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     RESUMO 

 

O presente estudo tem como tema a Alfabetização e os letramentos nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental de EJA. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem por 
objetivo geral conhecer como ocorre o processo de alfabetização com alunos de EJA 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental em uma escola do município de Xangri-
Lá/RS, na perspectiva de uma professora alfabetizadora, visando responder também, 
ao questionamento: De que modo se conduz a alfabetização na Educação de Jovens 
e Adultos, considerando os dizeres de uma professora dos anos iniciais, em tempos 
de pandemia? Para tanto, efetivou-se a pesquisa qualitativa e bibliográfica efetivando-
se a produção de um questionário que foi enviado, por e-mail, para uma professora 
alfabetizadora. Os principais referencias estudados foram: Franco (2004), Freire 
(1981), Hara (1992), Lira (2006), Moll (2004), Mortatti (2000), Orlando E Ferreira 
(2013), Santos, Sant’Anna (1985), Silva (2011), Soares (2000) entre outros. Como 
principais resultados destaca-se que embora a professora não tenha mencionado o 
termo letramento, percebeu-se a sua presença, inclusive no que se refere aos 
desafios profissionais que colocam os professores em tempo de pandemia, frente aos 
multiletramentos. Sobre as atividades propostas e as desenvolvidas, por ela, na 
escola, considerando o que fazia antes e agora, em tempos de pandemia, percebe-se 
nitidamente que a professora tenta manter os princípios da EJA nas duas situações, 
mas na pandemia prioriza a manutenção do contato, incentivando os estudantes da 
EJA à continuidade. Na conclusão, deste trabalho reafirma-se que a escola continua 
sendo um bom e importante lugar.  

 

Palavras-chave: alfabetização; letramentos; educação de jovens e adultos; EJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The gift study has as its theme the Literacy and Literacy in the early years of 

Elementary School of YAE. This is a qualitative research that has as general objective 

to know how the literacy process occurs with YAE students from the early years of 

elementary school in a school in the city of Xangri-Lá/RS, from the perspective of a 

literacy teacher, in order to respond as well. , to the question: How is literacy conducted 

in Youth and Adult Education, considering the words of a teacher from the early years, 

in times of pandemic? Therefore, a qualitative and bibliographic research was carried 

out, producing a questionnaire that was delivered by e-mail to a literacy teacher, who 

answered it. The main references studied were: Franco (2004), Freire (1981), Hara 

(1992), Lira (2006), Moll (2004), Mortatti (2000), Orlando E Ferreira (2013), Santos, 

Sant‘Anna (1985), Silva (2011), Soares (2000) among others. As main results, it is 

highlighted that although the teacher did not mention the term literacy, its presence 

was noticed, including with regard to the professional challenges that put teachers in 

a time of pandemic, when faced with multiliteracies. About the activities proposed and 

developed by her at school, considering what she did before and now, in times of 

pandemic, it is clear that the teacher tries to maintain the principles of YAE in both 

situations, but in the pandemic, she prioritizes maintenance of contact, encouraging 

YAE students to continue. At the end, it is reaffirmed that the school is still a good and 

important place! 

 

Keywords: literacy; literacy; youth and adult Education; YAE. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta uma pesquisa que visa refletir sobre o processo de 

alfabetização e letramento nos anos iniciais do Ensino Fundamental - EF na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA, na perspectiva de uma 

professora, no Rio Grande do Sul. 

Ele nasce de um desejo pessoal, e também pelo interesse que surge a partir 

das abordagens e temáticas desenvolvidas nos componentes curriculares da EJA que 

fazem parte do currículo do curso de Licenciatura em Pedagogia e que me deixaram 

com bastante curiosidade e desejo de compreender melhor, as experiências docentes 

dos anos iniciais da EJA. 

Refletir sobre a alfabetização e o letramento dos alunos é importante e 

necessária para a etapa de suas formações, é uma abordagem de grande relevância, 

tendo em vista que:  

 

O aprender a ler e escrever – alfabetizar -se, deixar de ser analfabeto, tornar-
se alfabetizado, adquirir a ‘tecnologia’ do ler e  escrever e envolver-se nas 
práticas sociais de leitura e de escrita – tem  consequências sobre o indivíduo, 
e altera seu estado ou condição em aspectos sociais, psíquicos culturais 
políticos, cognitivos, linguísticos  e até mesmo econômicos , do ponto de vista 
social, a introdução da escrita em um grupo até então ágrafo tem sobre esse 
grupo efeitos de natureza social, cultural,  política, econômica, linguística , o 
‘estado’ ou condição que o indivíduo ou o grupo social passam a ter, sob o 
impacto dessas mudanças é que é designado literacy. (SOARES, 2001, p.17-
18). 
 

 Assim, alfabetizar-se significa ter o direito a pertencer ao contexto de interação 

consigo e com os outros, porque com base nela se passa a fazer parte, com 

significação ampliada, do grupo social e cultural ao qual se pertence. As 

aprendizagens obtidas no curso de Pedagogia demonstraram que esse processo 

precisa ocorrer tendo por base os usos sociais da leitura e da escrita que os 

estudantes da EJA já efetivam. Nesta perspectiva, de início, entende-se que:  

 

[...] Letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler 
e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social, ou um 
indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita (SOARES, 
2001, p.18). 
 

Percebe-se, pois, que saber ler e escrever possibilita conquistar condição para 

movimentar-se na relação interpessoal no sentido de pertencimento no convívio 
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social, porque aperfeiçoa-se, como alguém que pode interagir com mais segurança e 

conhecimento. Na Educação de Jovens e Adultos, a alfabetização em perspectiva de 

letramento precisa ser problematizada, pois ainda há um número significativo de 

pessoas jovens e adultas que necessitam estar na escola. Essa abordagem, que 

envolve o letramento, nos faz refletir também, sobre a necessidade de se considerar, 

nesse processo, os usos sociais da leitura e da escrita que é feita pelos estudantes 

da EJA. 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE1, no Rio 

Grande do Sul, a população estimada é de 11.422.973 e na região que compreende 

o Litoral Norte é de, aproximadamente, 400 mil habitantes. De acordo com o Censo 

Escolar da Educação Básica, divulgado pelo INEP em 2020, o Rio Grande do Sul 

possuía 2.571 estabelecimentos de Educação Básica da Rede Estadual; em março 

de 2020 o número caiu para 2.410 escolas. 

Diante deste contexto que demonstra queda da oferta no período, propõe-se o 

desenvolvimento da pesquisa qualitativa, de tipo exploratória e descritiva, com 

aplicação de questionário a ser desenvolvido com uma professora alfabetizadora da 

EJA. A problematização geral tende a responder ao questionamento: De que modo se 

conduz a alfabetização na Educação de Jovens e Adultos, considerando os dizeres 

de uma professora dos anos iniciais, em tempos de pandemia? 

Assim, tem-se por objetivo geral: conhecer como ocorre o processo de 

alfabetização com alunos da EJA dos anos iniciais do Ensino Fundamental em uma 

escola do município de Xangri-Lá/RS, na perspectiva de uma professora 

alfabetizadora e por objetivos específicos: buscar saber as concepções de 

alfabetização desenvolvidas na EJA na perspectiva da professora; verificar se há 

concepção e em caso positivo, como se manifestam a(s)  perspectiva (s) de 

letramento(s) nesse processo; e levantar quais as atividades propostas e 

desenvolvidas, por ela, na escola, considerando o que fazia antes e agora, período 

tão delicado e adverso que envolve a pandemia de Covid-19, que desde março de 

2020 afastou muitos estudantes de seu convívio nas escolas, impondo o 

desenvolvimento de atividades de forma remota.   

Ao considerarmos que os jovens e adultos quando entram na escola já 

 
1 Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - no ano do último Censo de 
2010 em relação ao estado do Rio Grande do Sul. 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/panorama 
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possuem cultura, saberes e conhecimentos que adquiriram em suas vivências, torna-

se importante buscar saber como a professora, na escola, compreende esses 

aspectos, já que esta será a porta oficial para uma dimensão ainda maior, com a 

possibilidade de que o estudante possa conhecer e mostrar tudo isso através da 

escrita e da leitura.  

Por conceber esse processo como fundamental na inclusão dos alunos nos 

seus contextos sociais, ambientais, culturais e nas interações e práticas sociais, com 

elementos relacionados às mais diversas linguagens e ao contato com variados 

conhecimentos, de ser e estar com os outros em atitude de aceitação, respeito e 

confiança e conhecimentos sobre suas realidades social e cultural, espera-se uma 

contribuição significativa em relação aos estudos sobre a EJA. Além da investigação, 

apresentaremos uma descrição e uma análise sobre o que diz a professora acerca 

dos processos que ela desenvolve.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: CONCEPÇÕES E MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO 

E LETRAMENTO 

 

2.1.  OS MÉTODOS E OUTRAS CONCEPÇÕES 

De acordo com Mortatti (2006), é a partir da Proclamação da República que 

nosso país começa a universalizar o atendimento através das escolas públicas. 

Assim, os brasileiros tiveram o direito ao acesso às escolas, todavia no período 

colonial e imperial só eram alfabetizados os que possuíam recursos para o pagamento 

de aulas avulsas, a instrução nos colégios ou em participação nas poucas ofertas de 

classes de iniciação à leitura e à escrita, que geralmente ocorriam nas sedes das 

províncias, ou seja, eram raros os casos de oferta educacional à população mais geral. 

 

No âmbito desses ideais republicanos, saber ler e escrever se tornou 
instrumento privilegiado de aquisição de saber e imperativo da modernização 
e desenvolvimento social. A leitura e a escrita - que até então eram práticas 
culturais cuja aprendizagem se encontrava restrita a poucos e ocorria por 
meio de transmissão assistemática de seus rudimentos no âmbito privado do 
lar, ou de maneira menos informal, mas ainda precária, nas poucas “escolas” 
do Império (“aulas régias”) - tornaram-se fundamentos da escola obrigatória, 
laica e gratuita e objeto de ensino e aprendizagem escolarizados, 
caracterizando-se como tecnicamente ensináveis, as práticas de leitura e 
escrita passando, assim, a serem submetidas ao ensino organizado, 
sistemático e intencional, demandando, para isso, a preparação de 
profissionais especializados. (MORTATTI, 2006 p. 2 -3) 

 

No período inicial republicano ocorreram dificuldades na organização das 

escolas ao ensino para as crianças saberem ler e escrever, já que antes disso, as 

poucas escolas existentes eram, na verdade, salas adaptadas, que abrigavam alunos 

de todas as “séries” e funcionavam em prédios pouco apropriados para esse fim. 

Havia as “aulas régias” que não demandavam dessa estrutura. Como possibilidades 

de uma nova organização, no processo de alfabetização optou-se pela metodização 

do ensino da leitura e da escrita. Compreende-se que ocorreram diferentes momentos 

de métodos de alfabetização, que são definidos como um conjunto de saberes 

práticos ou princípios organizadores do processo de alfabetização recriados pelo 

professor em seu trabalho pedagógico. Assim sendo, os métodos de alfabetização 
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durante seus tempos históricos foram os quais os professores buscaram se apropriar 

em suas metodologias de ensino. Em conformidade com Mortatti (2006): 

 

Desde essa época, observam-se repetidos esforços de mudança, a partir da 
necessidade de superação daquilo que, em cada momento histórico, 
considerava-se tradicional nesse ensino e fator responsável pelo seu 
fracasso. Por quase um século, esses esforços se concentraram, sistemática 
e oficialmente, na questão dos métodos de ensino da leitura e escrita, e 
muitas foram as disputas entre os que se consideravam portadores de um 
novo e revolucionário método de alfabetização e aqueles que continuavam a 
defender os métodos considerados antigos e tradicionais. (MORTATTI, 2006, 
p. 3) 

 

Nesta perspectiva, a autora enfatiza quatro momentos que representam esse 

processo: a metodização do ensino e leitura, a institucionalização do método analítico, 

a alfabetização sob medida e, a Alfabetização: construtivismo e desmetodização 

sobre o primeiro deles, assim se manifesta Mortatti (2006, p. 5) 

Para o ensino da leitura, utilizavam-se, nessa época, métodos de marcha 
sintética (da "parte" para o "todo"): da soletração (alfabético), partindo do 
nome das letras; fônico (partindo dos sons correspondentes às letras); e da 
silabação (emissão de sons), partindo das sílabas. 

 

O quadro que segue, traz a síntese de algumas características da metodização 

do ensino e leitura. 

Quadro 1: Metodização do ensino e leitura 
Nome do Método Características 

 
 
Metodização do ensino e leitura 

-marcha sintética; 
-soletração (alfabético); 
-fônico (partindo dos sons 
correspondentes as letras; 
-silabação (emissão de sons); 

Fonte: o autor, adaptado de Mortatti (2006) 
 

O segundo momento destacado pela autora é a da institucionalização do 

método analítico quando cita: “Diferentemente dos métodos de marcha sintética até 

então utilizados, o método analítico, sob forte influência da pedagogia norte-

americana”. Foi a partir do ano de 1890, com a reorganização da Escola Normal de 
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São Paulo que houve a criação do seu Jardim da Infância, em 1896. A intenção 

consistia em produzir um modelo que servisse aos outros estados brasileiros: 

“Diferentemente dos métodos de marcha sintética até então utilizados, o método 

analítico, sob forte influência da pedagogia norte-americana”. 

 

o ensino da leitura deveria ser iniciado pelo “todo”, para depois se proceder à 
análise de suas partes constitutivas. No entanto, diferentes se foram tornando 
os modos de processuação do método, dependendo do que seus defensores 
consideravam o “todo”: a palavra, ou a sentença, ou a "historieta". 
(MORTATTI, 2006, p. 7). 

 

Sobre o método analítico apresenta-se o quadro síntese que segue: 

Quadro 2: Método Analítico 
Nome do Método Características 

 
Analítico 

- ensino da leitura; 
- escrita (caligrafia); 
- tipo de letra; 
- surge o termo “alfabetização”; 

Fonte: o autor, adaptado de Mortatti (2000). 
 

O método analítico despontava como melhor do que o anterior, que era 

conduzido pela Metodização do ensino e leitura. Porém, as urgências políticas e 

sociais a partir de 1920 que demandavam o repensar a escola com autonomia, mas 

aliada aos estudos advindos da psicologia, impulsionaram as buscas por novas 

propostas de solução para os problemas do ensino e aprendizagem iniciais da leitura 

e da escrita. 

 Chega-se, terceiro momento, ao que Mortatti (2006) denomina como 

alfabetização sob medida, no encontro entre o sintético e o analítico, “que resulta a 

manutenção do como ensinar subordinado à maturidade da criança a quem se ensina; 

as questões de ordem didática, portanto, encontram-se subordinadas às de ordem 

psicológica”. Nas palavras da autora, esse momento se estende até o final da dos 

anos de 1970 (MORTATTI, 2006 p. 10). O quadro que segue sistematiza algumas 

características do método alfabetização sob medida. 
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Quadro 3: Método alfabetização sob medida 
Nome do Método Características 

 
Alfabetização sob medida 

- método global (de contos); 
- manuais para professores 
- nível de maturidade das crianças; 
- caligrafia e ortografia 

Fonte: o autor, adaptado de Mortatti (2006) 
 

Como quarto momento destacado pela autora, obtém-se o que ela chama de 

“desmetodização”, que passa a se constituir através do então denominado 

“construtivismo”, veiculado no Brasil, a partir dos anos 1980. De acordo com Mortatti 

(2006): 

A partir do início da década de 1980, essa tradição passou a ser 
sistematicamente questionada, em decorrência de novas urgências políticas 
e sociais que se fizeram acompanhar de propostas de mudança na educação, 
a fim de se enfrentar, particularmente, o fracasso da escola na alfabetização 

de crianças. (MORTATTI, 2006, p. 10): 

 

Nesse período, as exigências de demandas educacionais faziam chamamento 

a se enfrentar, particularmente, o fracasso da escola na alfabetização de crianças. 

Com base nos estudos do biólogo Jean Piaget, com sua “epistemologia genética” que 

se constitui como “teoria acerca do conhecimento”, os estudos sobre as teorias 

educacionais (ou de aprendizagem) sofrem avanços (FRANCO, 2004, p. 8). 

Numa perspectiva piagetiana, passa-se a entender que o conhecimento se 

constrói na interação do sujeito com o objeto, conforme apresenta Franco (2004, 

p.19): 

De acordo com Piaget o conhecimento não está no sujeito nem no objeto, 
mas ele se constrói na interação do sujeito com o objeto. É na medida que o 
sujeito interage (e portanto, age sobre e sofre a ação do objeto) que ele vai 
produzindo sua capacidade de conhecer e vai produzindo também o próprio 
conhecimento. Esta é a razão da teoria piagetiana ser chamada de 
construtivismo, mas um construtivismo interacionista. 
 

Assim, esse correlato teórico metodológico da busca de soluções para o 

problema do já denominado fracasso da alfabetização, pulverisou-se no Brasil o 

pensamento construtivista sobre alfabetização, resultante, particularmente das 
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pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita desenvolvidas pela pesquisadora 

argentina Emília Ferreiro e colaboradores.  

Partindo do pressuposto de que a construção da leitura e da escrita começa 

antes de a criança entrar na escola, Franco (2004) diz: 

 

Na verdade, a criança vai formulando hipóteses de como se lê e como se 
escreve e vai confrontando essas hipóteses com as suas experiências, isto 
é, vai testando-as até chegar a hora de construir, ela mesma, a hipótese 
utilizada na escrita e leitura de sua língua materna. A ordem de aparecimento 
dessas hipóteses é necessariamente a mesma em todas as crianças, até 
porque elas dependem do processo global do desenvolvimento cognitivo, o 
qual tem uma ordem de sucessão necessária. (FRANCO,2004, p. 63) 
 

Nessa perspectiva, o indivíduo “percorre os caminhos para se apropriar da 

língua escrita, passando por níveis estruturais de pensamento” (SANTOS et al, 2016, 

p. 4). 

No que se refere à aquisição da escrita em seu desenvolvimento, Emília 

Ferreiro e Ana Teberosky (1984), em Psicogênese da Língua Escrita, relatam sobre a 

pesquisa do desenvolvimento da língua escrita. De acordo com as pesquisadoras 

Ferreiro e Teberosky, as crianças passam por um processo de aquisição de escrita 

baseado em quatro níveis de hipóteses: pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e 

alfabética, que neste pensamento psicogenético, o aluno perpassa por vários passos 

antes de compreender o sistema alfabético de escrita. 

As pesquisadoras demonstram em sua obra que: [...] “além dos métodos, dos 

manuais, dos recursos didático, existe um sujeito buscando a aquisição de 

conhecimento: sujeito este que se propõe problemas e trata de solucioná-los, 

seguindo sua própria metodologia” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 17). 

 

Quadro 4: Níveis da psicogênese 
Níveis Características 

 
Pré-silábico 

- controle de quantidade mínima de 
letras; 
- variabilidade interna; 
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- não repetir a mesma sequência de 
letras para palavras diferente; 
- não há correspondência entre as letras 
e os sons da palavra; 

Silábico - representar cada segmento da palavra; 
- basta uma letra; 
-grafar dissílabas; 

Silábico alfabético - aparece a percepção de que apenas 
uma letra não basta para representar o 
segmento sonoro das palavras; 
-hipótese silábica; 
-hipótese alfabética; 

Alfabético - representação de que cada silaba tem 
duas letras; 
- neste nível o aluno já reconhece as 
palavras que compõem a silaba; 

Fonte: o autor, adaptado de Hara (1992). 
 

Assim, é possível considerar que ao longo da história, os métodos e as 

concepções de alfabetização foram distintos. Dentre a multiplicidade de problemas 

que enfrentamos hoje a respeito do ensino inicial da leitura e escrita, as dificuldades 

decorrentes, em especial, da ausência de uma “didática construtivista” vêm abrindo 

espaço para a tentativa, por parte de alguns pesquisadores, de apresentar "novas" 

propostas de alfabetização, ora baseadas em antigos métodos, como os de marcha 

sintética e ora, sob outras perspectivas.  

Em conformidade com Ferreiro e Teberosky (1999, p. 21): “tradicionalmente, 

conforme uma perspectiva pedagógica, o problema da aprendizagem da leitura e da 

escrita tem sido exposto como uma questão de métodos”, e muitas vezes surgem 

polêmicas em busca dos tipos de métodos. São discussões metodológicas que 

permeiam ainda as práticas dos professores alfabetizadores, no sentido de pensar: 

Existe método eficaz à alfabetização na perspectiva do letramento? 

O processo consiste em desenvolver métodos de alfabetização dentre os 

sintéticos e analíticos, e, articular com os métodos de ensino, que atualmente dá-se 

ênfase a uma abordagem construtivista, de acordo com as singularidades de 

aprendizagens em que os alunos se encontram, seus níveis e hipóteses, embora 

ainda percebe-se que alguns educadores fazem uso de uma metodologia tradicional 

no processo de ensino e aprendizagem. 
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Na educação contemporânea, o aluno na construção do seu processo de 

aprendizagem é um [...] “sujeito cognoscente, sujeito que busca adquirir conhecimento 

[...]. “aquele que procura ativamente compreender o mundo que o rodeia e trata de 

resolver as interrogações que este mundo provoca”. (FERREIRO; TEBEROSKY, 

1999, p. 29). Salientam ainda as autoras: 

 

Não é um sujeito o qual espera que alguém que possui um conhecimento o 
transmita a ele por um ato de benevolência. É um sujeito que aprende 
basicamente através de suas próprias ações sobre os objetos do mundo e 
que constrói suas próprias categorias de pensamento ao mesmo tempo que 
organiza se mundo. (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 29). 

 

2.2 SOBRE OS CONCEITOS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
 

Este subtítulo objetiva refletir sobre a alfabetização e o letramento, tendo em 

vista a produção de um conceito em que se possa perceber aproximações e 

desencontros entre ambos. Assim, parte-se do pressuposto de que alfabetização e o 

letramento sejam processos singulares, mas complementares. 

Conforme Soares (2000), alfabetizado é aquele que aprendeu a ler e a escrever 

e não necessariamente “adquiriu o estado ou a condição de quem se apropriou da 

leitura e da escrita, incorporando as práticas sociais que as demandam” (SOARES, 

2000, p. 19).   

De acordo com a mesma autora: 

 

Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e a escrever dentro de um 
contexto onde a leitura e a escrita tenham sentido e façam parte da vida do 
aluno. Segundo o dicionário Aurélio, letrado é aquele “versado em letras, 
erudito”, enquanto iletrado é “aquele que não tem conhecimentos literários” e 

também o “analfabeto ou quase analfabeto”. (SOARES, 2004, p. 16). 

 

No sentido de aproximar a alfabetização ao letramento, Santos et al (s.d. p.2) 

informa: 



20 
 

 

Alfabetização e letramento apresentam uma relação muito forte, pois uma 
depende exclusivamente da outra, as duas ações são distintas, mas 
inseparáveis, não se pode alfabetizar sem letrar, o ideal seria alfabetizar 
letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever de modo que a criança se torne ao 
mesmo tempo, alfabetizada e letrada, sabendo interpretar o que lê”. 
(SANTOS, et al, 2016, p. 6). 
 

Nessa perspectiva, de acordo com Lira (2006, p.44) “Mesmo quando ainda não 

escrevem ou leem da forma convencionalmente aceita como correta, já estão 

percorrendo um processo que os coloca mais próximos ou mais distantes da 

formalização da leitura e da escrita” (SANTOS, et al, 2016, p. 4).  

Deste modo, o letramento se difere da alfabetização, que se constitui como um 

processo formal de ensinar a ler e a escrever já que ele, o letramento, pressupõe o 

uso social da leitura e da escrita e através dele a pessoa adquire, se apropria, produz 

conhecimentos que estão nas práticas sociais as quais se submete, cotidianamente. 

Porém, quando aproximamos ou somamos a alfabetização às práticas de letramento, 

outro sentido de alfabetização emerge. 

Assim, alfabetizar passa a ser muito mais do que codificar e decodificar o 

código alfabético, ou seja, “não se pode alfabetizar sem letrar, o ideal seria alfabetizar 

letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever de modo que a criança se torne ao mesmo 

tempo, alfabetizada e letrada, sabendo interpretar o que lê” (SANTOS et al. p.6). 

Porém, as autoras nos lembram que: 

 

O alfabetizador precisa entender que alfabetização é um processo complexo 
que inicia antes da alfabetização escolar enfatizando os seus usos sociais. 
Ou seja, para que um sujeito seja considerado letrado não é necessário que 
ele tenha frequentado a escola ou que saiba ler e escrever basta que o 
mesmo exercite leitura de mundo no seu cotidiano participando ativamente 
na comunidade. (PESSOA, et al, 2016, p. 4 p. 7) 

 

Mas para alfabetizar letrando a criança precisa conviver na escola com práticas 

reais de leitura e de escrita, o que requer a substituição das tradicionais e artificiais 

cartilhas ou livros didáticos por outros livros e materiais que veiculam a escrita e que 



21 
 

as convidam a leitura, a partir do cotidiano. Deste modo, considerar a vivência do 

aluno em relação a forma como a leitura e escrita veicula em sua vida, passa a ser 

uma necessidade, articulando a oralidade e a escrita à realidade. 

Nas palavras de Soares (1999) obtém-se mais informações: 

Há, assim, uma diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado, e viver 
na condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ser letrado (atribuindo a 
essa palavra o sentido que tem literate em inglês). Ou seja: a pessoa que 
aprende a ler e a escrever - que se torna alfabetizada - e que passa a fazer 
uso da leitura e da escrita, a envolver-se nas práticas sociais de leitura e de 
escrita - que se torna letrada - é diferente de uma pessoa que ou não sabe 
ler e escrever - é analfabeta - ou, sabendo ler e escrever, não faz uso da 
leitura e da escrita - é alfabetizada, mas não é letrada, não vive no estado ou 
condição de quem sabe ler e escrever e pratica a leitura e a escrita.(SOARES, 
1999, p.3) 

 

Esse estado ou condição de quem sabe, passa a ser importante, nessa 

concepção de letramento. [...]o pressuposto é que quem aprende a ler e a escrever e 

passa a usar a leitura e a escrita, a envolver-se em práticas de leitura e de escrita, 

torna-se uma pessoa diferente, adquire um outro estado, uma outra condição 

(SOARES, 1999, p.3), ou seja, a pessoa que faz o uso da leitura e da escrita como 

condição da perspectiva de letramento, encontra-se em outra situação, pois passa a 

realizar funções básicas de convivência com mais qualidade. 

A esse respeito, enfatiza Soares: 

Socialmente e culturalmente, a pessoa letrada já não é a mesma que era 
quando analfabeta ou iletrada, ela passa a ter uma outra condição social e 
cultural - não se trata propriamente de mudar de nível ou de classe social, 
cultural, mas de mudar seu lugar social, seu modo de viver na sociedade, sua 
inserção na cultura - sua relação com os outros, com o contexto, com os bens 
culturais torna-se diferente (SOARES, 1999, p.3). 

 

2.3 NOVAS PERSPECTIVAS: LETRAMENTOS E MULTILETRAMENTOS 

 

Silva (2011) explicita que o termo letramento emergiu nos anos 1970 com 

alguns(algumas) educadores(as) que se inspiraram nos estudos de Paulo Freire e em 

sua concepção de letramento como prática social e não somente como alfabetização. 

Além disso, conforme esta autora (2011), “a perspectiva de ‘iletrado’ como o sujeito a 
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quem foram negadas a justiça social e as mais altas posições nas relações de poder, 

fez surgir o termo letramento com uma perspectiva social” (ORLANDO; FERREIRA, 

2013, p. 417). 

O autor Paulo Freire foi reconhecido através das palavras geradoras e, 

posteriormente, dos temas geradores que se propunham como formas participativas 

de se conceber e construir a alfabetização de adultos. A sua experiência em Angicos 

no Rio Grande do Norte, passou a inspirar muitos educadores que tiveram, nas 

concepções de alfabetização, mediante a escuta do universo vocabular dos 

educandos, a leitura e a escrita como práticas sociais. Embora o termo letramento não 

tenha sido cunhado por ele, esse modo de conceber as práticas de alfabetização, se 

faziam presentes em suas obras. 

Conforme Silva (20011), no Brasil, as discussões sobre letramento começaram 

no século passado com autoras, como Mary Kato, Leda Tfouni, Ângela Kleiman, 

Roxane Rojo e Magda Soares. Mas com o uso intensificado da escrita e da leitura, 

advindo com as novas tecnologias da informação e da comunicação, os estudos do 

letramento ganharam maior enfoque e divulgação (ORLANDO; FERREIRA, 2013, p. 

1). 

A apreensão desse termo e de suas concepções modificam a forma de se 

pensar não só que é letrado, mas também modifica o modo de se ver o que se 

considera como iletrado. A esse respeito, Assolini e Tfouni (1999): 

 

[...] consideram que a partir do momento em que se concebe o termo 
letramento como um processo sócio-histórico de aquisição e uso da 
linguagem, impossibilita-se denominar uma pessoa de iletrada ao se referir 
àquelas que não sabem ler nem escrever, pois estando inserido em contextos 
de uso da linguagem, “as práticas sociais influenciam todos os indivíduos de 
uma sociedade” (ORLANDO; FERREIRA, 2013, p. 418). 

 

Soares (2000) exemplifica essa afirmação ao mencionar que “um adulto pode 

ser considerado analfabeto [...] mas se vive em um meio em que a leitura e a escrita 

têm presença forte [...] é, de certa forma, letrado, porque faz uso da escrita, envolve-

se em práticas sociais de leitura e escrita” (ORLANDO; FERREIRA, 2013, p. 417).  
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Letramento, no singular, então, refere-se as práticas sociais de uso da leitura e 

da escrita, porém, como essas práticas são múltiplas, agrega-se ao termo uma 

condição plural e passa-se a reafirmar os letramentos. 

Logo, “as mudanças sociais, culturais e tecnológicas advindas da era do 

ciberespaço” nos fazem refletir ainda mais essa pluralidade, já que o cidadão 

contemporâneo precisa tornar-se aberto à diversidade cultural, respeitar a pluralidade 

étnica e saber conviver on-line” (DIAS, 2012, p. 8). Conforme Orlando e Ferreira 

(2013): 

Dessa maneira, a formação de professores(as) envolve ainda a capacidade 
de lidar com a multimodalidade textual, ou seja, a capacidade de ler, produzir 
ou assistir textos, tanto orais e escritos quanto digitais ou impressos, que 
combinem diversos modos semióticos – linguístico, imagético, sonoro, 
gestual, espacial (WALSH, 2010), e de agir de maneira crítica frente à 
diversidade nos mais distintos contextos sociais (ORLANDO; FERREIRA, 
2013, p. 420). 

 

Essa perspectiva que considera as novas formas de relações comunicacionais, 

informacionais e midiáticas e que incorporam uma multimolidade textual, pressupõem 

uma pedagogia dos novos letramentos, que segundo Orlando e Ferreira (2013) 

propõe-se a somar outros elementos ao repertório identitário, em uma educação que 

leve à expansão de horizontes e não, à sua restrição (ORLANDO; FERREIRA, 2013 

p.  422). 

Giesel (2010) vai além, alegando que a atual conjuntura social, política, 

econômica e cultural do Brasil exige tanto que a sala de aula se torne um ambiente 

de questionamento e reflexão, quanto que dela nasçam agentes transformadores, 

fazendo da realidade mais justa e igualitária a todos(as) (ORLANDO; FERREIRA, 

2013, p. 424). Nessa perspectiva, uma pedagogia que considere os múltiplos 

letramentos se faz necessária. 

Para Azevedo (2012) é importante assinalar que, se a escola é um ambiente 
pouco problematizador das questões relacionadas às identidades, há a 
necessidade de se começar um trabalho de formação de professores(as) em 
relação à temática. Azevedo (2012) sublinha que o debate e a reflexão sobre 
a identidade contribuem a esses(as) profissionais em razão de colocar em 
cheque “[...] os ‘achismos’ que têm delineado as práticas de ensino em nossa 
sociedade para criar novas formas de conhecimento e diferentes estratégias 
de compartilhar o conhecimento, cabendo a eles ressignificar e reconstruir 
suas salas de aula como comunidades reflexivas plurais, geradoras de 
compreensões sobre os modos como a linguagem que utilizamos podem 
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produzir hierarquizações, preconceitos, estigmas e toda sorte de verdades” . 
(ORLANDO; FERREIRA, 2013, p.  425) 

 

Neste contexto, faz-se necessário que os gestores em diferentes esferas 

passem a tratar a educação com respeito, fazendo com que os professores tenham 

um maior preparo através de cursos de formação inicial e continuada, que permitam 

uma formação mais voltada para a aprendizagem. Considerando também as 

multiplicidades dos espaços de produção da leitura e da escrita na sociedade e os 

usos sociais das leituras e das escritas, na atualidade, sejam vistas para que nesses 

contextos, os professores, apropriados desses atuais conceitos, possam ajudar os 

alunos em suas dificuldades.  
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3 APONTAMENTOS SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A SUA 

LEGISLAÇÃO 

 

A perspectiva histórica e das políticas públicas voltadas à população jovem e 

adulta, historicamente, têm sido conduzidas por ações descontínuas e malsucedidas 

(HADDAD, 2007), particularmente afirmadas em campanhas e projetos de 

alfabetização propostos por governos e que tem, em sua concepção, uma visão 

distorcida sobre o público nestes espaços, considerados como analfabetos. A eles 

foram delegados, por longo tempo, desde os anos 40 da República, o grande mal para 

o atraso econômico e do desenvolvimento brasileiro. 

Conforme apontam Sant’Anna e Stramare (2020), “a forma distorcida e 

preconceituosa de conceber o sujeito analfabeto pontuou parte das campanhas e 

projetos de alfabetização ao longo da história.” Porém, no final dos anos 50, as 

experiências de Paulo Freire no âmbito da Educação Popular com pessoas jovens, 

adultas e idosas fazem atentar a escuta do universo vocabular dos estudantes. A partir 

de então, mesmo diante de práticas opressoras de tempos da ditadura militar que 

levaram também filósofos, sociólogos, pesquisadores e professores como Paulo 

Freire ao exílio, ainda se viam tímidas experiências em alfabetização sobreviverem, 

especialmente as encabeçadas pelo Movimento de Educação de Bases, da igreja 

convivendo com o Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL instituído pelos 

militares e em 1971, com Lei 5692 (BRASIL, 1971) que institui o ensino supletivo e os 

exames no 1º. E  2º. Graus, conforme nomenclatura e organização do ensino da época 

(SANT’ANNA; STRAMARE, 2020, p.127). 

O Mobral vigorou até 1985 e no Rio Grande do Sul a Lei 5692 foi implementada 

na íntegra oferecendo aos jovens, adultos e idosos o ensino supletivo nas escolas, 

nos Centros de Estudos Supletivos através de exames fragmentados e feitos nesse 

local, mas também com preparação aos exames nas empresas, indústrias, no rádio 

(Projeto Minerva), na televisão (telecursos) e ainda por correspondência, como as 

experiências do Instituto Universal Brasileiro. 
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Diante das possibilidades do acontecimento dessa educação supletiva em 
seus níveis de abrangência conforme enuncia a lei, diversas propostas, 
constituídas e organizadas de diferentes formas foram sendo implementadas 
em todo país. Frente à multiplicidade de ações e até mesmo a falta de um 
controle mais efetivo sobre as mesmas, o governo federal assumiu, ao longo 
desses anos, o discurso da inviabilidade de recursos voltados a este público 
(SANT’ANNA, 1985 p.8). 

 

            Porém, em 1985, o MOBRAL foi substituído pela Fundação Educar, que 

liberava recursos para as escolas oferecerem, por iniciativa própria, a alfabetização 

de adultos. O governo federal oferecia, assim, os recursos e o apoio técnico às 

escolas. Com a outorga da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- 

LDB, Lei 9394 (BRASIL, 1996) a Educação de Jovens e Adultos passa a ser instituída 

nas escolas, como modalidade de ensino na Educação Básica, embora a legislação 

também reafirme a oferta de exames supletivos. 

           Após a implementação da atual LDB, além da alfabetização nas escolas faz-se 

necessário destacar a presença das seguintes práticas de alfabetização de Jovens 

Adultos no Rio Grande do Sul: 

Programa Brasil Alfabetizado: O MEC realizou o Programa Brasil Alfabetizado 

(PBA), voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos, de 2003 a 2016. O 

programa teve por objetivo se constituir numa porta de acesso à cidadania e o 

despertar do interesse pela elevação da escolaridade. O Brasil Alfabetizado foi 

desenvolvido em todo o território nacional, com o atendimento prioritário a municípios 

que apresentavam alta taxa de analfabetismo, sendo que 90% destes localizavam-se 

na região Nordeste. Esses municípios recebiam apoio técnico na implementação das 

ações do programa, visando garantir a continuidade dos estudos aos alfabetizandos. 

(MEC, 2018) 

Programa Alfabetiza Rio Grande: O Alfabetiza Rio Grande foi implantado em 

parceria com a Unesco, União e municípios, além de entidades que representam a 

sociedade civil como a Farsul, Federasul, Fiergs, MST, Força Sindical, CUT e o Lions, 

de 2003 a 2006. O programa teve como meta alfabetizar jovens e adultos com idade 

superior a 15 anos. A aulas aconteciam em escolas públicas estaduais e municipais 

ou em instituições sociais. Extinguir o analfabetismo residual exige atuação decidida, 

animada por forte vontade política e social, pois a parcela mais expressiva dos 
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analfabetos remanescentes se concentrava em faixas etárias mais elevadas, 

predominantemente moradores do ambiente rural, o que significa dispersão espacial 

e resistências muito arraigadas. (SEDUC,2003)  

MOVA/RS: foi criado em maio de 1999 e desenvolvido até 2002, sendo que mais de 

135 mil pessoas já passaram pelo Movimento. Diferencia-se das tradicionais 

campanhas de alfabetização, que ainda tratam o analfabetismo como um problema 

que precisa ser erradicado em prazos pré-estabelecidos. No MOVA, o analfabetismo 

é mais uma expressão do processo de exclusão das classes populares, logo, uma 

dívida social que deve ser atendida pelo Estado, através de políticas sociais. 

Fundamentado em Paulo Freire, o projeto constrói a leitura e a escrita a partir da 

realidade dos educandos (SEDUC,2002). 

 Como é possível observar, ao longo dos anos, foram efetivadas diversas 

propostas de ensino e de como suprir a educação de pessoas que tiveram que 

abandonar os estudos, por diversos motivos e por conta de políticas públicas 

descontínuas para esse público. A esse respeito, Freire (1981, p.24 - 25) diz: Ninguém 

é analfabeto por eleição, mas como consequência das condições objetivas em que se 

encontra. Em certas circunstâncias, “o analfabeto é o homem que não necessita ler, 

em outras, é aquele ou aquela a quem foi negado o direito de ler”.  

Conforme consta no Parecer 11 (BRASIL, 2000) que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos, a EJA como modalidade 

educacional é entendida como uma dívida social, que precisa ser reparada. Neste 

documento, há o destaque de que a oferta de EJA precisa atender a três funções, 

reparadora, que parte do reconhecer o direito à escolarização e do acesso ao direito 

negado; equalizadora, que visa a igualdade do acesso e a permanência na escola e 

qualificadora, que viabiliza a atualização permanente de conhecimentos e 

aprendizagens contínuas e com qualidade na escola. 

           O documento chama a atenção de que a oferta de EJA precisa considerar as 

características e as condições para o ingresso, permanência e continuidade de 

estudos de seu público falando que o currículo, metodologias e práticas dessa 

modalidade educacional precisam ser balizadas sob essa orientação.  
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         No Rio Grande do Sul, a EJA é instituída através dos Parecer 774 de 1999 e 

pela Resolução 250, ambas, do mesmo ano. No artigo 4° do Parecer 774 (RIO 

GRANDE DO SUL, 1999), diz que o estado tem o dever de ofertar a EJA garantindo 

condições para que o aluno permaneça em sala de aula: 

 

Art. 4º - O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: 
VII - Oferta de educação regular para jovens e adultos, com características e 
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 
garantindo aos que forem trabalhadores as condições de acesso e 
permanência na escola; 

 

No Artigo 5° informa que compete aos municípios fazer um levantamento de 

pessoas adultas que não tiveram acesso à escola:  

 

Art. 5º - O acesso ao ensino fundamental é direito subjetivo, (...). 
§ 1º - Compete aos Estados e Municípios (...). 
I - Recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental e os 
jovens e adultos que a ele não tiveram acesso. 
II - Fazer-lhe a chamada pública; 

 

Através do Artigo 37° fica estabelecido a quem se destina a EJA, a sua 

gratuidade e o papel do poder público para que se efetive o acesso e a permanência: 

 

Art. 37 – A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 
na idade própria. 
§ 1º - Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos, 
que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 
§ 2º - O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre 
si. 
 

 

Em continuidade, temos a Resolução 250 (RIO GRANDE DO SUL, 1999) que 

normatiza os termos do Parecer. 
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Atualmente, a Educação de Jovens e Adultos recebe recursos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB e está normatizada 

pela Resolução 343 do Conselho Estadual de Educação (RIO GRANDE DO SUL, 

2018) que tem por objetivo regular a oferta da Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

modalidade de ensino destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no ensino fundamental e médio na idade obrigatória, com características 

adequadas a suas necessidades e disponibilidades. 

A Emenda Constitucional 59 (BRASIL, 2009) reafirma que a idade obrigatória 

à escolaridade na Educação Básica é dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos e define 

que a idade de ingresso na EJA, a partir de 2020, é de 18 anos. A esse respeito, 

propõe uma série de providências, especialmente ocupando-se da educação dos 

adolescentes em situação de defasagem idade-série. 

A essa referência, enfatiza, em seu artigo 1º: 

 

§ 3o Cabe ao Poder Público, a responsabilidade de garantir as condições 
para que as instituições de ensino elaborem e materializem Projetos Político-
Pedagógicos adequados aos adolescentes em situação de defasagem 
idade/etapa escolar, garantindo-se em qualquer circunstância a sua 
permanência no sistema escolar, bem como priorizando profissionais que 
tenham formação específica. 

 

No Art. 2º, enfatiza que:  

 

A Educação de Jovens e Adultos é destinada àqueles que não tiveram acesso 
ou continuidade de estudos nos Ensinos Fundamental e Médio na idade 
própria e constitui-se em instrumento para a educação e a aprendizagem ao 
longo da vida, conforme disposto na LDBEN a partir da Lei federal no 13.632, 
de 06 de março de 2018. 

 

Neste mesmo artigo, trata-se sobre as necessidades de que se produzam 

“métodos educacionais que envolvam aspectos da vida social”, com oferta de EJA 

também no diurno (artigo 4). Salienta-se que a modalidade precisa de uma 

organização curricular que atenda, conforme o artigo 7º, “os interesses de 

aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes jovens, adultos e idosos” e no artigo 

9º aponta para o poder público a necessidade da oferta e manutenção de programas 

de alfabetização de jovens, adultos e idosos em espaços escolares e nos ambientes 

não escolares. Sobre isso, destaca-se: 
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Art. 9º. O Poder Público deve manter programas de alfabetização de jovens, 
adultos e idosos, e cursos referentes aos anos iniciais do ensino fundamental, 
de acordo com a demanda recenseada anualmente, garantindo profissionais 
com a devida formação e habilitação. 

 

            Atualmente, foi aprovada a Resolução do Conselho Nacional de Educação 

nº.1 (BRASIL, 2021) que trata das Diretrizes Operacionais da modalidade fazendo 

orientações de alinhamento do currículo da EJA à BNCC. Como é possível observar, 

a legislação nacional e estadual de EJA parecem estar em acordo no sentido de que, 

como modalidade, a EJA tem formas de ser diferenciadas, na escola e fora dela.  
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4 ALFABETIZAÇÃO E A EJA 
 

Sabemos que para os adultos das camadas populares, dentre as adversidades 

que a sociedade lhes impõe, a questão da escolarização tem peso menor para a sua 

sobrevivência. Questões como habitação, saúde, emprego, alimentação, transporte, 

são prioritárias em relação aos processos escolares. Isto significa dizer que os 

desafios impostos ao trabalho de escolarização popular, nos momentos de crise 

econômica e social, acabam por ser muito maiores, demandas caem na proporção 

direta ao empobrecimento da população (HARA,1992 p. 1). 

Para as pessoas que acabam desistindo da escola, por motivos pessoais e que 

precisam trabalhar para garantir sua existência, a educação fica em segundo plano, 

pois precisam atender as suas necessidades básicas. Além disso, esses jovens, 

adultos e idosos precisam de propostas que contemplem as suas necessidades e que 

considerem as suas condições de vida e de trabalho, para que possam permanecer 

na escola. Hara (1992) diz: 

 

Sabemos, também, que estes adultos trabalhadores estão situados nos 
postos de maior desgaste físico, são aqueles que mais dificuldades possuem 
para chegar ao trabalho, premidos pelas condições precárias dos serviços de 
transporte, são, enfim, aqueles que, imersos no mundo do trabalho e 
condicionados pela maneira como ele se realiza, dispõem de pouco tempo 
para a sua formação e, quando dispõem, o cansaço é um limitante 
significativo. (HARA, 1992, p. 2 

 

Por isso, quando se pensa a EJA é preciso que se considere essas condições. 

Aqueles que de um modo ou de outro aprendem a ler, podem ter se encontrado com 

uma conduta metodológica compatível com seu estágio de concepção sobre a escrita. 

Estaria assim uma questão de profundo significado: não é o método que se elege que 

promove a alfabetização, mas é todo um conjunto de conhecimentos e a postura 

intelectual que adotamos com relação aos sujeitos e ao objeto da aprendizagem, que 

funcionam na EJA (HARA, 1992, p. 7). 

A autora chama a atenção de que a questão que envolve a EJA e a 

alfabetização de adultos parte da compreensão sobre a sua condição e a busca por 

referenciais que auxiliem o processo. Para tanto, faz reflexão sobre as contribuições 

de Paulo Freire e da Psicogênese da língua escrita que podem auxiliar na 

compreensão pelas hipóteses e representações da leitura e da escrita, trazidas e 

feitas pelos adultos em processos de alfabetização.  
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Assim, tanto as palavras quanto os textos das cartilhas bastante utilizadas na 

alfabetização de adultos ao longo de sua história, nada têm a ver com a experiência 

existencial dos alfabetizandos. “E quando o têm, se esgota esta relação ao ser 

expressa de maneira paternalista, do que resulta serem tratados os adultos de uma 

forma que não ousamos sequer chamar de infantil”, critica o autor (FREIRE, 1981, 

p,17). 

A esse respeito, assim se manifesta o autor:  

 

Que podem um trabalhador camponês ou um trabalhador urbano retirar de 
positivo para seu quefazer no mundo, para compreender, criticamente, a 
situação concreta de opressão em que se acham, através de um trabalho de 
alfabetização em que se acham, através de um trabalho de alfabetização em 
que se lhes diz, adocicadamente, que a “asa é da ave” ou que Eva viu a uva”? 
(FREIRE, 1981, p,18) 

 

Para um aluno que passa o dia inteiro trabalhando, às vezes em trabalhos 

pesados, e nem dá tempo de tomar um banho. Vai para a aula e se depara com frases, 

que para além das anunciadas por Freire, não lhes fazem sentido e poderão lhes 

causar o desejo de não continuar na escola. 

 

Mais que escrever e ler que a “asa é da ave”, os alfabetizandos necessitam 
perceber a realidade de um outro aprendizado: o de “escrever” a sua vida, o 
de “ler” a sua realidade, o que não será possível se não tomam a história nas 
mãos para, fazendo-a, por ela, serem feitos e refeitos. (FREIRE, 1981, p, 20) 

 

O interesse do aluno quando vai para a escola é o de que o conteúdo seja 

próximo de sua realidade, para que possa entender, escrever sobre o que ele vive e 

saber ler o que acontece, como alguma notícia do jornal, ou alguma outra coisa que 

lhe interesse, que lhe seja importante. 

Moll (2004) ao abordar sobre “adultos em processo de alfabetização”, no 

contexto social brasileiro, diz que:  

 

[...] nos referimos a homens e mulheres marcados por experiências de 
infância, pois não puderam permanecer na escola pela necessidade de 
trabalhar, por concepções que os afastaram da escola com a de que “mulher 
não precisa aprender” ou “saber os rudimentos da escrita já é suficiente”, ou, 
ainda, pela seletividade construída internamente na rede escolar que produz, 
ainda hoje, itinerários descontínuos de aprendizagem formais. Referíamo-nos 
a homens e mulheres que a viveram e vivem situações-limitante nas quais o 
tempo de infância foi, via de regra, tempo de trabalho e de sustento das 
famílias. (MOLL, 2004 p. 9) 
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Para a autora, será preciso construir a sala de aula como espaço da palavra e 

portanto, como espaço de escuta. Há necessidade de se “redesenhar a configuração 

imaginária da escola que vive na memória de cada um e de cada uma”. Nas palavras 

da autora:  

 

[...] em geral, a escola do silêncio, da palmatória, dos grãos de milho, do rosto 
virado para a parede, do um atrás do outro, do absolutismo do professor. 
Essa escola que, muitas vezes, os retirou da cena escolar é – 
contraditoriamente - a escola esperada. É também a escola da cópia, do 
caderno cheio, da correção da professora em letra vermelha, da voz uníssona 
da professora e do sentido do total da obediência.  (MOLL, 2004 p. 11) 

 

A imagem que ficaram do passado, da escola tradicional, em que o professor 

era o detentor de tudo e que dele se tinhamuito medo, precisa ser escutado e 

ressignificado. 

  

Assim, aproximações pedagógicas, no campo da alfabetização de adultos, 
podem começar pela efetiva escuta do mundo no qual esses homens e essas 
mulheres se movem. Se quisermos pensar em termos da experiência 
freireana com alfabetização de adultos, poderíamos falar em levantamentos 
do repertório ou da pesquisa do universo vocabular dos alunos, 
considerando-se que a linguagem falada é a representação do mundo no qual 
estamos imersos. Esse pode ser o ponto de partida para a ponte entre o 
universo da oralidade e o universo da língua escrita (MOLL, 2004 p. 13). 

 

O professor precisa escutar o aluno e fazer uma pesquisa sobre o que conhece 

e tem interesse. A partir deste movimento obterá um conteúdo que seja representado 

pela voz de ambos os lados, sabendo que o vocabulário em que eles estão inseridos 

é próprio de seu mundo: ponto de partida para o processo de alfabetização. E continua 

a autora: 

 

Tal pesquisa, recuperando universo das palavras de uso cotidiano, deve 
trazer para a sala de aula os acúmulos em termos de tradição oral: as 
histórias que conhecem e contam a seus filhos e amigos, as músicas que 
cantam ou conhecem, os versos e poemas que declamam, as receitas 
culinárias que fazem em sua casa, as receitas de remédio e chá caseiros que 
preparam, as opiniões que desenvolveram sobre temas e problemas 
contemporâneos (MOLL, 2004 p. 13). 

 

Através do resgate do que foi lembrado do passado, os alunos da EJA vêm 

com uma bagagem rica de conhecimentos lembranças, tradições e até mesmo 

receitas de família escritas; tudo isto poderá ser usado, para que o aprendizado seja 

mais significativo, evitando-se a infantilização. 
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A autora chama a atenção de que as “memórias são matérias-primas 

fundamentais para quem trabalha com educação de adultos” e que “ajudá-los a 

inscrever-se no universo letrado como leitores e escritores não pode significar apartá-

los do que já viveram. A leitura e a escrita podem possibilitar-lhes novas miradas em 

relação às suas próprias memórias” (MOLL, 2004 p. 13). 

 Esse movimento de escuta do que o aluno diz é muito importante para conhecê-

lo e fazer um resgate do que já passou, mas também para a construção do currículo, 

ou seja: o que fazer na EJA é o efeito do que se escuta e se diz na própria EJA. Esse 

é o ponto de partida. Trazendo algumas sugestões, a autora continua: 

 

Outros recursos, que podem compor esse cenário de aprendizagens, são os 
diferentes textos que circulam pela vida das cidades e pelas casas dos 
alunos: reportagens, crônicas e outros estilos literários, secções específicas 
de jornais e revistas, embalagens de produto de uso cotidiano, jogos, livros 
para consulta como dicionários, enciclopédias, atlas... o professor tem um 
papel fundamental, tanto na seleção e escolha dos materiais quanto nas 
aproximações pedagógicas que poderão ser construída no contexto de sala 
de aula. (MOLL, 2004 p. 14) 

 

Assim, o conceito da alfabetização vai se transformando, se aproximando das 

perspectivas dos letramentos e do alfabetizar letrando, apresentados anteriormente e, 

ao mesmo tempo, adquirindo um conceito mais próximo das concepções freirianas, 

para humanização, para a aproximação e transformação social, pela conscientização 

dos sujeitos. Nos dizeres de Freire, para que os adultos leiam a sua realidade, 

precisam tomar “a história nas mãos para, fazendo-a, por ela, serem feitos e refeitos” 

(FREIRE, 1981, p, 20). 
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5 METODOLOGIA  

 

A metodologia deste trabalho parte da pesquisa qualitativa, de tipo exploratória 

e descritiva, com aplicação de questionário a ser desenvolvido com uma professora 

alfabetizadora da EJA, tendo por problematização geral, responder ao 

questionamento: De que modo se conduz a alfabetização na Educação de Jovens e 

Adultos, considerando os dizeres de uma professora dos anos iniciais, em tempos de 

pandemia? 

Conforme Minayo (2002), a pesquisa qualitativa compreende:  

 

a pesquisa qualitativa: “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
aprofundado das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 
ser reduzidos à operacionalização de variáveis.” (MINAYO, 2002, p. 21-22). 
 

 

A abordagem qualitativa está baseada nos conceitos de Lüdke e André (1994, 

p.48), que apontam: [...] “os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens 

e não de números”, portanto se faz presente quando a professora responde o 

questionário. 

Na etapa exploratória, realizou-se levantamento bibliográfico sobre as 

temáticas que envolvem a alfabetização, as perspectivas de letramento(s), a EJA em 

alguns aspectos de sua trajetória e alguns documentos marcantes da sua legislação. 

Buscou-se também informações que ajudassem a compreender o contexto. 

Na etapa descritiva, desenvolveu-se um questionário, que foi encaminhado, por 

e-mail, a uma professora alfabetizadora, que aceitou participar da pesquisa, 

respondendo as dez questões que visavam atender aos objetivos do trabalho.  

Um questionário é descrito por Gil (2008): 

 

“[...] como a técnica de investigação composta por um conjunto de questões 
que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 
conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 
aspirações, temores, comportamento presente ou passado, etc…”. (GIL, 
2008, p. 121). 

 

Houve bastante demora na devolução deste questionário. Estima-se que isso 

possa ter ocorrido por conta da situação que envolve o excesso de trabalho 

acumulado pelos professores neste momento, já que o afastamento social imposto 
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pela pandemia mundial do Covid-19, desde 2020, tem dividido os professores entre o 

ensino presencial, na escola e o não-presencial, que envolve o contato com os 

estudantes mediante o uso de plataformas digitais. Diante desse contexto, a acolhida 

e disponibilidade da professora em atender a nossa demanda de preenchimento ao 

questionário, merece ser salientada. 

Com base nas respostas desse questionário, passou-se a analisar o conteúdo 

das falas, tendo por base os referenciais apresentados neste trabalho. 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS PRODUZIDOS 

 

Conforme referido anteriormente, este trabalho tem por objetivo geral: conhecer 

como ocorre o processo de alfabetização com alunos de EJA dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental em uma escola do município de Xangri-Lá/RS, na perspectiva 

de uma professora alfabetizadora. Neste entendimento, passo a apresentar dados e 

informações que nos auxiliam a compreender melhor o contexto da pesquisa. 

De acordo com os dados estimados pelo IBGE, Xangri-lá apresenta população 

de 16. 775 (dezesseis mil, setecentos e 75) habitantes em 2020.  Para essa 

população, o Município apresenta 2050 (dois mil e cinquenta) matrículas no Ensino 

Fundamental, que é garantido em 5 (cinco) escolas, uma estadual de Ensino Médio e 

4 (quatro) municipais2. 

Segundo o Jornal institucional, edição de 20203, trata-se de instituição que 

oferece o ensino fundamental, do Pré ao 9º ano, turno manhã e tarde, e a Educação 

de Jovens e Adultos, com turmas de T1, T2, T3, T4, T5 e T64 no turno da noite. No 

ano de 2020, contou com um total de 840 (oitocentos e quarenta) alunos, sendo que 

71(setenta e um) estavam matriculados na modalidade EJA. 

Sobre sua infraestrutura, a escola dispõe de 22 salas de aula, refeitório, 

cozinha, secretaria, sala de vídeo, biblioteca, quadra de esportes com grama sintética, 

ginásio coberto, pracinha, sala dos professores, sala da direção, orientação, sala 

psicóloga, sala da supervisão, sala de artes, sala de AEE, banheiros, laboratório de 

informática, bebedouros, mesa de ping pong. A comunidade do entorno é de classe 

média a baixa e grande parte dos pais e alunos trabalham como zeladores, 

seguranças de condomínios, faxineiras, construção civil, comercio e serviços em 

geral. 

A equipe diretiva da escola é formada por uma diretora, três vice-diretoras, três 

supervisoras, duas orientadoras e a escola conta com 73(setenta e três) professores 

incluindo auxiliares de turma, estagiários, secretarias, seis auxiliares de serviços 

gerais e dez cozinheiras/merendeiras. 

 
2 Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/panorama 
3 Fonte: Disponível em: https://jornaldamajor.blogspot.com/2011/04/major-sua-historia.html 
Acesso em: 05 de julho de 2021. 
4 A organização curricular da EJA é por Totalidades de Conhecimento, que correspondem a conceitos 
que são trabalhados pelos professores de forma interdisciplinar. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/panorama
https://jornaldamajor.blogspot.com/2011/04/major-sua-historia.html
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É neste espaço que trabalha a professora, que é alfabetizadora de EJA desde 

2015, ela também atua em outros espaços, há 30 anos. A mesma informa em parte 

fechada do questionário, que sua formação é, primeiramente magistério e 

posteriormente, Licenciatura em Pedagogia.  Ela é concursada no município de 

Xangri-Lá no RS, mas reside em Capão da Canoa.  

Atualmente, sabe-se que o Município retornou recentemente o ensino 

presencial, porém, a grande maioria dos estudantes da EJA continuam em modo 

híbrido, que além da oferta presencial, envolve o contato com os alunos, 

principalmente pelo celular ou uso do WhatsApp ou ainda, os que buscam atividades 

na escola. Por conta disso, a professora atende as três turmas de anos iniciais do 

Ensino Fundamental, que corresponde do 1º ao 5º ano, com cerca de quinze alunos5.  

Conforme já dito, a professora respondeu as cinco questões elaboradas no 

questionário, de forma espontânea. Algumas respostas foram sucintas e outras, com 

maior volume de informações, todas serão apresentadas na ordem em que foram 

feitas. 

Assim, ao responder sobre o como se inseriu na EJA, a professora respondeu: 

Por acreditar que a educação é oportunidade de ascensão do estudante. 

Como é possível observar, a professora enfatiza que a partir do estudo o aluno 

poderá ter oportunidades melhores na vida. Por acreditar nisso, de que a educação 

ofertada pela EJA pode ajudar a melhorar as condições dos estudantes, como 

importante espaço educativo, a professora se inseriu, se engajou, se identificou com 

a modalidade. 

Sobre como concebe a alfabetização, a professora informa: É um processo que 

vai além de ler códigos da escrita, é o início de um processo de independência de 

quem não domina os caracteres da escrita. 

 A professora demonstra ter um entendimento de alfabetização, que em suas 

palavras, “vai além de ler códigos da escrita”. Essa forma de pensar a alfabetização 

nos faz lembrar dos estudos de Santos, ao enfatizar que: “alfabetizar passa a ser muito 

mais do que codificar e decodificar o código alfabético, ou seja, “não se pode 

alfabetizar sem letrar, o ideal seria alfabetizar letrando (SANTOS et. al. p.6)”. Neste 

sentido, podemos entender que para a professora, o aprender a ler numa perspectiva 

mais ampliada de alfabetização pode gerar uma independência, “uma libertação”. 

 
5 Por conta de efetivação de estágio de EJA na escola, obtém-se informação de registro de reunião 
realizada em 16 de junho entre a supervisão da escola e supervisores de estágio da UERGS. 
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Através desta resposta a professora nos faz lembrar de Paulo Freire, já que o 

conceito da alfabetização vai se transformando, se aproximando das perspectivas dos 

letramentos e do alfabetizar letrando, ao mesmo tempo, adquirindo um conceito mais 

próximo das concepções freiriana, para humanização, para a aproximação e 

transformação social, pela conscientização dos sujeitos. Através deste conceito 

podemos entender que o aluno com a busca por conhecimento na escola poderá 

mudar a si e o espaço que está inserido. 

Ao perguntar para a professora se precisaria ter alguma habilidade para 

trabalhar com alunos da EJA, ela respondeu: Além da formação pedagógica é ter a 

consciência que todos os independentes do grau de instrução, todos somos 

aprendizes e ensinantes. 

 A professora destacou que para ser um candidato a professor na EJA além dos 

conhecimentos pedagógicos é preciso ter a vontade de estar aberto a aprender e 

ensinar.   

 

Moll (2004) apresentando sua visão sobre os ensinamentos de Freire, diz que 
as: “aproximações pedagógicas, no campo da alfabetização de adultos, 
podem começar pela efetiva escuta do mundo no qual esses homens e essas 
mulheres se movem. Se quisermos pensar em termos da experiência 
freireana com alfabetização de adultos, poderíamos falar em levantamentos 
do repertório ou da pesquisa do universo vocabular dos alunos, 
considerando-se que a linguagem falada é a representação do mundo no qual 

estamos imersos.” (MOLL, 2004 p. 13). 
 

           A autora fala também que o professor deve estar incorporado no mundo em 

que o aluno está inserido e levar em consideração a experiência de Freire na 

alfabetização de adultos. O dizer de “somos aprendizes e ensinantes” lembra, ainda, 

de Freire, quando diz que todo aquele que ensina, aprende: 

 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem 
ensina alguma coisa a alguém. É por isso que, do ponto de vista gramatical, 
o verbo ensinar é um verbo transitivo relativo. Verbo que pede um objeto 
direto – alguma coisa - e um objeto indireto – a alguém. [...] Ensinar inexiste 
sem aprender e vice-versa, e foi aprendendo socialmente que, 
historicamente, mulheres e homens descobriram, quer era possível ensinar. 
(FREIRE, 2019, p.25-26). 

 

 Sobre como ocorre a alfabetização dos alunos, a professora respondeu: Parto 

do princípio de que todos os alunos independentemente do nível de aprendizado que 

estão, ao serem contemplados no ensino-aprendizagem, eles têm sucesso garantido. 
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 A professora afirma que independentemente do nível em que os estudantes se 

encontram o resultado será satisfatório, quando contemplados no ensino-

aprendizagem. Para Soares (1999): Esse estado ou condição de quem sabe, passa a 

ser importante, nessa concepção de letramento. “[...]o pressuposto é que quem 

aprende a ler e a escrever e passa a usar a leitura e a escrita, a envolver-se em 

práticas de leitura e de escrita, torna-se uma pessoa diferente, adquire um outro 

estado, uma outra condição (SOARES, 1999, p.3)”. Neste sentido a autora parte do 

pressuposto de que o aluno já sabe algo e que através do estudo ele passa a adquirir 

outro nível ou outra condição, o que também está refletido nesse e em outras falas da 

professora. Porém, ao que parece, a professora também diz “que todos os alunos” 

que têm consideradas as suas aprendizagens, na EJA, “têm sucesso garantido”. 

Assim, reforça os sentidos de que é preciso considerar os saberes que os estudantes 

têm, para que tenham sucesso. Mais uma vez, Freire fala na voz da professora. 

 Ao perguntar para a professora quais os referencias importantes para a atuação 

nos anos iniciais de EJA, ela diz: Meu autor de referência é Paulo Freire. 

 Neste momento, percebemos que a professora, literalmente, tem Freire como 

“referência” e para ele a alfabetização nos serve: “para humanização, para a 

aproximação e transformação social, pela conscientização dos sujeitos. Nos dizeres 

de Freire, para que os adultos leiam a sua realidade, precisam tomar “a história nas 

mãos para, fazendo-a, por ela, serem feitos e refeitos” (FREIRE, 1981, p, 20). É de 

grande notoriedade os aprendizados que o autor descreveu, para que pudéssemos 

ter um norte, e seguir no aprendizado com os jovens, adultos e idosos. 

Ao perguntar como está sendo o trabalho com a EJA, neste tempo de 

pandemia, ela respondeu da seguinte forma: Cada dia estamos nos superando, para 

que todos, sem exceção sejam contemplados nos seus aprendizados. 

 Através de sua resposta a professora diz que estão superando os desafios 

cotidianos e se superando, também.  A superação de que fala a professora é para que 

todos aprendam, apesar do não presencial que vivenciam neste momento, das 

desigualdades socioeconômicas em que vivem os estudantes da EJA que precisam 

desenvolver atividades não presenciais sem os recursos tecnológicos para tal. A esse 

respeito, Sant’Anna e Stramare (2020, p.39) dizem que:  

 

Atualmente, vivemos um momento delicado por conta de políticas de 
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governos ou desgovernos, adversas e excludentes, o que é agravado, de 
forma contundente, com a pandemia mundial da Covid-19, que tem escanca- 
rado, ainda mais, as desigualdades sociais. Nesses tempos de pandemia que 
provocam o afastamento social, os estudantes da EJA estão sendo afetados, 
por conta das carências de condições e de políticas que garantam o seu 
acesso e permanência ao ensino remoto ou híbrido, que envolvem o achega- 
mento a rede internet e a posse de equipamentos e dispositivos que os inter- 

liguem às redes sociais. (SANT’ANNA; STRAMARE, 2020, p. 39) 

 

 

Nesses tempos em que estamos vivendo, tivemos a oportunidade de saber que 

não estamos preparados para tudo e que mesmo estando em contato diário com o 

mundo digital, muitas coisas ainda precisam ser superadas, incluindo condições de 

acesso as redes. Além disso, os professores também precisam de formação para tal. 

Eis mais um desafio, pois: 

 

[...] a formação de professores(as) envolve ainda a capacidade de lidar com 
a multimodalidade textual, ou seja, a capacidade de ler, produzir ou assistir 
textos, tanto orais e escritos quanto digitais ou impressos, que combinem 
diversos modos semióticos – linguístico, imagético, sonoro, gestual, espacial 
(WALSH, 2010), e de agir de maneira crítica frente à diversidade nos mais 
distintos contextos sociais. (ORLANDO; FERREIRA, 2013, p. 420). 

  

Neste contexto em que estamos passando por um momento delicado, buscou 

saber o que se torna mais importante para a professora. A esse respeito, ela 

respondeu: O manter sempre o contato com os aprendizes e incentivando para que 

todos continuem na busca constante. Que sejamos todos a superação. 

 O incentivo é fundamental para que o aluno se sinta estimulado a continuar, 

portanto, “manter sempre o contato” e incentivá-los passam a ser essenciais neste 

momento, para que continuem em busca constante de aprendizado. Porém, a 

professora sabe muito sobre a realidade da EJA e também a sua, como professora. 

Talvez por isso reforce e se inclua: “Que sejamos todos a superação”. 

 Buscou-se saber também sobre as formas de ensino na pandemia. Ao que 

parece, na manutenção do contato já mencionado, Leitura, escrita e cálculos é o que 

busca abranger, como disse: Atividades voltadas mais pra leitura, escrita e cálculos. 

 Segundo Moll, o “professor tem um papel fundamental, tanto na seleção e 

escolha dos materiais quanto nas aproximações pedagógicas que poderão ser 

construídas no contexto de sala de aula (MOLL, 2004 p. 14)”. A professora achou 

melhor seguir com leitura e cálculos, orientando-se dos pressupostos de que sabendo 

do interesse dos alunos, o aprendizado se torna satisfatória para ambos. Ler, escrever 
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e fazer cálculos corretamente também é um desejo manifestado na EJA. 

Nesta pandemia o que está sendo mais difícil em relação ao aprendizado dos 

alunos, ela respondeu: Cada vez mais na condição de aprendiz tanto quanto os 

alunos. Estamos todos no mesmo processo. 

 A professora percebe-se neste novo processo mais uma vez como “aprendiz”, 

salientando que estão aprendendo juntos, já que vivenciam o “mesmo processo”. 

Segundo Dias, “as mudanças sociais, culturais e tecnológicas advindas da era do 

ciberespaço” nos fazem refletir ainda mais essa pluralidade, já que o cidadão 

contemporâneo precisa tornar-se aberto à diversidade cultural, respeitar a pluralidade 

étnica e saber conviver on-line” (DIAS, 2012, p. 8). Através desse entendimento, tanto 

aluno como o professor precisam estar abertos para este novo aprendizado.  

 Sobre o que significa ser professora dos anos iniciais da EJA, a professora diz:  

superação e ter a consciência que a educação institucional cada dia fica mais evidente 

que a mudança só poderá acontecer através do povo educado. 

Como é possível observar, a professora salienta sobre o quanto a pessoa pode 

mudar através da educação. Para tanto, salienta como vê e percebe a EJA através 

das palavras: “superação”, “consciência”, “educação institucional” e por fim, 

“mudança”, algo que só pode acontecer através do povo educado. 

Embora a professora não tenha usado o termo de forma literal, podemos 

percebê-la no lugar de quem entende a EJA com espaço de mudança e nesse 

contexto, nos lembra Soares (2001):  

 

O aprender a ler e escrever – alfabetizar -se, deixar de ser analfabeto, tornar-
se alfabetizado, adquirir a ‘tecnologia’ do ler e  escrever e envolver-se nas 
práticas sociais de leitura e de escrita – tem consequências sobre o indivíduo, 
e altera seu estado ou condição em aspectos sociais, psíquicos culturais 
políticos, cognitivos, linguísticos e até mesmo econômicos , do ponto de vista 
social, a introdução da escrita em um grupo até então ágrafo tem sobre esse 
grupo efeitos de natureza social, cultural, política, econômica, linguística , o 
‘estado’ ou condição que o indivíduo ou o grupo social passam a ter, sob o 
impacto dessas mudanças é que é designado literacy. (SOARES, 2001, p.17-
18). 

 

A educação, como base de tudo, é onde a pessoa sai de um estado às vezes 

estagnado e vai para algo ou lugar muito além do que ela mesma esperava.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa procurou entender como acontecem as práticas pedagógicas 

sobre alfabetização e letramento na perspectiva de uma professora numa escola nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental de EJA no município de Xangri-lá/RS, o que foi 

possível ser constatado, principalmente pelos princípios e pressupostos presentes nos 

dizeres da professora. 

Em relação aos objetivos, percebeu-se as concepções de alfabetização 

desenvolvidas na EJA, na perspectiva da professora, que aparecem fortemente 

influenciadas na concepção freiriana, que considera que todos aprendem, que é 

preciso considerar a realidade dos envolvidos, através do diálogo e do reconhecer-se 

como parte do coletivo. Além disso, ela salienta que o aprendizado se constrói junto 

com o aluno, considerando o mesmo como detentor e com potencial em seu próprio 

aprendizado. 

Embora a professora não tenha mencionado o termo letramento, percebeu-se 

a sua presença, inclusive no que se refere aos desafios profissionais que colocam os 

professores em tempo de pandemia, frente aos multiletramentos. Sobre as atividades 

propostas e desenvolvidas, por ela, na escola, considerando o que fazia antes e agora, 

em tempos de pandemia, percebe-se nitidamente que a professora tenta manter os 

princípios da EJA nas duas situações, mas na pandemia prioriza a manutenção do 

contato, incentivando os estudantes da EJA à continuidade. 

O aluno que tem essa coragem de retomar seus estudos deve ser tratado de 

forma singular, para que não ocorra novamente a sua desistência, talvez por isso a 

professora nos fale bastante sobre superação e desafios. Os motivos do retorno são 

por diversos interesses, uns retornam pela possibilidade de aprender a ler e escrever 

para poder se comunicar com as outras pessoas, outros, vendo que somente pela 

educação podemos mudar nosso futuro e estarmos inseridos, com mais qualidade, no 

mundo.  

A realização deste trabalho me fez creditar ainda mais, que o mundo ficará 

melhor através do estudo, em que pessoas sejam criadoras de seus próprios 
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pensamentos e não sejam manipuladas por pessoas de má fé ou para o discernimento 

de melhores escolhas no seu dia a dia, pois quando não sabemos o que está 

acontecendo no mundo ficamos alienados e suscetíveis a enganações. A aquisição 

do conhecimento é a melhor forma a ser seguida para obtenção de uma vida plena. A 

escola é esse bom e especial lugar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. MEC. PARECER nº774/99 – Comissão De Educação De Jovens E Adultos 
– Rio Grande Do Sul – 1999. 

______. MEC. PARECER CNE No 11/2000 - Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação de Jovens e Adultos. Brasília, 2000. 

______. MEC. Programa Brasil Alfabetizado – Ministério da educação. 
Brasília,2018. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/programa-brasil-alfabetizado. Acesso em:20 Jun. 2021. 

______. MEC. RESOLUÇÃO No 343, DE 11 DE ABRIL DE 2018 - Conselho 
Estadual De Educação, Rio Grande Do Sul – 2018. 

______. MEC. RESOLUÇÃO Nº 250, de 10 de novembro de 1999. Rio Grande Do 
Sul – 1999. 

CEDI, 1992. Lyzandra Santos da Silva, Ana Luísa Tenório Santos, Nara Elisa G. 
Martins-Oliveira Alfabetização/Letramento na EJA: um diálogo conceitual - Rev. 
Bras. de Educ. de Jov. e Adultos vol. 7, ahead of print, 2020 ISSN 2317-6571 
https://www.revistas.uneb.br/index.php/educajovenseadultos/article/download/10418/
7298. Acesso em: 20 Jun. 2021. 

FERREIRO, Emília – O processo de alfabetização da criança segundo Emília 
Ferreiro – Revista Cientifica Eletrônica de Pedagogia janeiro de 2008 Disponível 
em: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Peda
gogia/aprocesso_alfab_ferreiro.pdf. Acesso em: 26 Set. 2019. 

FERREIRO. Emília. TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Tradução- 
Diana Myriam Lichtenstein, Lina Di Marco, Mário Corso- Porto Alegre: Artmed, 1999. 
(Reimpressão 2007). 

FREIRE, Paulo – Ação cultural para a liberdade e outros escritos – Editora Paz 
Terra – 1981. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Paz e Terra, 59ª. Ed, 2019. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 

HADDAD, Sérgio. A educação de pessoas jovens e adultas e a nova LDB. In: 
BRZEZINSKI, Iria (Org.) LDB interpretada: distintos olhares se entre-cru- zam. São Paulo: 
Cortez, 1997.  

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Pedagogia/aprocesso_alfab_ferreiro.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Pedagogia/aprocesso_alfab_ferreiro.pdf


46 
 

HARA, Regina. Alfabetização de adultos: ainda um desafio. 3. ed. São Paulo: 
CEDI, 1992. 

Lyzandra Santos da Silva, Ana Luísa Tenório Santos, Nara Elisa G. Martins-Oliveira 
Alfabetização/Letramento na EJA: um diálogo conceitual - Rev. Bras. de Educ. 
de Jov. e Adultos vol. 7, ahead of print, 2020 ISSN 2317-6571 Disponível em: 
https://www.revistas.uneb.br/index.php/educajovenseadultos/article/download/10418/
7298.Acesso em: 20 Jun. 2021. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Sueli Ferreira; NETO, Otávio Cruz; 
GOMES, Romeu. Pesquisa Social teoria, método e criatividade. 21ª ed, Ed: 
Vozes, Petrópolis, 2002. Disponível em: 
https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2012/11/pesquisa-social.pdf. Acesso em: 
12 Jul. 2021. 

MOLL, Jaqueline – Educação de jovens e adultos – Editora Mediação – 2004. 

 
MORTATTI, Maria do Rosário Longo. História dos métodos de alfabetização no 
Brasil. Brasília, 2006. (Conferência proferida durante o Seminário "Alfabetização e 
letramento em debate", promovido pelo Departamento de Políticas de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental da Secretaria de Educação Básica do Ministério da 
Educação, realizado em Brasília, em 27/04/2006) Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/alf_mortattihisttextalfbbr.pdf. 
Acesso em: 07 Set. 2019. 
 
ORLANDO, Andreia F, FERREIRA, Aparecida de J. Do letramento aos 
multiletramentos: contribuições à formação de professores(as) com vistas à 
questão identitária. Travessias, v. 7, n. 1, p. 414-431, 2013. Disponível em: 
 http://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/view/8360/6302. Acesso em: 
13 Abr. 2021. 
 
RIO GRANDE DO SUL. SEDUC. Programa alfabetiza Rio Grande - Secretária da 
educação. Rio Grande do Sul, 2003. Disponível em: 
https://estado.rs.gov.br/lancado-programa-alfabetiza-rio-grande Acesso em: 24 Jun. 
2021. 
 
______. SEDUC. Programa MOVA-RS - Secretária da educação. Rio Grande do 
Sul, 2002. Disponível em: <https://estado.rs.gov.br/experiencia-do-mova-rs-sera-
apresentada-em-seminario-da-unesco> Acesso em: 24 Jun. 2021. 
 
 
SANT’ANNA, Sita Mara Lopes.; STRAMARE, Odilon Antônio. Formação inicial e a 
Educação de Jovens e Adultos (EJA): um campo de estudos e direitos. São 
Paulo, Editora LiberArs, 1ª.ed.: 2020, 137 p. 
 

SANTOS, Ana Claudia Siqueira dos - PESSOA, Élida – PEREIRA, Maria José 
Garangau – SILVA, Rozilene Nascimento Lima - Alfabetização E Letramento: Dois 
Conceitos, Um Processo. 2016. Disponível em: 
https://docplayer.com.br/50291707-Alfabetizacao-e-letramento-dois-conceitos-um 

https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2012/11/pesquisa-social.pdf
http://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/view/8360/6302
https://docplayer.com.br/50291707-Alfabetizacao-e-letramento-dois-conceitos-um%20processo.html


47 
 

processo.html. Acesso em: 20 Mai. 2021. 
 

SOARES, Magda Becker - O Que É Letramento E Alfabetização – janeiro 1999 

 

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte, 
Autêntica, 2001. 2. ed., p. 13-60. Disponível em: 
https://www.academia.edu/29016114/SOARES_Magda_Letramento_Um_tema_de_t
r%C3%AAs_g%C3%AAneros. Acesso em 25 set. 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://docplayer.com.br/50291707-Alfabetizacao-e-letramento-dois-conceitos-um%20processo.html


48 
 

 

 

 

ANEXO I 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UNIDADE LITORAL NORTE 

 

Olá! Estamos realizando pesquisa referente ao meu Trabalho de Conclusão de Curso: TCC que envolve 

as narrativas de atuação na EJA de uma professora dos anos iniciais do ensino fundamental e 

gostaríamos de contar com a sua colaboração. Não é necessária sua identificação, porque a mesma será 

omitida no trabalho. Desde já, agradecemos a sua disposição e dedicação em responder este 

questionário. (Alexandre Kauer, pesquisador e Sita Mara Lopes Sant’Anna, orientadora.)  

 

Dados da respondente: 

Professora há 30 anos. 

(X) Concursada (  ) Contratada (   ) Outro tipo de vínculo: ............................... 

Atua na EJA há 6 anos e nos anos iniciais, há 30 anos. 

 

Questionário: 

1- Que situações ou condições levaram você a ser professora alfabetizadora na Educação de Jovens e 

Adultos? Por acreditar que a educação é oportunidade de ascensão do estudante 

2- O que é alfabetização para você? É um processo que vai além de ler códigos da escrita, é o início 

de um processo de independência de quem não domina os caracteres da escrita. 

3- Na sua opinião, o que é necessário saber para atuar nos anos iniciais na EJA? Além da formação 

pedagógica é ter a consciência que todos os independentes do grau de instrução, todos somos 

aprendizes e ensinantes. 

4- De que modos você promove o processo de alfabetização com alunos de EJA dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental? Com que você mais trabalha? Parto do princípio de que, todos os alunos 

independentemente do nível de aprendizado que estão, ao serem contemplados no ensino-

aprendizagem, eles têm sucesso garantido. 

5- Que referenciais ou estudos realizados por você foram importantes para sua atuação nos anos 

iniciais de EJA? Meu autor de referência é Paulo Freire. 

6- Como está a EJA nesses tempos de pandemia? Cada dia estamos nos superando para todos sem 

exceção sejam contemplados nos seus aprendizados. 
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7- O que é importante para você nesse período? O manter sempre o contato com os aprendizes e 

incentivando para que todos continuem na busca constante. Que sejamos todos a superação. 

8- Que atividades estão sendo propostas por você, na pandemia? Atividades voltadas mais pra leitura, 

escrita e cálculos. 

9- Como você se sente neste contexto? Cada vez mais na condição de aprendiz tanto quanto os 

alunos. Estamos todos no mesmo processo. 

10- Complete o período: Ser professora dos anos iniciais do ensino fundamental de EJA significa ........ 

superação e ter a consciência que a educação institucional cada dia fica mais evidente que a 

mudança só poderá acontecer através do povo educado 
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