continuidade do Programa

Alfabetização Solidária.

Assim, a repercussão dos debates sobre tal modalidade fez com que a política

educacional do atual governo incluísse, na legislação, a garantia de oferta de educação

regular, que deve ter características adequadas às necessidades dos jovens e adultos, e estar

disponível a todos garantindo-lhes condições de acesso e permanência na escola (Lei

9.394/96, Art. 4 inciso VII).

Segundo Fávero et al. (1999), há um grande contingente de jovens e adultos

trabalhadores, tidos como pertencentes à população economicamente ativa, cujo grau de

escolaridade que não ultrapassa a quarta série do ensino fundamental. É um grupo que não

teve escolarização no período regular, isto é, dos sete aos 14 anos.

Nos atuais debates sobre alfabetização, pode-se também ouvir falar em alfabetização

rápida ou demonstrativa, não só no que se refere a crianças como também a adultos. A

impressão que se tem é de que a alfabetização se prende inicialmente à idéia de decodificação.

Segundo Soares (2003, p. 16), “aprender a técnica, o código (decodificar, usar o papel, usar o

lápis etc.) e aprender também a usar isso nas práticas sociais, as mais variadas, que exigem o

uso de tal técnica, constituem dois processos, e um não está antes do outro”. Para aprender a



técnica de escrever é necessário aprender também a técnica de ler, pois escrever é codificar e

ler é decodificar.

Com relação a adultos, muitas vezes, é pretendido um processo rápido de alfabetização

– que se torna artificial –, por meio do qual passam a dominar apenas as relações do que

viram e ouviram. Ao concluir a etapa alfabetizadora, pode-se verificar que incorporaram

algumas palavras relacionadas a seu mundo, e que aprenderam apenas a decodificar alguns

nomes, não chegando portanto ao processo de leiturização, ou seja, a leitura com

compreensão da idéia expressada no texto.

Alfabetizar é ensinar a ler e a escrever, isto é, dar instrução primária, levando-se em

conta que alfabetizar é o ato de propagar o ensino da leitura e da escrita. A alfabetização tem

sido considerada em função da relação entre o método utilizado e o estado de “inatividade” ou

de “prontidão” de quem irá aprender. Os dois pólos do processo de aprendizagem (quem

ensina e quem aprende) têm sido caracterizados sem que se leve em conta o terceiro elemento

da relação, que é a natureza do objeto de conhecimento envolvendo esta aprendizagem.

O objeto de conhecimento intervém no processo, não como entidade única, mas

formando uma tríade, sendo, por um lado, o sistema de representação alfabética da linguagem,

com suas características específicas, e, por outro, as concepções que tanto os que aprendem

como os que ensinam têm sobre este objeto. Essa é uma construção cultural, não só em termos

da história da humanidade, mas em cada grupo sociocultural, em que a cultura vai sendo

apropriada pela criança, bem antes da entrada para a escola, quando, então, seu ensino passa a

ser sistematizado (VIGOTSKI, 1998). No caso do adulto analfabeto, esse processo foi

interrompido, por não ter sido inserido ao processo de escolarização formal. Mesmo assim,

ele desenvolve suas concepções do que é ler e escrever e isso deve ser discutido nos primeiros

encontros do grupo de alfabetizandos.

Ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho, diz a célebre frase de Paulo

Freire (1990). A educação deve ser um ato coletivo, solidário, e por sua natureza cognitiva

não pode ser imposta. Porque educar é uma tarefa de troca entre as pessoas, e nunca será feita

por um sujeito isolado; não poderá ser o resultado do desejo de quem supõe que detém todo o

saber sobre aquele que está condicionado a pensar que não tem nenhum.

O PAS tem adotado os princípios propostos por Paulo Freire para a alfabetização de

adultos e jovens, por considerar que, de certa forma, eles contemplam todos os aspectos

relevantes. Isso porque os princípios do Método Paulo Freire estão embasados na lógica de

que o ser humano aprende mais facilmente quando novos elementos de aprendizagem

aparecem atrelados a signos e conceitos de sua cultura local.



Como tal, o processo de alfabetização de jovens e adultos envolve um conjunto de

medidas que devem ser providenciadas antes do início do programa. Conforme Paulo Freire,

citado por Brandão (1999) é necessário, em primeiro lugar, obter o levantamento do universo

vocabular, medida que deve ser providenciada antes do início do programa e que consiste em

levantar os vocábulos e as principais expressões mais usadas pela população a ser

alfabetizada.

Nesse método entra um critério que, se não é novo, apareceu repensado. Este critério –

renovado, pragmático – ajuda na escolha do repertório das palavras do trabalho criativo de

aprender a ler. As palavras são a menor unidade da pesquisa, assim como os fonemas que

compõem as palavras serão a menor unidade do método. As palavras são também

instrumentos de releitura coletiva da realidade social na qual a língua existe, onde existem

homens que a falam, e que representam as relações entre os homens que falam. Logo, as

palavras precisam servir para as duas leituras, e para isso seus critérios de escolha são três,

dois deles, sintáticos e semânticos, usuais em outros métodos, e o outro, novo e renovador, o

pragmático.

Vale lembrar outra frase de Paulo Freire: “a leitura do mundo antecede a da palavra”, e

talvez essa seja a justificativa para o critério pragmático.

Brandão (1999) afirma que a melhor palavra geradora é aquela que reúne em si a

maior porcentagem possível de critérios sintáticos, semânticos e pragmáticos. Assim, ao

escolher as palavras geradoras, deve-se considerar:

1) a riqueza fonêmica da palavra geradora;

2) as dificuldades fonéticas da língua;

3) a densidade pragmática de seu sentido.

Através dessas palavras geradoras é que são apresentadas as letras e, em seguida, são

desenvolvidos os debates com os alfabetizandos sobre o que cada palavra sugere.

O método de alfabetização do professor Paulo Freire prevê um envolvimento do

educando em um âmbito global, isto é, além das fronteiras do mero conhecimento de escrever

e, em todas as fases, há uma preocupação com o crescimento político-social do educando. E

como fruto desses debates e pelas colocações feitas pelos educandos é que os professores irão

formando o “livro de exercícios”, ou seja, seu próprio material de alfabetização. Portanto,

muito antes de ser adotada a proposta construtivista piagetiana2 de alfabetização, Paulo Freire

                                                
2 Jean Piaget, psicólogo e pedagogo suíço, autor da teoria epistemológica genética, chamada construtivismo, ou
método construtivista.



já considerava importante que o professor construísse sua metodologia e suas estratégias de

trabalho, sem ficar preso a cartilhas.

A educação que Paulo Freire vislumbrava não era apenas politicamente utilitária. Ela

não objetivava somente criar novos quadros para um novo tipo de sociedade. Há uma

proposta politicamente mais humana, a de criar, com o poder do saber do homem libertado,

um homem novo, livre também de dentro para fora. Este método, por ser misto, ou seja, por

utilizar recursos dos processos fonético e silábico, dispensa um tempo específico só para a

preparação das habilidades que antecedem a leitura e a escrita. Essas habilidades surgirão

naturalmente, com a aplicação do método. No entanto, o alfabetizador deve conhecer quais

são essas habilidades (visuais – auditivas – psicomotoras) para acompanhar o seu

desenvolvimento no aluno.

Para ser aplicado em diferentes grupos de adultos, deve ser revisto nas palavras

geradoras, que deverão ser substituídas por outras mais adequadas aos interesses da idade ou

da atividade do alfabetizado. O importante é que elas sejam “formadoras e informadoras”.

As palavras geradoras servirão de temas para debates em classe, visando ao

aperfeiçoamento dos conceitos que elas envolvem. O alfabetizador deve saber conduzir bem

os debates, favorecendo a que todos “falem” as suas idéias, de modo a se chegar a uma

conclusão. O desenvolvimento de uma consciência crítica e responsável é o essencial na

formação do cidadão.

A partir da palavra geradora, são discutidos temas que refletem as necessidades dos

alfabetizandos em suas comunidades, pois as palavras-chave que afloram no momento da

pesquisa das palavras geradoras, junto à população, têm um significados que indicam tal

realidade. Ex.: tijolo, MADEIRA, pedra, CASA.

Nas palavras geradoras, há palavras grafadas tanto com letras maiúsculas como com

minúsculas para facilitar a explicação de seu emprego, desde o início do processo da leitura e

da escrita. Em geral, elas são apresentadas aliadas a uma gravura, que represente o contexto

em que a palavra se insere. Assim, se a palavra geradora é “poço”, por exemplo, a cena a ser

projetada, se possível em “slides”, deve mostrar a casa do trabalhador rural com um poço no

quintal, pois não há água encanada.

Na apresentação da palavra geradora, sempre é aconselhado (por se tratar de adultos) a

ensinar tanto o som (falado) como o nome da letra (símbolo escrito do som). Assim, na

palavra Município, o alfabetizador diz: “Vou ler esta palavra, e vocês me dizem o som que a

inicia”: M...otorista. Muito bem! Esse som m (Muhum...) é escrito com a letra eme”.



A leitura, tanto de palavras quanto de frases, deve ser feita de duas maneiras: primeiro

só com os olhos, e depois feita em voz alta. O professor não deve permitir a leitura sincopada,

seja sílaba por sílaba ou palavra por palavra, orientando o ritmo e a cadência das palavras.

Há dois processos que são utilizados a partir da palavra geradora: o de análise e o de

síntese. O termo análise é usado no sentido de desmanchar, de decompor uma palavra em

sílabas e sons, possibilitando ao aluno organizar as famílias silábicas O termo síntese significa

compor uma palavra a partir de sons e sílabas. A partir daí, o aluno consegue compor

pequenas frases, conforme cartazes demonstrativos no ANEXO I.

O estudo das sílabas deve ser feito de forma significativa para o aluno, tanto dentro

das palavras geradoras como de outras que surgirão; como as sílabas só existem, na nossa

língua, dentro das palavras, é aí que elas deverão ser buscadas.

O alfabetizador deve chamar a atenção, todas as vezes, tanto para os acentos usado nas

palavras, como para os tipos de pontuação usados nas frases e não pode nunca se esquecer de

que não escrevemos como falamos. Daí a necessidade de pronunciar bem e claramente todos

os sons da palavra, “até a última sílaba”. Quem fala “comeno” não pode escrever “comendo”.

A partir disso, sugerimos algumas atividades que são fundamentais para que o aluno

aprenda a ler e a escrever. Essas atividades poderão ser enriquecidas; porém, nunca omitidas,

como, por exemplo, a discussão do que é da natureza e do que é construído pelo homem,

como o poço. E porque o homem tem de construir poços e porque não tem água encanada.

O alfabetizador é orientado a respeitar o ritmo próprio de cada pessoa para aprender,

procurando fazer com que os alunos de maior capacidade de aprendizagem ‘monitorem’ os

alunos que aprendem em ritmo mais lento. Cooperação e estímulo são fundamentais para o

processo de aquisição de leitura e escrita. O alfabetizador deve estar atento para a existência

de possíveis problemas de visão ou de audição nos alunos, encaminhando os casos existentes

para a direção do colégio ou a quem seja de direito.

Com relação a suas responsabilidades, o alfabetizador deve participar das reuniões

periódicas ou direção pedagógica, para tirar dúvidas e levar sugestões. O debate e a troca de

idéias são fundamentais no processo de alfabetização.

Embora se afirme que o Método Paulo Freire tem sido utilizado, da forma como foi

descrito aqui, há algumas diferenças que merecem ser destacadas. Logo de início, algo nos

chama a atenção, pela contradição que certos termos utilizados pelo PAS apresentam. Assim,

falar em capacitação, dentro de um programa de formação de educadores, que se propõe a

utilizar o referencial teórico-metodológico de Paulo Freire, realmente é uma contradição. O

termo capacitação tem sua origem em uma tradição tecnicista, mais própria a um modelo



fabril, do que a uma proposta humanista como a de Paulo Freire (BRANDÃO, 1999). Outros

aspectos merecem consideração, em especial no que diz respeito ao processo de alfabetização,

como se verá adiante.

Outra comparação que se poderá fazer dentro dessa discussão é que o assim chamado

Método Paulo Freire (MPF) pressupõe que “ninguém educa ninguém”, mas também entende

que “ninguém aprende sozinho” e o PAS inverte esse pressuposto, pelo menos em tese.

Assim, partindo-se da hipótese – aliás, comprovada – de que “educação é um ato coletivo”

(BRANDÃO, 1999, p. 22), calcada sobretudo em uma experiência de dar e receber, quando se

leva um método pronto, com material impresso previamente, fica uma impressão de que há

um para ensinar e outro para aprender. Do ponto de vista da comparação levantada aqui,

enquanto o MPF faz um levantamento da cultura local para depois estabelecer as estratégias

de aproximação entre método e aprendiz, o PAS apresenta um material pronto,

indistintamente de quem seja o alfabetizando que o aproveitará. Isso pode ser comprovado na

Publicação do Programa Alfabetização Solidária, conforme notícia a seguir:

[...] ... a Universidade Santa Cecília (Unisanta), parceira do Programa, adotou
a sala de aula do lixão [Praia Grande (SP)], em parceria com o Alfabetização
Solidária. “Capacitamos a alfabetizadora e o Programa forneceu o material

didático necessário. Agora eles possuem (sic) melhores condições de

aprendizagem”, afirmou o coordenador do alfabetização Solidária na
Unisanta, Orlando Couto Júnior.3

Um grande complicador que se pode apontar nesse processo, quando o material é

previamente preparado, é que o material de alfabetização, comumente, apresenta uma

linguagem mais apropriada para as faixas etárias de infância, sem considerar que um

programa alfabetizador circunscreve um público de faixa etária mais ampla, sem contar aí o

repertório cultural, os níveis de linguagem, entre outros.

Pelo fato inquestionável de que as classes sociais em que estão alojadas as grandes

massas de analfabetos são compostas por trabalhadores braçais, o MPF desenvolveu uma

metodologia que, em princípio, leva o alfabetizando a aprender a partir de seu universo e de

suas vivências, compondo o próprio quadro de palavras-chave, às quais Paulo Freire chamou

de “palavras geradoras”. Portanto, o MPF, aproveitando a lição de lingüistas, considera a

palavra a menor unidade de pesquisa, da mesma forma como os fonemas são as menores

unidades do método. Somente depois de enfatizar por meio da fala e da articulação dos

                                                
3 Sala de aula no lixão da Praia Grande. Revista Escrevendo Juntos, n. 19, p. 5, nov./dez. 2001.



fonemas e de fazer pensar sobre os vários sentidos que podem ter como fonte de significação

semântica é que o alfabetizando poderá então LER aquilo que fala e entende.

No PAS, ainda que se entendam as limitações de tempo e de envolvimento pessoal do

alfabetizador, o foco recai em uma metodologia de resultados, que precisa ensinar para que o

aluno aprenda a escrever seu nome e os nomes das coisas que o cercam. Nesse sentido, o PAS

emprega a metodologia que recebe pronta do Centro e a repassa aos alfabetizadores, que a

aplicam em sala de aula, mesmo que este não seja o método mais adequado para aquela

clientela, especificamente. Uma das principais diferenças percebidas, ao fazer este esboço

comparativo das orientações entre o PAS e o MPF – e que parece ser bastante sutil – pode ser

explicitada a partir de uma passagem do livro de Brandão, quando ele afirma:

Assim, nas primeiras experiências, depois de a comunidade aceitar envolver-

se com o trabalho de alfabetização [grifo meu], a tarefa que inicia a troca-que-
ensina é uma pequena pesquisa. É um trabalho coletivo, co-participado, de
construção de conhecimento da realidade local: o lugar imediato onde as
pessoas vivem e serão alfabetizadas. [...] essa primeira etapa do projeto foi
chamada por Paulo Freire de vários nomes semelhantes “levantamento do
universo vocabular”; pesquisa do universo vocabular”... [...] mas permaneceu
viva a mesma idéia: a idéia de que há um universo de fala da cultura da gente
do lugar, que deve ser investigado, pesquisado, levantado, descoberto
(BRANDÃO, 1999, p. 24-25).

Não somos ingênuos em pretender que esse método deveria se manter inalterado,

mediante as práticas pedagógicas de hoje, com o avanço da mídia eletrônica que a tudo

homogeiniza, mas há uma essência cultural no levantamento do universo vocabular freireano

que não está sendo possível manter, até mesmo porque o método tem outros modos de ‘fazer’

a alfabetização. Nesse caso, o PAS trabalha com datas e prazos muito curtos, dentro dos quais

seria impossível trabalhar de modo a conseguir os resultados sugeridos pelo MPF. Não é

necessário ser antropólogo para saber que uma pesquisa de “universo vocabular” em uma

comunidade, por menor que seja esta, não se faz em uma semana.

Além disso, ao levantar o universo vocabular e cultural de uma comunidade, todas as

suas delicadezas e particularidades são levantadas e, conseqüentemente, preservadas, pois ao

trazê-las à tona e materializá-las no discurso, elas passam a existir dialeticamente como

construção mental e materialização das subjetividades daquele grupo. Nesse caso é que são

vistas e revalorizadas as questões do conhecimento empírico feminino – agricultura, culinária,

farmácia, cuidados com o parto, com as crianças – que formam um elenco de conhecimentos

que é do povo e que não poderia ser vertido para um livro de outra forma, senão esta. Nesse



sentido, muitas outras questões poderiam ser abordadas, mas fugiriam ao foco deste capítulo,

que é fazer a aproximação dos métodos em discussão: PAS e MPF.

Passando do foco comparativo por oposição, é possível fazer um rol de situações de

semelhança entre o programa do PAS e o MPF. A primeira semelhança que se pode apontar é

que as duas iniciativas privilegiam como público-alvo os trabalhadores jovens e adultos, que

vivem em condições precárias em função de sua falta de escolaridade, o que os faz aceitar

trabalhos muitas vezes insalubres e inseguros. Fora esse público, privilegia também o homem

do campo, o agricultor e o trabalhador rural, juntamente com suas famílias.

Outro fator de semelhança que se pode também levantar neste estudo é que tanto o

PAS quanto o MPF são iniciativas que geram ações multiplicadoras, fazendo com que muitos

indivíduos que, participando como “formandos alfabetizadores”, enveredaram pelo caminho

da Educação e foram estudar para aplicar seus conhecimentos, além de fundamentar suas

práticas com alguma teoria embasadora, como se pode constatar nas publicações citadas

anteriormente. Para esta pesquisa, tem ficado claro que todo trabalho feito a partir dos

princípios básicos de uma comunidade – cultura, crenças e habilidades comuns – têm

possibilidades de se desdobrar em práticas que se perpetuam, transformando o próprio grupo e

tornando-se prática desse grupo.

Uma das mais importantes mudanças, que se pode constatar mediante a realização do

PAS e do MPF, aparece de modo subjetivo em seus participantes, pois, todos, tanto os

instrutores como os alfabetizandos, os primeiros ao terminarem as capacitações para ensinar e

os segundos ao serem capazes de ler e escrever, parecem demonstrar uma grande melhora na

auto-estima, o que talvez os tornem capazes de mudar seus próprios destinos, tornando-os

conscientes de que o conhecimento pode lhes proporcionar habilidades sociotécnicas para

realizar a inclusão social de que tanto necessitam.

Concluindo esta parte, reafirmamos a pergunta desta pesquisa: agora, considerando a

metodologia do PAS semelhante à de Paulo Freire, o PAS forma alfabetizadores capazes de

alfabetizar jovens e adultos?

O próximo capítulo apresenta algumas discussões sobre a formação de professores

alfabetizadores.



CAPÍTULO III

FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR

DE JOVENS E ADULTOS

Este capítulo contém dados sobre a formação do professor alfabetizador de jovens e

adultos, e apresenta também algumas reflexões sobre essa formação, no âmbito do PAS,

objetivando demonstrar as peculiaridades inerentes ao contexto objeto de estudo desta

pesquisa.

Embora a formação de professores de jovens e adultos apresente características

próprias, com desafios especiais, existem aspectos que são comuns a toda formação docente,

qualquer que seja a especialidade pretendida.

Com o desenvolvimento industrial do Brasil, após a segunda metade do século XX,

cresceu também a demanda social por escolas e, conseqüentemente, levando à expansão dos

sistemas de ensino. Como facilmente verificável pelas estatísticas brasileiras (IBGE), a escola

pública, por sua situação dentro de um país de dimensões continentais, não dá conta da

demanda, por várias razões, as quais não poderiam ser discutidas neste trabalho, por não ser

este o foco da pesquisa.

Com os novos rumos que se apresentam aos países em desenvolvimento, o Brasil

também passa por profundas reformulações. Dentre elas, a busca da melhoria da força de

trabalho, aumentando os índices de alfabetização, o que proporciona também, em

contrapartida, outras melhorias, como a conscientização cidadã com relação à documentação

básica (título de eleitor, carteira de trabalho...), à higiene pessoal e da moradia, à saúde, à

alimentação, entre outras. Para veicular essas informações, o Programa de Alfabetização

Solidária publica periodicamente, em revistas e relatórios, dados e pesquisas que demonstram

essa realidade.

Portanto, essas palavras iniciais têm a intenção de demonstrar a importância de uma

leitura sobre a formação do professor. Essa leitura está longe de ser um estudo aprofundado,

sendo apenas uma abordagem que busca expressar que, para a realidade de um profissional

docente, há várias faces de um contexto, único em cada manifestação, particular em suas

características, mas global em seus objetivos.



A Escola Pública, até o presente momento, tem professores sem curso superior

ocupando cargos nos postos de alfabetizadores; pessoas com formação básica de Magistério,

ou mesmo sem essa especialização, o que lhes dá o denominativo de professor ou auxiliar

“leigo”. Segundo Scarpa (1998, p. 22), “São considerados leigos aqueles que só cursaram as

séries iniciais, com o 1º grau quase completo, completo ou com 2º grau incompleto”.

Conforme informações apresentadas anteriormente, a presença do professor leigo na

escola brasileira se deve a fatos que se inserem na problemática geral da educação, que vêm a

ser decorrência de fatores políticos, econômicos e sociais, principalmente quando se

consideram as escolas que atendem a populações de zonas rurais e das periferias das grandes

cidades.

Como formação profissional, portanto, para todos os níveis de ensino, a formação do

professor se apresenta no momento como uma carreira que merece reflexão e definição de

parâmetros. Isso porque o mundo vem passando por mudanças, de modo rápido e irreversível,

não havendo tempo para esperas ou espaço para longas discussões de gabinete. As

circunstâncias sociais e culturais das sociedades modernas empurram as novas gerações para

uma dinâmica cada vez mais veloz e globalizante, exigindo que os cidadãos sejam

alfabetizados, para estarem habilitados a lidar com as novas tecnologias. É impossível

conceber o trabalhador do mundo atual sem letramento mínimo, já que este é o requisito

básico que lhe permite dominar habilidades profissionais.

Nesse contexto, a profissão docente deve dar conta de resolver conflitos na formação

dos jovens alunos, sendo capaz de inovar e melhorar a cada dia as possibilidades de formação

e de educação desses alunos, mesmo em situações diferenciadas como as que se caracterizam

aos formadores do PAS.

A formação de professores, na sociedade capitalista, no entanto, não tem cumprido

totalmente sua finalidade, no que diz respeito às carências de uma sociedade como a

brasileira, ou seja, uma formação democrática, capaz de socializar efetivamente o saber e os

recursos para apreendê-lo e transformá-lo. Segundo Terezinha Rios, isso ocorre porque, como

outras instituições sociais, a escola tem estado a serviço da classe dominante, veiculando a

ideologia dessa classe (RIOS, 2001). Posso afirmar, no entanto, que o PAS começa a trilhar

uma nova direção no que diz respeito a essa ideologia, pois como consta no capítulo anterior

este é um curso que busca atender a um público de trabalhadores e homens do campo (não

conheço estudo que avalie a natureza do discurso do PAS para verificar se ele ainda é

reprodutor da ideologia das classes dominantes).



Ao discutir, portanto, a formação de professores, deve-se levar em conta, do ponto de

vista da profissão, duas questões fundamentais:

- o professor deve ter uma competência para o exercício do cargo, pois necessita saber

aquilo que vai ensinar;

- necessita também ter uma formação política, ou seja, sua formação deverá apresentar

uma dimensão política, articulada com os princípios do meio social em que atua.

Assim, a dimensão política da formação do professor, de acordo com Terezinha Rios,

é a porção que lhe confere “poder de vontade” para atuar, pois somente através do

conhecimento da realidade em que está inserido é que poderá o sujeito ter consciência para

alterar algo por meio de seu trabalho. Essa noção de consciência que permeia o trabalho

intelectual do professor é que o diferencia de uma ação puramente mecânica, pois no ato de

ensinar cabem escolhas e modos de ver que são orientados pela dimensão política do ser e

pela dimensão social do profissional docente (RIOS, 2001).

Mesmo assim, não se pode prescindir de entender que o domínio da vontade passa

pela moralidade e pela ética, pelo estabelecimento de deveres e reconhecimento de direitos,

sendo portanto esse conjunto de valores de ordem moral, abstrata. No entanto, como afirma

Rios, é no espaço da moralidade que se definem os parâmetros do sujeito para a moldagem

dos comportamentos, da noção do correto e do incorreto, do bem e do mal.

Ainda de acordo com Rios, a competência ética na formação do professor, tanto

quanto a importância da formação política, estabelece um dever ser no desempenho da

profissão, já que: “Ser competente é saber fazer bem o dever” (RIOS, 2001, p. 9).

Para que o professor ocupe devidamente o lugar que lhe compete na sociedade, será

necessário que sua formação indique, de forma clara e inequívoca, um padrão moral, ético e

de qualidade – baseados em patamares culturais – que possam ajudá-lo a cumprir bem o seu

papel. No entanto, será que é possível responder facilmente o que é ser educador no Brasil,

hoje? Será fácil responder sobre o que é preciso saber e como se conduzir para ser chamado

de educador?

Como os papéis sociais, segundo Rios “são definidos levando-se em conta as

instituições onde se desenvolve a prática dos sujeitos” (2001, p. 45), para responder às

perguntas formuladas, é preciso conhecer a instituição escola em que este professor atua.

Ainda que a instituição – como a noção de moral – seja abstrata, a escola é abstrata como

entidade, mas é um organismo em que se movimentam correntes ideológicas e segmentos

políticos, de poder e de comando (DEMO, 1995).



Quando se volta o olhar sobre a formação cultural do professor, é imprescindível

considerar a questão da reflexão como parte integrante de seu repertório, do qual lança mão

para realizar seu trabalho e, ao mesmo tempo, atualizá-lo e mantê-lo coerente com as

mudanças externas e internas que se processam durante o decorrer do tempo no processo de

ensinar.

E esse tempo tanto é o tempo do relógio como também o tempo histórico, dos feitos

que ficam para dar testemunho das ações e dos fatos na historicidade dos homens. E é isto que

o faz um profissional reflexivo. O filósofo John Dewey afirmava que “...a reflexão implica

intuição, emoção e paixão; não é, portanto, nenhum conjunto de técnicas que possa ser

empacotado e ensinado aos professores” (DEWEY apud SCARPA, 1998, p. 38).

Com base nisso, a questão inicial volta à discussão: será mesmo necessário estar

formado na universidade para ser um professor responsável, ético, reflexivo e comprometido

com seus alunos?

É possível entender, após as afirmações dos autores citados, que os conhecimentos são

importantes e imprescindíveis para que o profissional de educação tome corretamente suas

iniciativas e faça com cautela suas escolhas. Mas não se pode esquecer que o ato de ensinar

demanda uma infinidade de ações cotidianas, comuns a todos, que resultam em uma rede de

conseqüências, atingindo um círculo muito grande de pessoas e situações. Assim, quanto mais

o professor sentir-se capacitado e competente, melhor será seu desempenho nessa intricada

rede de relações que, sabe-se, são delicadas. Porém, a história e a prática do cotidiano têm

mostrado que “capacidade e competência para ensinar” não significam necessariamente uma

formação acadêmica formalizada.

Nos últimos trinta anos, muitos autores brasileiros (DEMO, 1999; LUCKESI, 2001;

PATTO, 1996; ROMÃO, 1998) têm discutido a dicotomia existente entre a prática e a teoria

na Educação, tornando o assunto tema de muitos livros e debates. A prática precisa da teoria

tanto quanto esta precisa daquela, pois saberes dissociados não fazem sentido em uma

profissão em que é necessária a reflexão, sem contudo deixar de levar em conta o potencial de

amor e dedicação que se fazem necessários todos os dias, durante a jornada de trabalho,

mediante a responsabilidade diante da missão a ser cumprida.

Em que pese o tom pessoal da pesquisadora, essa missão tem, também, seu caráter

eminentemente político e, obviamente, ideológico. A maioria dos professores, resguardadas as

devidas diferenças, sofrem as imposições a que estão sujeitos os membros dessa categoria

profissional: salários e condições inadequados de trabalho, falta de incentivo e apoio para

participar de eventos acadêmicos (congressos, colóquios, seminários), impossibilidade de



formação continuada como parte integrante do programa governamental. Com esse viés será

focalizada a seguir a formação do professor no PAS, segundo uma visão ética, moral, cultural

e, sobretudo, de competência, no que pese a capacidade de ensinar a ler ao outro, de forma

minimamente satisfatória.

1. A formação do professor no PAS

Professor não é somente aquele que ensina a ler e escrever.

Professor é aquele que ensina a importância política de aprender a

ler e escrever.

Paulo Freire

O importante para o formador é conhecer o meio e os formandos com quem irá

desenvolver o trabalho, proporcionando um curso que irá, de fato, atender às expectativas e

realmente proporcionar desenvolvimento a todos. É com este espírito que se dá a experiência

dos formadores do PAS, no que se refere à formação de professores para este grupo objeto de

estudo.

Paulo Freire, em “Educação e mudança”, afirma:

A educação tem caráter permanente. Não há seres educados e não-educados.
Estamos todos nos educando. Existem graus de educação, mas estes não são
absolutos. O homem, por ser inacabado, incompleto, não sabe de maneira
absoluta. A sabedoria parte da ignorância. Não há ignorantes absolutos [...]
(FREIRE, 1999, p. 28).

Muito embora a formação de professores de jovens e adultos tenha características

diferenciadas (tempo, método), existem princípios que devem permear toda formação de

professores. Por exemplo, como postula Charlier, as competências profissionais do professor

estão embasadas em um tríptico, que são caracterizados pela autora como “três registros

variáveis: saberes, esquemas de ação e um repertório de condutas e de rotinas disponíveis”

(CHARLIER et al., 1995, p. 86, grifos meus).

Assim, os saberes devem estar ancorados em um dado contexto; os esquemas de ação

servem de ligação entre as pessoas e o meio – tanto para tornar compreensíveis as situações

como direcionar os esquemas de decisão e avaliação – permitindo atribuir significação às

situações encontradas, e o repertório de condutas disponíveis mobiliza os esquemas de ação

para agir durante a fase de ação. Portanto, segundo a autora, é através da articulação desses



três registros de elementos que se definem as competências do professor. Isso vem completar

o entendimento para o postulado de Rios (2001), do item anterior. De qualquer modo, as

competências de um professor alfabetizador devem ser as mesmas de um professor de ensino

fundamental, com raras variações, em qualquer que seja o contexto social, cultural,

econômico ou geográfico, em que atue este indivíduo.

Philippe Perrenoud (2000a, p. 20), com base no documento de Genebra (1996), do

Serviço de Aperfeiçoamento do Ensino Fundamental (que discutiu a formação do professor),

formulou um quadro de dez competências de referência, ao que ele chamou de Referencial

Completo. Este decálogo, reproduzido resumidamente a seguir, diz que cada professor precisa

saber:

- organizar e dirigir situações de aprendizagem;

- administrar a progressão das aprendizagens;

- conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação;

- envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho;

- trabalhar em equipe;

- participar da administração da escola;

- informar e envolver os pais [e familiares] dos alunos;

- utilizar novas tecnologias;

- enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão;

- administrar sua própria formação contínua.

Dessas competências para ensinar, dentro do PAS, todas são igualmente importantes;

no entanto, a mais expressiva do ponto de vista de suas características, de acordo com o

contexto do trabalho, é a de número quatro, ou seja, “envolver os alunos em suas

aprendizagens e em seu trabalho”, pois a educação, como a medicina, é uma profissão que

exige reciprocidade, isto é, se o aluno não quer aprender, o mestre não o pode ensinar, como

no caso de o paciente que, não estando interessado em sua cura, impedirá ao médico de o

ajudar na melhora de seu estado de saúde.

No PAS, a “operação” de ensinar é uma luta contra o tempo, pois o professor tem uma

agenda a cumprir e, sem que o aluno esteja disposto a aprender, ele nada pode conseguir.

Portanto, envolver esses alunos é a tarefa mais importante, no plano político e no que diz

respeito ao envolvimento professor-aluno, em sala de aula. Como diz a frase em epígrafe, o

que se torna crucial nessa competência de ensinar é o professor demonstrar ao aluno a

importância política de aprender a ler e a escrever.



Como afirma Perrenoud (2000a, p. 71), “Ensinar é também estimular o desejo de

saber”. E esse desejo de saber tem que estar aliado à prática da vida, pois o aprendiz nem vai

ter curiosidade de aprender algo que não lhe vá servir para sobreviver no mundo real.

Todos os saberes devem estar alavancados na realidade, como ensina o Método Paulo

Freire, e que o PAS trata de seguir em suas práticas de trabalho. Para levar a cabo essa tarefa

– envolver o aluno em seu aprendizado e mostrar a ele que esses saberes são importantes

para a melhoria de sua realidade – os formadores do PAS procuram entender o processo de

alfabetizar jovens e adultos como um desafio que se apresenta a cada novo dia, buscando

fazer desse processo uma experiência de vida e crescimento compartilhado entre formadores e

formandos.

Todo programa de formação de professor nos coloca frente a desafios, em especial um

programa como o PAS. Assim, no contexto desta pesquisa, estão elencados quatro grandes

desafios. O primeiro deles consiste em lidar com a qualificação heterogênea dos educadores,

uma vez que, segundo dados da pesquisa, um percentual mínimo concluiu o 3º grau, uma

quantidade mínima já havia concluído o ensino médio e uma quantidade razoável havia

concluído a última série do ensino fundamental ou a cursava durante seu processo de

formação para ensinar.

O que era um desafio e, também, um problema num primeiro momento, mostrou-se

mais tarde um interessante e construtivo processo de ensino-aprendizagem. Os trabalhos em

equipe proporcionaram o intercâmbio cultural entre os formandos, e a solidariedade emergiu

como forma de colaborarem uns com os outros de modo a favorecer a aquisição de

habilidades e/ou conhecimentos que não dominava até então.

O segundo desafio consiste em reverter o quadro de baixa auto-estima individual e do

desconhecimento da importância do valor de sua comunidade. Os alfabetizadores, conforme

nos explicita Fávero, precisariam considerar a diversidade cultural:

[...] cada aluno adulto carrega um mundo de significado e significadores,
expressos nas formas de andar, vestir, olhar e falar, nas maneiras próprias de
dizer suas verdades nas muitas linguagens, verbais e não-verbais, que
transcendem aquelas conhecidas e priorizadas nas sociedades letradas. A
disponibilidade e a abertura ao outro devem ser estimuladas por uma prática
que implique o diálogo de indivíduos de diferentes culturas, através de
atividades ou de projetos comuns. Tanto a atividade quanto a racionalidade
devem ser utilizadas como forma de abordagem cognitiva (FÁVERO et al.,
1999, p. 10 apud NUNES e ROLA, 2001, p. 137).

Além do obstáculo descrito, a timidez dos alfabetizadores, na maioria das vezes, os

impede de expor as próprias idéias, a própria cultura, manifestando apenas o que era



veiculado pela mídia. Ocultam a cultura local, o seu saber, citando somente clichês oferecidos

pelos programas de rádio e televisão. Como exemplo, podemos citar o ocorrido em uma das

primeiras atividades didáticas do primeiro módulo do curso de capacitação. Solicitamos que

eles contassem uma lenda ou cantassem uma canção daquela região. A resposta veio em

forma de nova pergunta:

 “Leandro e Leonardo serve?”

Talvez pelo de o estado de Goiás ter forte tradição de música sertaneja, aqueles

alfabetizadores, como indivíduos, quisessem também afirmar uma certa aproximação, pois

citando Leandro e Leonardo (a dupla de irmãos cantores de mais sucesso na época), talvez

quisessem dar alguma prova de contemporaneidade cultural. A partir de então, foi feito um

trabalho de revalorização dos signos culturais daquela localidade e do grupo social.

Assim, as atividades programadas, impregnadas de estímulo ao resgate da auto-estima

e da valorização da cultura regional, possibilitaram que, neste mesmo módulo, se iniciasse a

mudança de atitude, resultando em textos contados e/ ou escritos pelos alfabetizadores,

retratando os valores locais. Como afirma Paulo Freire “A percepção ingênua da realidade [...]

– condicionada pela própria realidade – cede seu lugar a uma percepção capaz de [o

indivíduo] se ver... [...] descobrindo sua presença criadora e potencialmente transformadora

dessa mesma realidade” (FREIRE, 1999, p. 50).

Atualmente, esse projeto já influencia direta ou indiretamente comportamentos e

atitudes das pessoas nos municípios atendidos, de tal forma que, cada um, conservando suas

especificidades, mostra a reanimação da sua cultura geral, da tradição, do folclore através da

mostra de grupos de danças folclóricas. Esse novo estímulo ajudou a melhorar os resultados

do processo de ensino-aprendizagem.

O terceiro desafio consiste na transformação e aproveitamento do saber informal,

popular, em ponto de partida ou em aliado para se chegar ao conhecimento acadêmico.

Parecia muito difícil vencer esse problema e alcançar o objetivo proposto, ou seja, qualificar

alfabetizadores, em curto lapso de tempo, garantindo-lhes a compreensão dos fundamentos

teórico-metodológicos para o entendimento dos processos de produção e apropriação dos

conhecimentos envolvidos na alfabetização de jovens e adultos.

Durante o curso de capacitação, através da referida compreensão dos fundamentos

teórico-metodológicos, alfabetizadores devem vivenciar os meios de construir o saber,

produzindo-o e apropriando-se do conhecimento geral e especialmente do referente à

alfabetização de jovens e adultos. Esses alfabetizadores lançam mão de uma experiência de



vida, na qual seus conhecimentos foram elaborados por processos não-escolares (empíricos)

de construção do saber, como nos alerta Fávero (1999, p. 11):

[...] ...o educador que tem interesse em trabalhar na formação de jovens e
adultos precisa não só conhecer os conteúdos que perpassam a realidade, mas
também compreender as estratégias utilizadas em sua construção e
transmissão. Somente assim estará aberto para entender como esses processos,
construídos fora da escola, interferem na forma de aprender (FÁVERO et al.,
1999, p. 138).

Por isso, além do livro didático, tem sido utilizado o material produzido pela

expressão da linguagem oral e escrita pelos alfabetizandos do PAS, pelos educadores em

formação, empregando obras de expoentes da cultura daqueles municípios, como José Lins do

Rego, Sivuca e outros. São usadas variadas estratégias de ensino, propostas pelo Programa ou

selecionadas algumas dentre as usuais, ou são construídas novas com a participação do

educador.

O quarto desafio consiste em administrar a diversidade regional de Goiás e Piauí.

Trazer piauienses para a região de Goiás, em um primeiro momento, apresentava obstáculos

quase intransponíveis, que se mostravam presentes quer nas condições climáticas opostas,

quer nos hábitos alimentares, e ainda no temor de não sermos bastantes hábeis para conduzir o

intercâmbio, e isso sem falar nas especificidades da linguagem oral goiana e piauiense. Por

outro lado, essa troca propicia aos pedrosegundense e catalanos uma oportunidade ímpar de

ampliação da visão de Brasil e do mundo. Para a equipe da capacitação é um aprendizado

constante, e para os alfabetizadores do PAS esse aprendizado é de suma importância, pois

foram trazidas a Goiás pessoas que nunca haviam saído do distrito onde moravam, que jamais

haviam tido contato com a cultura de outra localidade.

Além das aulas formais, o curso propicia aos alfabetizadores a participação em outros

eventos, como peças teatrais, espetáculos cinematográficos, visitas orientadas a prédios

históricos, arquivos, e contato com artistas e artesãos regionais. Isto os motiva a retornarem a

sua terra, a retomar os estudos, a interferir de maneira mais producente na comunidade de

origem.

Como exemplo, pode-se citar coordenadores e alfabetizadores que hoje freqüentam a

universidade como alunos regulares, que passaram a lecionar no ensino regular, na educação

de jovens e adultos, ou ainda que melhoraram a prática pedagógica do município e são

respeitáveis agentes comunitários locais (DANTAS e PAGENOTTO, 2003).

Como toda experiência em formação de educadores, esta do PAS merece ser

conhecida e estudada, como forma de divulgação e avaliação dos seus aspectos bem



sucedidos e até mesmo do que não deu certo. Mais adiante, está exposto, com pormenores,

como vem se dando essa experiência, a partir da ótica da coordenadora do PAS, em Pedro II,

no Piauí, considerando que a formação dos alfabetizadores tem-se dado em forma de

capacitação, como já foi referido antes.

Uma ressalva a ser feita é que, através de constante estímulo aos valores pessoais dos

formandos, a atuação da coordenadora foi importante como apoio pessoal e emocional a cada

deles. Se eles depois enviam cartas contando que continuam estudando e sendo

alfabetizadores, pode-se afirmar que esse desdobramento é resultado de uma comunicação

integrada que tivemos durante nosso encontro. Paulo Freire diz que “Ama-se na medida em

que se busca integração, a partir da comunicação com os demais. [...] Não há educação sem

amor!” (FREIRE, 1999, p. 29)



CAPÍTULO IV

UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DO PAS

Este capítulo contém o percurso metodológico da pesquisa e completa a exposição de

elementos do estudo aqui apresentados. Traz uma breve descrição dos elementos

fundamentais da metodologia do trabalho, bem como o perfil dos participantes, o ambiente, os

procedimentos e materiais empregados neste trabalho.

A fim de atender aos objetivos desta pesquisa, optou-se por escolher uma turma de

alfabetizandos, que participou da capacitação em 2003 (módulo XIII), cujos participantes, ao

final de sua formação, alfabetizaram turmas de vinte e cinco alunos, durante cinco meses,

concluindo o curso no mesmo ano de 2003. Das produções escritas dos alunos, ao final do

processo de alfabetização, foram sorteadas vinte das produções para coleta de dados desta

pesquisa. Procedeu-se, então a uma análise textual desse material, como proposta de avaliação

dos resultados obtidos pelo PAS, nessa turma de alfabetizadores.

1. Participantes

Os participantes deste estudo encontram-se caracterizados a seguir, no Quadro I,

selecionados segundo os critérios do PAS, tendo passado por uma prova escrita. Desses, dois

eram do sexo masculino, com idade entre 18 e 40 anos, e quatro residiam em zona rural. Dois

alfabetizadores residentes na área rural cursaram apenas o primeiro grau, sendo que os demais

apresentam nível de escolaridade referente ao segundo grau, incluindo um formado para o

magistério (antigo Normal). Participaram ainda a coordenadora municipal e uma monitora

pedagógica, que já haviam acompanhado as turmas anteriores, embora possa haver

substituição, com a escolha de novos elementos, a cada vez.



QUADRO I – CARACTERIZAÇÃO DOS ALFABETIZADORES

sexo idade est. civil escolaridade moradia
M 24 solteiro Normal e

científico
urbana

F 26 solteira oitava série urbana
M 18 solteiro Normal rural
F 37 solteira científico rural
F 40 casada quarta série rural
F 40 casada oitava série urbana
F 21 solteira Normal urbana
F 21 solteira científico urbana
F 18 solteira oitava série urbana
F 20 solteira quarta série rural

Total de alfabetizadores = 10 pessoas

FONTE: A partir de dados da pesquisa, 2003.

Como pode ser observado no quadro acima, participaram desse módulo apenas dez

alfabetizadores e não mais vinte, como acontecia nos anos anteriores. Destes, oito têm

experiência em educação, a maioria no próprio PAS.

EQUIPE DE ALFABETIZADORES

FONTE: Pesquisadora, 2003.

FACHADA DA ESCOLA E EQUIPE DE ALFABETIZADORES

FONTE: Pesquisadora, 2003.



2. Procedimentos utilizados pelos alfabetizadores

O programa Alfabetização Solidária contempla a diversidade dos métodos de

alfabetização, incorporando materiais já existentes, desde que analisados e aprovados pelo

MEC, acreditando que seja possível mobilizar alfabetizandos (analfabetos ou semi-

analfabetos) da comunidade, que queiram ampliar seus conhecimentos sobre escrita, leitura e

cálculo, a partir da realidade em que vivem, e aprendendo com quem já domina a línguagem

escrita e a leitura, mesmo não sendo professor formado para tal.

Embora a proposta metodológica do PAS esteja fundamentada nos pressupostos do

Método Paulo Freire, ela não é imposta aos alfabetizadores, sendo o próprio Paulo Freire

quem fundamenta esta decisão, ao afirmar:

Ao tratar o problema da alfabetização de adultos, jamais a reduzi a um
conjunto de técnicas e métodos. Não os subestimando, também não os
superestimo. Os métodos e as técnicas, naturalmente indispensáveis, se fazem
e se refazem na práxis. O que me figura como fundamental é a clareza com
relação à opção política do educador ou da educadora, que envolve princípios
e valores que ele ou ela devam assumir. Clareza com relação “ao sonho
possível a ser concretizado”. O sonho possível deve estar sempre presente nas
nossas cogitações em torno dos métodos e das técnicas (FREIRE, 1990, p. 69).

A descoberta coletiva da vida, a reflexão, a valorização da própria cultura, o falar sem

medo, o posicionamento crítico diante das várias situações, a busca da liberdade e da

autonomia e, principalmente, a retomada da esperança e do sonho, são os principais princípios

freireanos.

Com base nesses princípios é feita a seleção de alfabetizadores para a alfabetização de

jovens e adultos. O primeiro critério adotado é o de que o candidato resida no povoado onde

funciona a sala de aula, pois além de evitar problemas circunstanciais, a proposta do método

Paulo Freire fundamenta-se no conhecimento da realidade local. O alfabetizador deve

conviver com as pessoas com as quais trabalha e conhecer o universo de fala da cultura da

gente do lugar. Este procedimento diminui a distância entre o alfabetizando e o alfabetizador,

pois conhecendo melhor a realidade social da comunidade de seus alunos e a palavra que a

traduz, compreende-os melhor e elabora um plano de ação mais adequado aos seus interesses

e necessidades. Acima de tudo, o alfabetizador estará valorizando a fala e a cultura de seus

alunos, os quais, dessa forma, percebem-se aceitos como são e, conseqüentemente, não

sentem constrangimento nem medo de expressar suas idéias, aspirações e tampouco vexar-se

por suas limitações. (FREIRE, 1999)

O domínio da mecânica da escrita deve ser decorrente de um conhecimento mais



amplo da realidade do educando; como já citado, a leitura do mundo deve preceder a leitura

das palavras, como reiteradamente afirmava Paulo Freire. A partir desse pressuposto, no

trabalho de alfabetização de jovens e de adultos, num trabalho de co-participação entre

alfabetizando e alfabetizador, são selecionados pequenos textos que servem de ponto de

partida para as reflexões coletivas nos círculos (grupos organizados de alunos), nos quais os

conhecimentos dos alunos são reconhecidos e novos conhecimentos são assimilados. Valores

e atitudes tornam-se objeto de reflexão e, finalmente, o trabalho técnico de análise da palavra

e a mecânica da escrita são conquistados. Quem atua no PAS deve, portanto, ter uma

formação tal que, segundo o direcionamento do próprio PAS, possibilite-lhe:

- acreditar numa educação democrática com participação coletiva no processo

educativo, ampliando e implementando uma ação baseada no diálogo e na reflexão crítica

sobre a realidade;

- propor uma ação transformadora, na medida em que se busca inscrever a

alfabetização dentro de um projeto de sociedade mais justa e igualitária, que responda às reais

aspirações e necessidades dos alfabetizandos;

- viver uma ação solidária, na medida em que todos estão convocados a participar da

alfabetização, como tarefa coletiva e social;

- concretizar uma ação inovadora, que, embora sendo uma prática alfabetizadora

massiva e intensiva, apresenta características alternativas, participativas, críticas e criativas;

- ter clareza de que o analfabetismo não é um problema individual, mas social e

político;

- visualizar o analfabetismo como uma das expressões de discriminação das mulheres

(que são parte dos analfabetos do país);

- crer que aprender a ler e a escrever é um direito de todos;

- acreditar que nem o analfabeto é um ignorante, nem o alfabetizador, um “sábio”;

- propor-se a alfabetizar com o objetivo de apoiar o desenvolvimento e a capacidade

de ler e escrever compreensivamente o mundo, a partir da construção de seu conhecimento.

Além de demonstrar essas habilidades, o candidato a alfabetizador passa por uma

prova escrita (APÊNDICE I).

Os princípios aqui apresentados, decorrentes de estudos de Paulo Freire, são discutidos

nas capacitações de alfabetizadores e nas visitas mensais de acompanhamento e de avaliação

aos municípios parceiros, como orientação inicial intensiva, e como recurso para a análise de

problemas que surgem no decorrer do desenvolvimento do programa. As orientações são

feitas através de reuniões mensais de alfabetizadores nos municípios, em que o coordenador,



neste caso um professor universitário, discute com os alfabetizadores, analisa seus relatórios,

as produções dos alunos, as dificuldades surgidas e todos juntos procuram subsídios para

saná-las. Há, portanto, um movimento circular constante entre ação-reflexão-ação.

Portanto, uma pesquisa com essas características, segundo Cervo e Bervian (2002, p.

65) é um tipo de pesquisa aplicada, em que “o investigador é movido pela necessidade de

contribuir para fins práticos [...]”, e que, neste caso, tem início com o conhecimento das

pessoas que querem ampliar seu conhecimento, ou querem ser alfabetizadas. Nesse tipo de

pesquisa, busca-se resultados e soluções para problemas de natureza concreta.

Para compor os grupos de alfabetizadores, os convites podem ser feitos nos centros

comunitários, igrejas, pontos de ônibus, padarias, farmácias, nos movimentos de bairros, e

outros lugares públicos. De acordo com o direcionamento da coordenadoria do PAS, o

importante é ir identificando, na localidade, as pessoas que podem ajudar a apoiar a

organização do núcleo de alfabetização e as que querem ser alfabetizadas, através de:

- visitas às comunidades ou aos próprios locais de moradia, onde se poderá observar e

conhecer as reais condições da família e/ou do alfabetizando;

- resgate da história de vida, abrangendo o conhecimento dos dados culturais dos

alfabetizandos, o que é um dos momentos fundamentais do processo educativo;

- contatos iniciais, em que o alfabetizador vai aprendendo os eixos mais significativos

de discussão dos alfabetizandos e, conseqüentemente, captando seu universo vocabular,

percebendo as palavras significativas daquele grupo, que servirão como força geradora de

debate, discussão e/ou diálogo entre o alfabetizador e os alfabetizandos.

Todo esse processo inicial, que começa quando surge o interesse em alfabetizar e em

ser alfabetizado, já dá forma e identidade à alfabetização propriamente dita, na qual ambos,

professor e aluno, são sujeitos da prática educativa (FREIRE, 1999).

As palavras que são portadoras de significado para o grupo servirão de conteúdo para

ensinar e aprender, ou seja, alfabetizar. Essas palavras poderão ir se constituindo em cartazes,

fotos, slides e vídeos, de onde sairá a primeira leitura, que é a leitura do mundo, que precede a

leitura da palavra – que é ou um eixo de discussão ou um tema gerador de debate – e poderá

ser motivo para escrever um texto coletivo, para o qual todos contribuirão com suas idéias. A

partir de então é que as palavras mais significativas são selecionadas. Material ilustrativo a

respeito encontra-se nos anexos desta dissertação (ANEXO I).

Este momento, de troca de experiências e de criação de idéias, favorece o

alfabetizando, não só partindo de sua realidade subjetiva/objetiva do/sobre o mundo, mas,



também, proporcionando ampliar, associar e relacionar sua realidade particular, sua rotina,

com o projeto de sociedade, em todos os seus aspectos.

Finalmente, vem a leitura da palavra, que surgiu do seu universo vocabular e passa

para o momento da escrita, através de exercícios variados: silabário, alfabetário, palavras

cruzadas.

É importante que o alfabetizador comece a trabalhar, partindo do diagnóstico de como

estão seus alfabetizandos, se sentem-se “humilhados” por não saberem escrever, ou

apresentam sérias dificuldades, como pegar no lápis. Guardam algumas lembranças; ou

porque já passaram pela escola, ou porque guardam de memória a inicial do seu nome, ou do

nome do ônibus que tomam, ou de outros nomes. Este é o momento de resgate da auto-estima,

autoconfiança e autovalorização, caso o alfabetizador esteja efetivamente preparado para o

processo de alfabetizar adultos e jovens.

Esse diagnóstico permite, portanto, ao alfabetizador detectar e acompanhar de perto a

evolução dos alfabetizandos na aquisição do conhecimento da escrita; nesse sentido, deve-se

de considerar que os alfabetizandos atravessam uma série de níveis ou etapas, repetindo um

pouco a história de como os homens construíram o conhecimento dos símbolos. Assim, o

alfabetizando adquire o conhecimento da língua escrita refletindo sobre a sua própria escrita,

formulando hipóteses e confrontando-as com a escrita convencional.

O papel do alfabetizador é fundamental, pois é ele quem criará condições para que o

alfabetizando possa refletir, comparar, diferenciar, discernir e encontrar respostas às dúvidas e

indagações. O alfabetizador dirige o processo, mas o alfabetizando conclui o conhecimento, a

partir da mediação do alfabetizador, que o assiste em sua aprendizagem, possibilitando que

ele vá além do que é capaz de fazer sozinho.

Por fim, os alfabetizadores estimularão os alfabetizandos a escrever o que sentem,

pensam, lembram, e falam, com liberdade de expressão e comunicação. A preocupação de

escrever certo deverá ser implementada paulatinamente. O objetivo é aprender a participar,

participando; escrever, escrevendo; ler, lendo.

3. Capacitação do alfabetizador

O PAS propõe normas claras para a capacitação e acompanhamento do

alfabetizadores, em seus documentos, como passa-se a relatar4.

                                                
4 Mil dias reescrevendo o Brasil: relatório de três anos de atividade. Programa Alfabetização Solidária,

Brasília, 2000.



A capacitação é realizada no campus universitário, nos meses de janeiro ou julho, com

a colaboração de outros docentes universitários, além da coordenadora. Para a universidade

que tiver alojamento e refeitório, solicita-se disponibilizá-los para a hospedagem dos

alfabetizadores. Caso contrário, a instituição deverá apresentar alternativas,

orçamentos/proposta, para o atendimento dessa estrutura.

Durante o período de capacitação, sugere-se a realização de eventos culturais nos

finais de semana e horários livres para complementação das atividades de formação dos

alfabetizadores.

Com o término da capacitação, solicita-se verificar junto a Reitoria, Pró-Reitoria, ou

autoridade competente, a possibilidade de ser conferido certificado de conclusão do curso aos

participantes, cujo modelo fica a critério da universidade ou centro universitário.

O perfil do alfabetizador do Programa Alfabetização Solidária e o nível de letramento5

de suas comunidades tornam fundamental o processo de formação. Ele se desenvolve em duas

etapas específicas. A primeira, por meio de um curso intensivo, com duração média de 120

horas de trabalho. A segunda, por meio de um acompanhamento pedagógico local,

desenvolvido ao longo do semestre, por visitas sistemáticas do coordenador da universidade

aos municípios e por ações contínuas do coordenador municipal, juntamente com o monitor

de apoio pedagógico.

O coordenador municipal também participa das duas etapas. A preocupação básica,

nestas etapas, é o desenvolvimento de um processo de letramento do professor e o estudo dos

pressupostos teóricos que embasam a prática pedagógica em sala de aula, conforme

planejamento das disciplinas (APÊNDICE II). Entre as atividades que fundamentam a

formação dos alfabetizadores nos cursos desenvolvidos nas universidades, inserem-se

reflexões relativas a:

- concepções de alfabetizadores e letramento: pressuposto teórico-práticos;

- fundamentação teórico-prática do ensino de matemática;

- contexto histórico-cultural e a educação de jovens e adultos;

- fundamentos teóricos sobre a apropriação de conhecimentos;

- características da demanda em educação de jovens e adultos;

- organização do trabalho pedagógico (planejamento, procedimentos e recursos

didáticos, avaliação);

                                                
5 O nível de letramento indica a capacidade de um indivíduo de ler, compreender e interpretar o texto lido, numa

relação diretamente proporcional, ou seja, quanto mais alto é o nível, melhor será o resultado da leitura e
interpretação textual. (N. da R.)



- leitura, produção de textos e análise lingüística;

- avaliação dos alfabetizandos, das práticas pedagógicas e do seu envolvimento com a

comunidade.

A história de letramento, na maioria dos alfabetizandos atendidos pelo PAS, revela

uma exposição muito limitada à língua escrita, dadas as condições socioeconômicas das

comunidades em que vivem: há poucos jornais, revistas, propagandas impressas, bibliotecas.

Mesmo entre as pessoas com alguma escolaridade, como é o caso dos alfabetizadores, os usos

da língua escrita são restritos, resumindo-se a bilhetes e cartas e a algum registro necessário

ao exercício profissional. Daí a necessidade de se propiciar, também, o desenvolvimento do

letramento do alfabetizador.

O despreparo dos alfabetizadores, identificado durante a fase de seleção, que reflete os

contextos distintos em que estão inseridos, indica a necessidade de ampliar sua formação.

Constitui tarefa desafiadora para as universidades o desenvolvimento de habilidades de leitura

e de produção de textos escritos dos alfabetizadores, além da reflexão sobre o ensino da

matemática.

A melhoria nos índices do letramento do alfabetizador pode ser realizada com

atividades de leitura e produção de textos jornalísticos, opinativos, informativos, crônicas,

contos, bilhetes, cartas, relatórios e poemas, incluindo o cordel. Em síntese, pode-se afirmar

que o trabalho com a leitura e a escrita passa a configurar instrumento básico a ser

considerado no processo de formação dos alfabetizadores, com vistas à compreensão da

alfabetização como um processo estreitamente relacionado aos usos sociais da língua.

Nessa perspectiva, há o entendimento de que o uso da leitura e da escrita interfere nas

formas de pensar e compreender o mundo. Portanto, os alfabetizadores, a partir do estudo de

abordagens de ensino, são incentivados a planejar o trabalho pedagógico a ser desenvolvido,

priorizando os usos sociais da língua portuguesa na construção de novos conhecimentos. Para

tanto, poderá ser proposta a análise crítica do material de alfabetização fornecido pelo MEC,

assim como outros que puderem ser disponibilizados. É fundamental examinar e utilizar

textos diversificados, adequados a jovens e adultos, e estimular a criação de ambientes que

ampliem as possibilidades de letramento da comunidade (bibliotecas, caixas de leitura

itinerantes, círculos culturais, entre outros).

Propõe-se também que, durante o período de formação intensiva, seja desenvolvida

uma programação que valorize a relação entre a educação e a cultura. Como parte integrante

da formação que se pretende oferecer aos alfabetizadores, podem ser realizadas atividades em

museus, bibliotecas, teatros, cinemas, passeio turísticos pela cidade onde estão hospedados e



por cidades próximas. Tais atividades podem ser precedidas por momentos de preparação,

incluindo palestras sobre os locais a serem visitados, vídeos com informações culturais e

turísticas, comentários sobre uma peça ou filme, seguidos de debates. Após a realização

desses eventos, várias atividades de leitura e escrita poderão ser realizadas, bem como debates

sobre os novos conhecimentos adquiridos.

A formação dos alfabetizadores deve incluir atividades de auto-avaliação, produção de

textos, apresentação de sugestões para acompanhamento sistemático, socialização das

atividades práticas, incluindo apresentação do material produzido.

A formação continuada, realizada por meio de sessões de estudos, oficinas, análise e

reflexão sobre a prática e relatos de experiências, desenvolve-se por meio de ações do

coordenador municipal e do monitor de apoio pedagógico. É o momento em que as questões

decorrentes do trabalho em sala de aula são aprofundadas e discutidas à luz de conteúdos

teóricos. Em anexo, encontra-se o calendário referente ao módulo XIII (ANEXO III).

As visitas do coordenador da universidade ao município, acompanhadas do

coordenador local e do monitor de apoio pedagógico, têm como finalidade:

- realizar reuniões de estudo e acompanhamento pedagógico;

- assessorar e acompanhar a realização da avaliação diagnóstica;

- verificar a implantação das turmas, detectando problemas e encaminhando soluções;

- verificar o desenvolvimento do calendário letivo e da programação prevista;

- assessorar o processo pedagógico, encaminhando soluções a partir de dificuldades

detectadas;

- visitar as salas de aulas das zonas urbanas e rural;

- coletar dados quantitativos (turmas em funcionamento, freqüência, evasão, causas de

evasão, características socioculturais dos alunos, entre outros);

- verificar a avaliação de aprendizagem;

- realizar a avaliação final dos módulos (resultados quantitativos e qualitativos);

- selecionar alfabetizadores para o módulo seguinte;

- manter contato com os órgãos do poder local e com lideranças municipais;

- participar de eventos locais.

Assim, as visitas mensais aos municípios podem ser um fórum de discussão

permanente sobre as diferentes questões de ensino-aprendizagem e de incentivo à implantação

da continuidade da formação, não só dos alfabetizadores, como também dos alfabetizandos.



4. Avaliações

As atividades de avaliação são realizadas no próprios municípios pelo professor da

instituição de ensino superior, observando-se o aspecto pedagógico e o modelo do Programa

(PAS) para possíveis alterações e reformulações, devendo ser executadas com a seguintes

periodicidade:

- mensal [durante os cinco meses de aula];

- semestral [no final do curso];

- intermediária [seis meses, após o término do curso];

- final [doze meses, após o término do curso].

A exemplo da viagem precursora, o professor da universidade é quem define as datas

de suas viagens, recebendo uma passagem aérea (PTA) ou, no caso de instituições do próprio

Estado, restituição de despesas de viagem (combustível ou passagem terrestre).

O MEC dispõe do material produzido pela PUC-Rio (RJ), retratando experiência em

avaliação diagnóstica de níveis e conteúdos de alfabetização de adultos, que serve de apoio ao

início da estruturação do trabalho de avaliação.

Um dos grandes avanços que caracterizam o Programa é o conjunto de avaliações que

deve ser realizado com os alfabetizadores. Estas são feitas não apenas através de trabalhos

realizados durante o curso, quando o coordenador e os professores universitários que o

ministram observam cada aluno, sua participação e desempenho durante os 15 dias de aulas

expositivas e práticas, mas também em seu trabalho, como alfabetizadores. Auto-avaliações,

através de depoimentos escritos e de relatórios apresentados também fazem parte desse

processo. A partir de todos os dados apresentados, é gerado um relatório final anual, conforme

consta na parte de anexos desta dissertação (ANEXOS II e III).

5. Material utilizado

- Coleção das palavras geradoras. Caso não seja possível o uso de “slides”, cada

palavra geradora vem escrita numa ficha, que será afixada no mural ou parede, na frente da

sala, à medida em que for apresentada. O mural só se completará na 7ª unidade.

- Coleção de sons (letras cursivas). Cada aluno deve receber uma coleção individual

para ser usada no processo de análise e síntese.



- Coleção de sílabas. Cada aluno recebe uma coleção individual de sílabas para formar

palavras.

- Cartaz-Mural com todas as letras, maiúsculas e minúsculas (cursivas e de imprensa),

afixado na frente da sala, durante todo o processo de alfabetização.

- Revistas e jornais, para o aluno pesquisar letras, sílabas e palavras.

- Material suplementar

- Fichas com palavras

- Fichas com frases

- Livros de texto curtos e simples

- Pasta individual

- Dois lápis

- Uma borracha

- Um apontador

- Uma régua

- Um caderno tarjado

- Um caderno pautado

- Um dicionário de língua portuguesa

- Uma cola

- Um kit completo de livros do MEC (livro do professor).

A seguir, a análise textual da produção escrita dos alunos do PAS de Pedro II, que

concluíram seu processo de alfabetização no ano de 2003.

6. Análise das produções textuais do alfabetizado pelo PAS

O objetivo principal desta análise consiste no levantamento dos aspectos que

permeiam os textos dos alfabetizandos e determinam o nível de textualidade expressado neles.

Segundo Marta Kohl de Oliveira (1995), o modo de inserção dos membros “pouco letrados”

na sociedade tem a marca da exclusão, em um sistema em que o pleno domínio do leitura e da

escrita, e até de outras práticas letradas, é um pressuposto da constituição das competências

individuais necessárias e valorizadas nessa sociedade. O analfabeto, segundo essa visão, será

sempre um excluído.

Considerando que o texto é a concretização do discurso, como uma unidade de

linguagem em uso, é necessário que, de acordo com Costa Val (1991), determinadas

propriedades integrem a estrutura textual, o que fará de um amontoado de frases um



verdadeiro texto. Assim, a primeira propriedade é a função sociocomunicativa que todo texto

deve exercer, ou seja, os elementos que irão compor as peculiaridades de cada ato

comunicativo, tais como a intencionalidade do produtor do texto, a situacionalidade de um

determinado texto, que se refere ao contexto sociocultural em que se insere aquele

determinado discurso; a aceitabilidade, que é a expectativa do recebedor de que o texto seja

coerente e relevante; a informatividade, que se refere ao fato de as ocorrências de um texto

serem esperadas ou não, conhecidas ou não, tanto no plano conceitual ou formal; a

interlocução, a expectativa de que o texto tenha um receptor, mesmo virtual, o texto deve

simular um diálogo com o leitor; e, finalmente, o que concerne aos fatores que fazem a

utilização de um texto dependente do conhecimento de outros, que é a intertextualidade.

A segunda propriedade básica do texto é o fato de ele constituir uma unidade

semântica. Uma ocorrência lingüística, para ser texto, precisa ser percebida pelo receptor

como um todo significativo, ter coerência. Os elementos ligados à coerência são, segundo

Costa Val (1991):

1) a presença da autoria, indicação de que determinado texto tem algo de próprio, ou

apenas repete o senso comum, e

2) a progressão semântica, que é a capacidade de um texto de progredir no assunto, e

não manter-se em circularidade. Para que haja progressão, é mister que o texto apresente uma

articulação lógica entre seus elementos, e para que isso ocorra é necessário que não haja

contradição, aspecto essencial na construção da lógica interna do texto. Para o texto fazer

sentido, é necessário, portanto, que apresente aspectos que garantam a continuidade do

assunto, evite repetições desnecessárias, ambigüidades, o que levará, consequentemente à

incoerência.

A terceira propriedade do texto é sua unidade formal. Seus constituintes lingüísticos

devem se mostrar reconhecivelmente integrados, de modo a permitir que ele seja um todo

coeso. A coesão garante, portanto, a organização do texto, sua lógica interna e sua progressão

semântica.

7. Análise das redações

As redações dos alunos da alfabetização solidária revelam que, embora esses alunos

ainda não tenham o domínio da correspondência grafema/fonema, eles já conseguem passar

seus pensamentos por escrito em forma de texto. A maioria deles revela em seus textos os

elementos básicos de textualidade, quais sejam: progressão semântica, não contradição,



articulação lógica, e, principalmente, função comunicativa; uma vez que o gênero textual

solicitado foi o de uma carta, eles apresentam diversas marcas de interlocução.

A seguir, farei a análise de alguns destes textos, procurando salientar estas marcas.

Para facilitar a leitura, estou ‘traduzindo’ os textos para a grafia oficial, porém em anexo

aparecem na íntegra (ANEXO IV).

Texto 1 – Minha vida, minha história

Meu nome é M. D. P., tenho 33. Sou uma pobre sofredora, moro na zona rural de

Pedro II. Vivo de cuidar de meu filho. Tenho dois filhos. Meu marido é um pobre

lavrador, vive de trabalhar de roça. Tive a oportunidade de estudar, hoje estou feliz por

estar estudando na alfabetização solidária. Agradeço a oportunidade, pois eu estou

começando a enxergar, pois eu era cega, sem ver. Agradeço a Deus pela vida e eu não

passo por analfabeta, também agradeço à alfabetização solidária.

Análise do texto 1

O texto acima é um claro exemplo de narrativa, na qual aparecem diversos elementos

dessa tipologia textual, tais como personagens, localização espacial e temporal. Os elementos

de textualidade estão presentes na progressão semântico-temporal da história de vida que a

narradora se compromete a contar, na não-contradição nesta narrativa, dois elementos que

garantem a coerência interna do texto. Quanto à coesão, embora, muitas orações sejam

assindéticas, elas revelam alguma coerência entre si. Aparecem, entretanto, elementos de

coesão em: ‘pois’ (2 vezes), o que dá relevo às orações subordinadas causais.

Texto 2 – Alfabetização Solidária

Quando criança não tive oportunidade de estudar, pois não tinha escola. E meu pai não

tinha condições de mandar eu e meus irmãos estudar na cidade, pois nós tinha que

trabalhar na roça. Agora, depois de velho eu tenho oportunidade de estudar e aprender

ler e a escrever, mas é muito ruim eu estudar à noite, porque a minha vista é muito

ruim, mas eu quero sempre estudar nesse projeto que é muito bom.

Análise do texto 2



Neste segundo texto, podem-se visualizar os mesmos elementos ressaltados acima,

quais sejam: progressão semântica, coerência, elementos de coesão, bem como a presença dos

elementos que caracterizam a narrativa: personagens, localização espacial e temporal, entre

outros. Apesar das deficiências na concordância verbal e nominal, passa uma idéia clara de

contexto temporal, espacial e circunstancial.

Texto 3 – Escola União

Eu desenhei essa casa, porque eu sou pedreiro. Sei construir uma casa, mesmo não

tendo estudo, pois com a prática aprendi fazer a levantar a casa e fazer o telhado.

Agora com 50 anos voltei a estudar e aprender escrever e ler tudo que eu preciso no

meu trabalho.

Análise do texto 3

É interessante observar o uso adequado dos tempos verbais neste texto do aluno.

“mesmo não tendo estudo, aprendi a construir uma casa”. Esta estrutura verbal demonstra a

competência textual do alfabetizando, e ressalta a coerência de seu pensamento e a capacidade

de expressá-lo por escrito.

Com base nos critérios apresentados nos exemplos acima, foi possível analisar as

demais produções escritas sorteadas para análise, perfazendo um total de vinte textos escritos,

conforme Quadro II, a seguir:



QUADRO II – COMPETÊNCIA TEXTUAL DE ALUNOS ALFABETIZADOS PELO PAS

sexo Idade competência textual

F 33 sim
M 50 sim
M 50 sim
M 71 não
M 82 sim
F 59 sim
F 86 sim
F 67 sim
M 43 sim
F 24 sim
F 49 sim
F 22 sim
F 42 sim
F 28 sim
M 80 não
F 79 não
M 61 não

F 73 sim
F 67 sim
F 65 sim

Total de 20 alunos sorteados

FONTE: A partir de dados da pesquisa, 2003.

Como pode ser observado no Quadro II, oitenta por cento dos alunos sorteados

demonstram condições de textualidade, de acordo com os critérios utilizados para análise.

Esses critérios têm sido usados em análises textuais de produções escritas de crianças e

adultos, como ocorreu nas pesquisas de Maimoni e Bortone (2003), sendo bastante sensíveis

para avaliar o nível de competência textual de alunos.

Assim, independentemente da idade, observei que a maioria dos textos produzidos

pelos alunos, ao final dos cinco meses de alfabetização, conseguem atingir os objetivos da

comunicação escrita, pela Língua Portuguesa. Posso inferir disso que, mesmo com uma rápida

capacitação, é possível que pessoas, sem formação pedagógica ao nível do terceiro grau,

tenham sucesso na alfabetização de jovens e adultos, até mesmo dos idosos.

Devo ressaltar que, dos dez alfabetizadores, oito passaram por várias capacitações,

pois já atuam no PAS há até cinco anos consecutivos, o que me autoriza a dizer que o sucesso

que estão obtendo não se deve apenas aos quinze últimos dias de capacitação, mas podem ser

devidos à experiência acumulada com o decorrer dos anos e também pelas sucessivas

oportunidades de participar desses treinamentos. Posso até arriscar a interpretar que, a partir

do que venho observando durante cada capacitação, esses alfabetizadores levam suas

experiências e dúvidas para serem discutidas na instituição formadora, podendo, com isso,



melhorar o seu desempenho. Há ainda as ocasiões em que faço as visitas, quando, além de

observar os alfabetizadores atuando e registrar o que acontece para constar nos relatórios,

ajudo-os em suas dificuldades em sala de aula, a partir da minha formação acadêmica.

Talvez, esse fato possa até mesmo ser caracterizado, não mais como capacitação, mas

já como uma formação continuada. Contudo, esse processo de formação não poderia ser

comparado a uma boa formação inicial em universidade, permanecendo a questão posta por

esta pesquisa e fortalecendo a comprovação da hipótese inicial de que é possível a pessoas

sem formação acadêmica serem bons alfabetizadores de jovens e adultos. Paulo Freire já

acreditava nisso muito antes de o PAS existir e antes de as idéias de Vigotski chegarem ao

Brasil, mostrando a importância do processo de mediação da aprendizagem e que alguém

sempre tem algo a ensinar a alguém, e que ninguém aprende sozinho. Eu também acredito

nisso, mas precisava provar o que eu estava vendo acontecer.

Assim, mesmo com algumas diferenças em relação ao Método Paulo Freire, talvez

importantes características devem ter sido mantidas, responsáveis pelos bons resultados hoje,

como aconteceu com os movimentos populares de alfabetização, antes do início da ditadura

militar (1964).

Como mostra Maimoni (2003), situação semelhante a essa da educação de jovens e

adultos, mas bem mais recente, é a da Educação Infantil, que, a partir da Constituição de

1998, deixa de ter um caráter puramente assistencialista, para assumir um papel educacional,

como parte da Educação Básica. Dessa forma, quando subordinada administrativamente a

secretarias de assistência social do município, a educação da criança pequena em instituições

ficava sob a responsabilidade de pessoas que não precisavam ser professores.

Hoje, os educadores enfrentam também esse desafio de dar uma formação continuada

a todos esses educadores infantis, enquanto não se formam quadros profissionais nas

universidades. Isso evidencia que os dois extremos de faixa etária da nossa população

necessitam com urgência de professores bem formados, para serem responsáveis por sua

educação escolar.

Contudo, uma ênfase governamental exagerada na formação continuada pode ser

apenas um paliativo para uma formação inicial aligeirada de professores, como está

acontecendo, não contribuindo muito para melhorar essa situação de forma efetiva e

duradoura.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Alvarado Prada (2003), a formação de professores é uma situação

problemática que, há muito tempo, traz preocupação a governantes e educadores em resolvê-

la. Contudo, a discussão acerca da formação de formadores surgiu recentemente.

Marx ya se cuestionaba sobre quién forma los educadores: sin embargo esa
pregunta aún continúa sin mayores respuestas, a pesar de que académica y
socialmente, la formación de profesores es uno de los problemas educativos
más urgentes de resolver, si se considera que la educación contribuye a un
desarollo social en el cual los avances científicos y tecnológicos son de ayuda
para transformar las relaciones sociales, disminuir sus grandes diferencias y
posiblitar diversas formas de vivir una cotidianidad más feliz (ALVARADO
PRADA, 2003, p. 19).

A formação dos formadores não foi objetivo do presente estudo, entretanto no

Programa Alfabetização Solidária, em sua complexa organização, não se pode prescindir da

figura do formador de formadores, tanto na pessoa do docente universitário, quanto dos

representantes municipais, havendo ainda a previsão de que os alfabetizadores capacitados

tornem-se multiplicadores, ou seja, possam ensinar a outros o que aprenderam, formando

novos alfabetizadores. Acredito que esse tema possa ser objeto de estudo em pesquisa futura

sobre o PAS.

Um outro aspecto a ser aqui considerado refere-se à avaliação feita por mim nesta

pesquisa, relativa aos resultados obtidos pelo PAS. Optou-se por um tipo de análise, embora

alguns autores, como Ribeiro (1999), venham utilizando outros critérios, que avaliam, entre

vários indicadores, aqueles relacionados com o uso que o jovem ou adulto faz da leitura e da

escrita, no seu cotidiano, bem como suas atitudes em relação à alfabetização. Essa autora

estabeleceu níveis de alfabetismo, de acordo com a mudanças ocorridas na vida da pessoa, a

partir do momento em que ela se alfabetizou, a fim de verificar como a apropriação desse

instrumento cultural da escrita e da leitura poderiam influenciar nas condições concretas de

vida dos alfabetizados.

Talvez, em estudos futuros de maior extensão e profundidade sobre o Programa

Alfabetização Solidária, esse tipo de análise possa ser empreendido, com base em entrevistas

ou outros métodos e não apenas na produção escrita dos participantes.

Um outro aspecto que merece ser lembrado diz respeito à critica feita por Di Pierro

(2001) a esse Programa, quando mostra que, embora o município deva ter importante



participação na educação de jovens e adultos, no PAS isso acontece de forma passiva, ou seja,

o município apenas cumpre determinações. No caso de Pedro II, como talvez esteja

acontecendo em outros lugares, a interferência parece estar ocorrendo (infelizmente) a um

nível bem pouco educativo para a população, quando um político exige que determinada

pessoa tenha um “emprego” de alfabetizador ou em outro cargo, para fins eleitoreiros.

Para concluir, é preciso dizer que foi muito gratificante poder me debruçar sobre

minha própria prática, refletir sobre ela à luz de estudiosos, aguçar minha função de observar

o trabalho desses alfabetizadores, percebendo o quanto sua auto-estima e segurança têm

melhorado a cada dia de atuação. Tudo isso, por certo, ajudou-me a ser uma melhor

formadora de professores. Conhecer os sertões nordestinos e conviver com sua gente, vendo a

gratidão estampada em seus rostos e não apenas no que me escrevem, me fizeram um ser

humano ainda melhor.
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