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Julya Moraes Silveira da Silva * 

Resumo: O presente trabalho tem a intenção de focalizar a temática da alfabetização de Jovens e 

Adultos, pensando nos desafios que ainda se instauram metodologicamente e na alfabetização dos 

brasileiros, o que ainda não foi alcançado satisfatoriamente, buscamos, por meio deste trabalho, tecer 

reflexões acerca desse assunto com base nas leituras de dois grandes autores da Educação: Paulo 

Freire e Emilia Ferreiro, com o objetivo de apresentar suas principais concepções e salientar suas 

colaborações para a prática alfabetizadora na EJA. Esperamos que essa exposição teórica nos ajude a 

elaborar práticas alfabetizadoras que atenda às especificidades do público Jovem e Adulto, não 

lançando mão da importância da alfabetização enquanto um direito social, político, histórico e cultural. 

Palavras-chave: EJA; alfabetização; prática; especificidade; direito. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO. 

O presente trabalho tem a intenção de focalizar a temática da alfabetização de Jovens e 

Adultos, buscando tecer reflexões acerca desse assunto com base nas leituras de dois grandes 

autores da Educação: Paulo Freire e Emilia Ferreiro, por meio dos quais acreditamos 

contribuir para a prática alfabetizadora na EJA
1
, ainda nos dias atuais. 

 É preciso dizer que este não é um dos temas mais discutidos na Graduação em 

Pedagogia, e nem na Educação em geral. No entanto, o analfabetismo ainda é um desafio que 

se coloca entre nós, brasileiros. Esta afirmação pode ser validada pelos dados do IBGE que, 

em 2015, estimou a existência de cerca 13,2 milhões de analfabetos no Brasil (um percentual 

de 8,0%), um número, maior do que a população inteira da cidade de São Paulo. 

É preciso esclarecer que os dados ainda podem ser maiores se pensarmos que a 

apreensão dessas informações se dão por auto declaração, e que, nesta sociedade grafocêntrica 

se autodeclarar “analfabeto” é motivo de vergonha para muitos cidadãos. 

Por isso, não basta “deixar os velhinhos morrerem em paz”
2
, é preciso garantir aos que 

foram excluídos pelo sistema e pela escola, o direito ao conhecimento historicamente 

construído.                                            

                                                
1
*Graduanda do oitavo período do curso de Pedagogia da UFJF. 

E-mail para contato: julyamss2015@gmail.com 

 A EJA (Educação de Jovens e Adultos) foi reconhecida enquanto modalidade da Educação Básica a 

partir da Lei 9.394/96 por meio da qual o atendimento a Jovens e Adultos foi garantido nas etapas do 

ensino fundamental e médio, considerando as especificidades do público atendido. 
2
 Essa declaração polêmica foi feita por Darcy Ribeiro, em 1990, no encerramento de um Congresso 

Brasileiro que foi um dos desdobramentos do ano Internacional da Alfabetização. Esta fala deixou 

cerca de 1.500 pessoas atônitas já que, além de ser um dos militante da Educação Pública, Darcy 

Ribeiro estava ao lado de Paulo Freire quando dissera isto (HADDAD, 1997, p. 01). 
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Pensando em uma sociedade onde a cultura letrada é a mais valorizada, viver sem o 

domínio do código escrito não deve ser uma tarefa fácil. E alfabetizar esses sujeitos jovens e 

adultos não representa, apenas, a garantia do direito, mas também significa permitir que esses 

cidadãos tenham a possibilidade de obterem melhores condições de vida, que por meio da 

leitura e da escrita venham a ser beneficiados com o prazer de uma boa leitura, e também com 

a possibilidade de novas perspectivas. 

Além da importância prática e cotidiana da alfabetização, é preciso falar da mesma 

como uma porta que possibilita o exercício de uma cidadania plena. Mediante o cenário 

político e econômico de nosso País, penso que falar sobre Educação, sobretudo para jovens e 

adultos é muito importante. É de responsabilidade da escola e de todos nós, educadores, 

formarmos cidadãos hábeis para a leitura e escrita, mas também aptos para agirem 

criticamente nas atividades políticas em sociedade. Considero uma educação de qualidade, 

somada à criticidade, uma ferramenta poderosa contra os ataques à Educação e ao seu 

sucateamento, aos direitos trabalhistas e à retirada dos direitos mínimos do cidadão brasileiro. 

Desde então, este trabalho tem como objetivo discutir a temática da alfabetização de 

adultos, por meio da proposta de leitura das perspectivas de Paulo Freire e Emilia Ferreiro, 

considerando o papel dos mesmos enquanto educadores revolucionários, suas colaborações 

para a prática alfabetizadora e suas principais concepções que envolvem o campo da 

Educação de Jovens e Adultos. 

  

2 - TRILHAS DE MINHA HISTÓRIA.   

Minha trajetória universitária ia por outros caminhos quando, um estágio mudou o 

meu percurso. Pertenço ao Grupo de Pesquisas LICEDH (Linguagens, Infâncias, Cultura, 

Educação e Desenvolvimento Humano) da Faculdade de Educação, da UFJF desde o ano de 

2014. Durante este período fui bolsista de Iniciação Científica e também do PIBID creche. 

Todas essas experiências foram muito prazerosas e dentro deste grupo, aprendi algo que 

levarei para onde eu for: a ser sensível ao outro, seja ele quem for, uma criança pequena ou 

um adulto. 

No entanto, o estágio na modalidade EJA impactou a minha trajetória acadêmica. Esse 

primeiro contato com a Educação de Jovens e Adultos aconteceu em uma escola municipal de 

Juiz de Fora, durante o segundo semestre do ano de 2016 e foi uma experiência que me 

marcou, pois foi ao encontro de parte da história da minha vida. 



 

 

 

Meu avô paterno, o senhor José Domingos Filho, é um idoso analfabeto. A falta do 

domínio das letras por parte dele sempre representou uma grande inquietação em mim. 

Lembro-me que desde muito pequena eu me perguntava como ele vivia, como se locomovia, 

comprava e vendia coisas.  Essas dúvidas não tinham resposta naquele momento, pois, apesar 

de eu saber que ele não escrevia e nem lia, eu sempre via meu avô vivendo autonomamente. 

“Mas como?” Eu me perguntava. Eu não sabia. A única coisa que eu sabia era sobre a 

potencialidade do meu avô. 

Ao reencontrar a mesma realidade no estágio da disciplina de Fundamentos Teórico-

Metodológicos para a Educação de Jovens e Adultos, senti-me, instigada a vivenciar aquela 

experiência, e desta vez, contribuir de verdade para a vida dos alunos daquela turma.                   

 A grande maioria da sala era composta por idosos, lembro-me que tínhamos 

aproximadamente 15 alunos frequentes, em uma turma de 18. Eles tinham entre 40 e 80 anos, 

e foram muito receptivos à minha chegada, sempre compartilhando comigo parte de suas 

trajetórias de vida.         

A turma tinha alguns problemas quanto à alfabetização. Por isso, muitos me 

procuraram no intuito de aprenderem a ler. Contudo, o curso de Pedagogia não havia me dado 

noções específicas sobre essa temática. A partir dessa demanda, iniciei alguns trabalhos bem 

elementares devido às dificuldades dos alunos, pensando sempre numa perspectiva que via-os 

como sujeitos adultos. 

Em todo o tempo que estive ali, busquei ir de encontro às práticas que a professora 

tinha, pois, além da eficácia das mesmas ser um tanto discutível - por conta da quantidade de 

alunos analfabetos - as mesmas eram muito maçantes e infantilizadas, além de se basearem na 

orientação de uma velha cartilha. 

Infelizmente, o estágio acabou e eu não pude dar continuidade aos trabalhos. Mas a 

inquietude sobre esse tema permaneceu em mim, assim como o desejo de afirmar e oferecer 

da melhor forma possível o direito à educação desses sujeitos.       

 Essa experiência, somada às discussões que aconteciam na disciplina anteriormente 

citada, despertaram-me  para a questão que tematiza este trabalho a Alfabetização na EJA, 

objetivando difundir e esclarecer as contribuições de Freire e Ferreiro para a prática 

alfabetizadora nessa modalidade.            

 

3 - PAULO FREIRE E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A ALFABETIZAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS. 

 



 

 

 

  3.1 – BIOGRAFIA. 

 

Paulo Reglus Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 na cidade de Recife, em 

Pernambuco. Nascido de família simples, o jovem, recém-formado em Advocacia - e que 

acabara de largar o ofício pelo seu caráter extremamente sensível e humano - talvez nunca 

tenha imaginado que se tornaria um dos maiores nomes que a Educação pôde ver; talvez 

nunca tenha imaginado o destino importante e solidário que teria e as lembranças e as 

concepções que deixaria para a humanidade como um todo. 

Casado com Elza, que também era professora, Freire teve cinco filhos aos quais 

buscava criar por meio dos vínculos de diálogo que, segundo ele, também marcaram o modo 

como ele foi criado. 

Freire marcou pontualmente a Educação de Jovens e Adultos, à qual atribuiu o caráter 

político-ideológico da busca pela libertação. 

As primeiras experiências de Freire com o público carente adulto, aconteceram no 

SESI - Serviço Social da Indústria - quando ele foi diretor do setor de Educação e Cultura da 

Instituição e teve o privilégio de conviver com muitas famílias de trabalhadores. Lá, segundo 

o próprio Freire, ele foi aprendendo a dialogar com a classe trabalhadora e a “compreender a 

sua estrutura de pensamento, a sua linguagem, a entender o que chamaria de “terrível 

malvadeza do sistema capitalista” (FREIRE, 1987, p. 8 apud MOURA, 1999, p. 45). 

Essa experiência, sem dúvida alguma, contribuiu para a formação de Paulo Freire que, 

em 1962, protagonizou um desafio inovador na cidade de Angicos, município do Rio Grande 

do Norte, onde Freire e uma equipe de voluntários buscaram colocar em prática uma 

metodologia ainda não sistematizada, mas que representava o aproveitamento do momento 

político satisfatório que se vivia. O método utilizado por Paulo Freire visava a alfabetizar 

cerca de 300 alunos em 40 horas. 

A proposta era de promover uma alfabetização compatível com a realidade do 

trabalhador (MOURA; SERRA, 2014 p. 11), usando como principal recurso os círculos de 

cultura, nos quais “se desenvolviam os debates que davam início ao processo de alfabetização 

e conscientização” (idem). 

Segundo Moura e Serra (2014, p. 13), o sucesso da experiência em Angicos se deu por 

conta do: 

(...) progresso humano e a boa preparação dos coordenadores que estavam à 

frente dos trabalhos de alfabetização. Desta forma, diante das considerações 

percebemos que o projeto de Angicos foi uma experiência que deu certo. E 



 

 

 

assim como constatou Pelandré (1998), o tempo foi curto, mas o convívio foi 

intenso. 

 

Este foi apenas o início do sucesso de Freire no campo da Educação de Jovens e 

Adultos. A experiência em Angicos somadas ao momento de grandes movimentações 

populares levaram-no por caminhos que pareciam promissores para a EJA. Moura (1999) nos 

diz que, até meados de 1960, Freire interferiu diretamente nas políticas educacionais do 

Nordeste e do Brasil. 

Isso se deu por conta do fato de que o Brasil passava por um processo no qual  o 

desejo pelo desenvolvimento era muito forte dentro do País, que naquele momento era tão 

“querido pelos seus nativos”, o que caracteriza o nacionalismo. Em especial, o público 

analfabeto ansiava por mudanças, por investimentos que lhes oferecessem novas perspectivas. 

Como consequência dessa movimentação, o então presidente, João Goulart, chegou até a se 

comprometer com a educação para jovens e adultos criando, em 1964, a Campanha Nacional 

de Alfabetização, sob a coordenação de Freire (MOURA, SERRA, 2014, p.12). 

No entanto, no ano de 1964, um governo militar assumiu o poder por meio de um 

golpe de Estado, e assim colocou tudo que havia sido construído ao chão novamente. 

Os materiais que estavam sendo produzidos foram queimados; os professores e 

organizadores das campanhas presos, inclusive Paulo Freire. Sem dúvida alguma, ele era um 

dos alvos do novo governo militar. Freire e outras pessoas que representavam “perigo” ao 

governo opressor foram interrogados e muitos até torturados. 

Fui submetido durante quatro dias a interrogatórios, que continuaram depois 

no IPM do Rio. Livrei-me, refugiando-me na Embaixada da Bolívia em 

setembro de 1964. Na maior parte dos interrogatórios a que fui submetido, o 

que se queria provar, além de minha “ignorância absoluta” (como se 

houvesse uma ignorância ou sabedoria absolutas; esta não existe senão em 

Deus), o que se queria provar, repito, era o perigo que eu representava 

(FREIRE, 1979, p. 10). 

  

Mesmo assim, Freire não abandonou seu objetivo de continuar motivando e ouvindo 

as vozes das massas populares. Sua trajetória fora do Brasil foi brilhante. 

Após poucos dias de sua chegada ao exílio, na Bolívia, este país também sofreu um 

golpe de Estado, o que fez Freire se mudar para o Chile que naquele momento, era a única 

democracia na América Latina (MARQUES, et all, 2009, p. 39). 

Apesar das más notícias relacionadas às torturas, por exemplo, oriundas de seu País de 

origem, Paulo Freire escreveu Educação como prática da Liberdade (1967), Pedagogia do 

Oprimido (1970) e Extensão e Comunicação (1971), durante o exílio. 



 

 

 

Depois disso, Freire foi convidado a ir dar aulas em Harvard, nos Estados Unidos da 

América. Ele também recebeu um convite para a consultoria especial do Departamento de 

Educação do Conselho Mundial das Igrejas em Genebra, na Suíça. Freire ocupou os dois 

cargos em tempos diferentes e destacou-se mundialmente neste período (MARQUES, et all, 

2009, p. 39). 

Como se isso ainda não fosse o bastante, Freire assessorou a Educação de Jovens e 

Adultos em diversos países no continente africano. Essa experiência com uma realidade 

bastante injusta originou a produção da obra “Cartas à Guiné-Bissau: registro de uma 

experiência em processo”, em 1977 (MARQUES, et al, 2009, p. 39). 

Somente em 1980, Freire retornou ao Brasil e apesar da morte de sua esposa Elza, em 

1986, Freire não parou. Entre 1989 e 1991, ele assumiu o cargo de Secretário de Educação do 

Município de São Paulo. Esta década também foi muito frutífera, pois Freire teceu outras 

obras importantes como, Educação na cidade, em 1991; Pedagogia da esperança: um 

reencontro com a Pedagogia do oprimido, em 1992; no ano de 1993, Política e Educação e 

Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar; Cartas à Cristina, em 1994; em 1995, À 

sombra desta mangueira; e por fim, em 1996, Pedagogia da autonomia: saberes necessários 

à prática educativa. 

Infelizmente, no ano de 1997, Freire nos deixou. Na madrugada do dia 02 de maio, 

Paulo Reglus Neves Freire teve um infarto e se foi. No entanto, segundo Marques (et all, 

2009, p. 43), apesar de sua morte, “suas lutas, seus ideais, permanecem vivos na sociedade 

mundial” . 

 

3.2 - CONTRIBUIÇÕES METODOLÓGICAS. 

 

Sobre o método, inicialmente, é preciso dizer que as contribuições Freireanas para a 

Educação de Jovens e Adultos não se reduzem aos aspectos metodológicos de alfabetização. 

Pelo contrário, sabe-se que Freire foi e ainda é um dos grandes nomes da educação brasileira e 

mundial, pois ele não lutava apenas pela alfabetização das pessoas adultas, mas também por 

uma educação de qualidade para todos. 

O método Paulo Freire, ou o Sistema Paulo Freire - nomenclatura preferida por ele - se 

constituía numa perspectiva que estabelecesse, primeiramente, um desvencilhamento com a 

Educação bancária, pensando “(...) a alfabetização do homem brasileiro, em posição de 

tomada de consciência, na emersão que fizera no processo de nossa realidade” (FREIRE, 

1969, p. 104 apud MOURA, 2009, p. 60), por meio de um: 



 

 

 

 
(...) trabalho com que tentássemos a promoção da ingenuidade em 

criticidade, ao mesmo tempo em que alfabetisássemos (…) Pensávamos 

numa alfabetização direta e realmente ligada à democratização na cultura, 

que fosse uma introdução a esta democratização (...) numa alfabetização que 

fosse em si um ato de criação, capaz de desencadear outros atos criadores. 

Numa alfabetização em que o homem, porque não fosse seu paciente, seu 

objeto, desenvolvesse a impaciência, a vivacidade, características dos 

estados de procura, de invenção e reivindicação (idem). 

  

O diálogo também era uma questão importante sinalizada por Freire. Para ele essa era 

a melhor forma de guiar as relações de ensino aprendizagem, pois possibilita que os homens 

atuem como sujeitos na sociedade onde vivem. Em suas palavras: 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco 

pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os 

homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o 

mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta 

problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. 

(...) dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos 

os homens. Precisamente por isto, ninguém pode dizer a palavra verdadeira 

sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a 

palavra aos demais (FREIRE, 1987, p. 50). 

 

Em consonância, Freire elege dois conceitos fundamentais que devem andar 

juntamente com o processo de alfabetização, o conceito de Cultura e o de Conscientização 

(MOURA, 2009, p. 63). 

Para ele o estudo da cultura deveria ser o conteúdo básico, assim como a mesma 

deveria ser o ponto de partida, permitindo que os sujeitos da alfabetização se 

compreendessem não só como sujeitos advindos e produtores dessa cultura (MOURA, 2009, 

p. 63), mas também como “fazedores da história” (FREIRE, 1979). 

A conscientização deveria estar intrínseca ao processo já que, a Educação para Freire, 

tinha como um de seus grandes objetivos, transformar a realidade, dizendo que: “É preciso, 

portanto, fazer desta conscientização o primeiro objetivo de toda educação: antes de tudo 

provocar uma atitude crítica, de reflexão, que comprometa a ação” (idem, p. 22). Esse 

processo aconteceria de modo que por meio da conscientização,  

ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da realidade, para 

chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto 

cognoscível e na qual o homem assume uma posição epistemológica. (...) 

Por isso mesmo, a conscientização é um compromisso histórico. É também 

consciência histórica: é inserção crítica na história, implica que os homens 

assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo. Exige que os 

homens criem sua existência com um material que a vida lhes oferece… 

(idem, p.15). 

  



 

 

 

Dentro desta linha de pensamento, Freire decidiu partir de uma unidade do Sistema de 

Escrita bastante interessante para a época, a palavra, que também lhe dava a possibilidade de 

trabalhar com a utilização da ideia das palavras/temas geradores, os quais seriam o ponto 

chave para as discussões que extrapolavam o ensino da língua.  

Segundo o próprio Freire essa proposta lhe possibilitaria trazer mais dos educandos 

para o processo de alfabetização da seguinte maneira: 

Será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto 

de aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da 

situação ou da ação política, acrescentemos. 

O que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo, através de certas 

contradições básicas, sua situação existencial, concreta, presente, como 

problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige resposta, não só no 

risível intelectual, mas no nível da ação. 

Nunca apenas dissertar sobre ela e jamais doar-lhe conteúdos que pouco ou 

nada tenham a ver com seus anseias, coem suas dúvidas, com suas 

esperanças, com seus temores. Conteúdos que, às vezes, aumentam estes 

temores. Temores de consciência oprimida. 

(FREIRE, p. 55, 1987) 

 

Para Oliveira (1988, p. 34), essa escolha era bastante inovadora pois avançava muito 

em relação às metodologias utilizadas pelos autores de cartilhas da época, ressaltando 

nitidamente, a importância de que a leitura do mundo preceda a leitura da palavra.   

Freire dividiu seu método em cinco etapas: A primeira fase consiste num 

levantamento do universo vocabular da população que irá participar do processo de 

alfabetização. A descoberta desse repertório de palavras, segundo Freire, acontece de modo 

que: 

Não só se retém as palavras mais carregadas de sentido existencial - e, por 

causa disto, as de maior conteúdo emocional -, senão também as expressões 

típicas do povo: formas de falar particulares, palavras ligadas à experiência 

do grupo, especialmente à experiência profissional (FREIRE, 1979, p. 23). 

          

Pois Freire acreditava que, 

 

Para ser válida, toda educação, toda ação educativa deve necessariamente 

estar precedida de uma reflexão sobre o homem e de uma análise do meio de 

vida concreto do homem concreto a quem queremos educar (ou melhor dito: 

a quem queremos ajudar a educar-se) (idem, p. 19). 

  

Segundo ele, não eram necessárias muitas palavras. Quinze ou dezoito eram 

consideradas suficientes para permitir a compreensão das sílabas de base da língua portuguesa 

(idem, p. 23) 

Na segunda etapa, essas palavras passavam por uma espécie de seleção que tinha como 

critérios:                                                                                                    



 

 

 

1.    (...)  riqueza silábica; 

2.  (...) dificuldades fonéticas. As palavras escolhidas devem responder às 

dificuldades fonéticas da língua e colocar-se na ordem de dificuldade 

crescente; 

3.  (...) conteúdo prático da palavra, o que implica criar o maior compromisso 

possível da palavra numa realidade de fato, social, cultural, 

política…(FREIRE, 1979, p. 23-24). 

  

A terceira fase consiste na criação de “situações existenciais típicas do grupo com o 

qual se trabalha” (idem, p. 24). Esta etapa compreende a promoção de situações codificadas
3
 

que levam em si elementos que possam ser descodificados
4
 pelos grupos, com a participação e 

colaboração de todos, alunos e coordenadores. Segundo Freire (1979), 

O debate a este propósito – como o que se leva a termo com as situações que 

nos proporcionam o conceito antropológico da cultura – conduzirá os grupos 

a “conscientizar-se” para alfabetizar-se. 

 

A quarta fase é de elaboração de fichas indicadoras que ajudam os coordenadores do 

debate em seu trabalho. As fichas deveriam simplesmente ajudar os coordenadores, não 

obtendo um caráter rígido (FREIRE, 1979). 

Na quinta fase, elaboram-se fichas nas quais contivessem as famílias fonéticas 

pertencentes às palavras geradoras. 

Em seu livro Conscientização, Paulo Freire descreve um pouco do processo que 

dinamiza essas etapas. Segundo ele: 

 
Uma vez projetada a situação, com a indicação da primeira palavra geradora, 

ou melhor, depois de representar graficamente a expressão oral da percepção 

do objeto, abre-se o debate. 

Quando o grupo, com a colaboração do coordenador, esgotou a análise – 

processo de descodificação – da situação dada, o educador propõe a 

visualização da palavra geradora, e não a memorização. Quando se visualiza 

a palavra e se estabelece o laço semântico entre ela e o objeto a que se refere 

– representado na situação –, mostra-se ao aluno, por meio de outro 

dispositivo, a palavra sozinha, sem o objeto correspondente. 

Imediatamente depois apresenta-se a mesma palavra separada em sílabas, 

que o analfabeto, geralmente, identifica como partes. Reconhecidas as 

partes, na etapa da análise, passa-se à visualização das famílias silábicas que 

compõem as palavras em estudo (FREIRE, 1979, p. 24). 

 

                                                
3
 “As „codificações‟ constituem-se no instrumento de que Freire se serve - em toda investigação e 

durante o processo de apropriação da linguagem escrita - para estabelecer a relação teoria-prática, 

subjetividade e objetividade‟, sendo, portanto, a representação de relações existenciais (MOURA, 

1999, p. 51). 
4
 As “descodificações” são, basicamente, o processo de análise crítica acerca das situações 

codificadas.( MOURA, 1999, p. 51). 



 

 

 

No que se refere à escrita, Freire acreditava que a mesma viria posteriormente à 

leitura, dizendo que: 

Uma vez terminados os exercícios orais, através dos quais se produz são 

somente o conhecimento mas também o reconhecimento, sem o qual não há 

verdadeiro aprendizado, o aluno passa à escrita, e isto desde o primeiro dia. 

Na tarde seguinte, leva ao círculo, como “tarefa”, todas as palavras que pôde 

criar pela combinação de fonemas comuns. O que importa, no dia em que 

põe o pé neste terreno novo, é a descoberta do mecanismo das combinações 

fonêmicas (idem, p. 25). 

 

 O Sistema Paulo Freire foi bastante exitoso nas experiências realizadas por esse autor 

e pelos que decidiram utilizar de sua metodologia  em muitos lugares. Exemplos nítidos 

podem ser representados por suas atuações em Angicos - como já citamos (PELANDRÉ, 

2002) - e também no Chile (MARQUES, et all, 2009).  

O trabalho de Freire sempre esteve ligado à crença no aluno analfabeto enquanto 

sujeito potente e habilidoso, que, mesmo sem o domínio do código, trilhou caminhos com 

muita riqueza cultural, repleta de aprendizados elaborados ligados a diversas áreas. Freire 

acredita em uma essência criadora e transformadora, em uma natureza humana marcadamente 

dialética. Essa natureza leva-o à busca pela humanização e pela libertação (MOURA, 1999, p. 

67).  

No entanto, essa humanização só pode se dar por meio de uma educação crítica e 

contextualizada: 

E esta passagem, absolutamente indispensável à humanização do homem 

brasileiro, não poderia ser feita nem pelo engôdo, nem pelo medo, nem pela 

força. Mas, por uma educação que, por ser educação, haveria de ser corajosa, 

propondo ao povo a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo, sobre suas 

responsabilidades, sobre seu papel no novo clima cultural da época de 

transição. Uma educação, que lhe propiciasse a reflexão sobre seu próprio 

poder de refletir e que tivesse sua instrumentalidade, por isso mesmo, no 

desenvolvimento desse poder, na explicitação de suas potencialidades, de 

que decorreria sua capacidade de opção. Educação que levasse em 

consideração os vários graus de poder de captação do homem brasileiro da 

mais alta imporda no sentido de sua humanização (FREIRE, 1967, p. 57). 

  

Paulo Freire defendia a alfabetização de Jovens e Adultos “enquanto ato político e ato 

de conhecimento, comprometida com o processo de aprendizagem da escrita e da leitura da 

palavra…” (MOURA, 1999, p. 61). 

Em sua obra “Educação como prática da liberdade” (1967, p. 111), Freire diz assim: 

Pensávamos numa alfabetização que fosse em si um ato de criação, capaz de 

desencadear outros atos criadores. Numa alfabetização em que o homem, 

porque não fosse seu paciente, seu objeto, desenvolvesse a impaciência, a 



 

 

 

vivacidade, característica dos estados de procura, de invenção e 

reivindicação. 

 

Apesar de saber que a Educação não seria a solução mágica para todos os problemas 

da sociedade, Freire pensava na Educação enquanto potente ferramenta de transformação. 

Segundo Moura,  

Mesmo tendo a compreensão de que não era exclusivamente pela educação e 

pela alfabetização que se fariam as transformações no país, acreditava que a 

alfabetização e a educação em sua amplitude, poderiam constituir-se numa 

ajuda para que os sujeitos tomassem consciência do seu estado no mundo e 

da realidade da sociedade em que viviam, de forma que, conseguindo esse 

entendimento crítico eles pudessem buscar formas de intervenção para o 

processo de transformação da realidade (MOURA, 1999, p. 50). 

 

Freire também foi revolucionário em outras temáticas, como por exemplo, a do 

Letramento. Mesmo antes de este tema existir conceitualmente, o mesmo já estava nas 

práticas e no discurso Freireano por meio, justamente, de sua concepção de sujeito enquanto 

produto e produtor de cultura. Soares (1998) diz que “Freire foi um dos primeiros educadores 

a realçar o poder revolucionário do letramento, ao afirmar que ser alfabetizado é tornar-se 

capaz de usar a leitura e a escrita como um meio de tomar consciência da realidade e de 

transformá-la”(SOARES, 1998, apud PELANDRÉ, 2002, p.127). 

Como citado, o método Paulo Freire foi um tanto inovador na época em que foi 

colocado em ação, contudo, por conta dos avanços no estudo do ensino da língua, atualmente, 

percebemos algumas lacunas e problemas neste método. Com o decorrer dos anos, percebeu-

se que os métodos sintéticos
5
 eram falhos no sentido de que não estão diretamente ligados aos 

usos e funções da escrita, sendo assim, por meio de um aprendizado fragmentado e mecânico 

esses métodos se distanciam da realidade e da utilidade da leitura e da escrita. 

Falando sobre o Sistema Paulo Freire, Carvalho (2010, p. 73) diz que, 

 

Para prosseguimento da alfabetização, o método não oferece novidades, pois 

seus procedimentos técnicos são muito tradicionais: divisão da palavra em 

sílabas, apresentação das “famílias fonêmicas” e formação de novas 

palavras. 

  

Além de reforçar a característica já sinalizada acima, Carvalho ainda diz que: 

 

                                                
5 Segundo Ferreiro e Teberosky (1999) de maneira geral o método sintético busca estabelecer 

correspondências a partir de unidades pequenas da escrita. Na perspectiva dos métodos globais, a 

leitura é vista como um método global, no qual “O prévio, segundo o método analítico, é o 

reconhecimento global das palavras ou orações; a análise dos componentes é uma tarefa posterior.” (p. 

20). Desde então, mesmo partindo da palavra, Freire acaba dando enfoque à sílaba, o que o coloca sua 

metodologia no âmbito dos métodos sintéticos. 



 

 

 

A aparente facilidade da técnica é uma faca de dois gumes: o método parece 

fácil de aplicar, mas alguns alunos não conseguem acompanhar o salto muito 

rápido da palavra-chave para as famílias silábicas. Por exemplo, LUTA e 

LU/TA são gráfica e fonologicamente diferentes de 

LA/LE/LI/LO/LU/TA/TE/TI/TO/TU. Se o aluno não percebe as relações 

entre as sílabas das palavras-chave e as demais, que lhe são apresentadas de 

uma só vez, ele fica desnorteado. Nem sempre, tampouco, o aluno 

compreende o processo combinatório de sílabas para formar novas palavras. 

(CARVALHO, 2010, P. 73) 

 

Portanto, apesar de o Sistema Paulo Freire ter como ponto de partida a relevância e o 

destaque aos elementos trazidos pelos educandos, o restante do processo ocorre por meio do 

método silábico. 

De fato, a existência de uma dualidade no discurso Freireano é bastante clara, pois, 

apesar de pensar no sujeito enquanto potente, Freire não consegue se desvencilhar totalmente 

de uma prática mecanicista. Sua concepção de escrita, então, se adéqua com mais facilidade 

aos que crêem na escrita enquanto código a ser aprendido. 

Oliveira (1988) nos alerta em relação ao tempo histórico vivido por Freire, sobre as 

limitações ligadas às metodologias utilizadas na época, sobre os estudos ligados ao ensino da 

língua e aos embasamentos psicológicos utilizados por Freire.  

Segundo a autora, algumas bases da Psicologia repercutem claramente na visão de 

Freire sobre a escrita: o Associacionismo e a Gestalt. Desde então, a leitura dessas teorias, que 

até então, eram vigentes, permitem realizar uma ligação consistente entre as mesmas e o 

Sistema Paulo Freire. 

Isso pode ser notado na prática de Freire: 

quando se refere aos estudos desenvolvidos por Jarbas Maciel com base em 

Pavlov. Segundo Maciel (1963:461) o processo de alfabetização é a 

montagem de um terceiro sistema de sinalização (reflexos condicionados), 

subsistema do segundo sistema de sinalizações, pelo qual as palavras faladas 

se refletirão nas palavras escritas (OLIVEIRA, 1998, p. 31) 

 

As influências da Gestalt podem ser observadas: 

 

pelo uso das palavras geradoras representativas da codificação de situações 

existenciais. Ao sugerir procedimentos para o trabalho com as codificações, 

Freire (1967:115) diz: "Somente quando o grupo esgotou, com a colaboração 

do coordenador, a análise (decodificação) da situação dada, se volta o 

educador para a visualização da palavra geradora. Para a visualização e não 

para a sua memorização" (idem, p. 31). 

  



 

 

 

No entanto, é importante destacar que Freire não compactua com a ideia de 

memorização da Teoria Associacionista e que se embasa nessas teorias de forma dialética 

(idem, p. 32). 

E talvez o ponto mais discutível acerca da proposta Freireana seja que, mesmo 

partindo da realidade do aluno, este não tem oportunidade de objetivar suas concepções 

acerca da língua escrita. 

Nas palavras de Oliveira (1998, p. 40): 

É com base nessas interpretações que somos levados a ver que a escrita 

como ato criador em Freire (montagem da expressão escrita da expressão 

oral) corre o risco de se tornar a aquisição mecânica de uma técnica. Sendo 

assim, a alfabetização como ato de conhecimento de certa forma dicotomiza 

a ação dos sujeitos em dois momentos: um em que não se considera que o 

alfabetizando tenha um conhecimento prévio da escrita; outro em que, a 

partir do que lhe é apresentado pelos alfabetizadores, entra em contato com a 

escrita. Por meio da decomposição da palavra geradora em sílabas, o 

alfabetizando passa a compreender o mecanismo das combinações fonêmicas 

e, a partir delas, começa a criar a escrita. Nesse caso, considera-se que são 

apenas os alfabetizadores que detêm o conhecimento da leitura e da escrita. 

E, a nosso ver, é o momento em que acontece a dicotomia no ciclo 

gnosiológico. 

  

Comungamos com Leal (2004, p. 80) acerca do fato de que os princípios da escrita 

“não se apresentam de forma transparente para os que não foram iniciados nesses 

processos...”. No entanto, ao contrário do que pensava Freire, a opacidade desse sistema não 

representa a não percepção do mesmo por meio dos alfabetizandos já que a escrita está no 

mundo para todos, tanto os alfabetizados quanto os que não tiveram acesso a esse ensino de 

forma sistematizada. Por isso, ao contrário de Freire, entendemos que esse primeiro contato 

com a escrita não acontece na escola, mas fora dela. 

Apesar de tudo isso, o próprio Freire nos dizia para não nos determos às suas 

formulações e sempre incentivava a reflexão dizendo: “(...) os que põe em prática a minha 

prática, que se esforcem por recriá-la, repensando também meu pensamento” (FREIRE, 

1976, p. 17). 

Realmente, sob nosso ponto de vista, é preciso sim, recriar a prática Freireana, o que 

nos faz enxergar que suas maiores contribuições vêm das concepções que embasam e que 

traçam os objetivos de sua prática pedagógica, pois Paulo Freire traz uma perspectiva nova 

para o processo de apreensão do sistema alfabético de escrita. Freire traz a criticidade, a 

politicidade e a negação da ausência de neutralidade nas esferas de educação.  



 

 

 

Mediante a precariedade das campanhas oficiais que visavam a alfabetizar o País na 

época, Freire não foi nada menos que revolucionário. As campanhas educacionais da época
6
 

eram falhas e não reconheciam as potencialidades do sujeito analfabeto. Diversos governos se 

movimentaram em campanhas que fizeram muito barulho, mas pouquíssimos efeitos 

(STRELOW, 2010, p. 52-53). 

         Desde então, somente a partir dos estudos da Psicogênese da Escrita muitos 

apontamentos puderam ser feitos, trazendo, desta forma, mais colaborações para a 

Alfabetização de Jovens e Adultos. 

  

4 - EMÍLIA FERREIRO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A ALFABETIZAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS. 

 

  4.1 – BIOGRAFIA. 

 

Emilia Ferreiro nasceu em 1937 na Argentina, de onde saiu e conquistou o mundo 

através da revolução realizada por ela e seus colaboradores no campo da Educação por meio 

da Psicogênese da Língua Escrita. 

Sua formação inicial era em Psicologia pela Universidade de Buenos Aires, e apesar 

de estar envolvida no trabalho com crianças na Argentina, a partir da leitura do livro “ A 

psicologia da inteligência” de Jean Piaget, Ferreiro se sentiu convidada a se aprofundar nas 

concepções desse autor e desde então, foi para Genebra com o intuito de verificar se a teoria 

Piagetiana era mesmo uma teoria geral de processos de aquisição de conhecimento (MELLO, 

2015, p. 247). 

Com o objetivo de se aproximar de Piaget, Ferreiro solicitou a sua entrada no Centro 

Internacional de Epistemologia Genética, que era dirigido pelo pesquisador, que, naquela 

época, era bastante solícito a interessados. Após passar em uma espécie de “teste”, Ferreiro 

ingressou naquele grupo e após um ano iniciou seu doutorado sob a orientação desse teórico 

da Psicologia. No ano seguinte, sua tese originou um livro denominado “Les relations 

temporelles dans le langage de I‟enfant” (1971) (idem, 2015, p.248-249). 

Em 1970, Ferreiro voltou a Buenos Aires e lá iniciou outros estudos que culminaram 

na investigação da aquisição da escrita pelas crianças. No entanto, assim como Freire, Emília 

                                                
6
  Os materiais utilizados e as propostas das respectivas campanhas podem ser encontrados no site do 

Fórum da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, disponível em: http://forumeja.org.br 
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Ferreiro também foi atingida pelo momento político que seu país vivia, e pelo agrupamentos 

políticos que a viam enquanto ameaça. Desde então, “Ferreiro e Rolando Garcia, seu marido, 

foram trabalhar na Universidade de Montevidéu, no Uruguai, onde passavam grande parte do 

tempo (ibid, p. 251). 

Isso tudo pareceu dar ainda mais impulso para o surgimento de grupos de estudos que 

deram origem a um trabalho experimental que se iniciou em 1974 e que representava os 

primeiros passos da pesquisa sobre a Psicogênese da Língua Escrita. No entanto, o caminho 

de Ferreiro foi interrompido mais uma vez por conta de um regime militar que acabou 

dispersando o grupo e dificultando o término da coleta dos dados. Ferreiro voltou a Genebra, 

mas o grupo começou a se comunicar por carta. 

Emilia Ferreiro voltou à América Latina, mas por não pôde ir para a Argentina, desde 

então ela começou a fazer viagens frequentes para o México onde formou outro grupo de 

estudos. Segundo Mello (2015, p.254), 

A escolha por esse país deu-se pelo fato de que, lá, Ferreiro encontrou novas 

possibilidades de continuar o trabalho com crianças e iniciar atividades com 

adultos analfabetos e povos indígenas, além de obter lugar de privilégio 

como docente, já que, em 1979, passou a atuar no Centro de Investigações e 

Estudos Avançados (Cinvestav) do Instituto Politécnico Nacional (IPN) do 

México, onde hoje é pesquisadora emérita. 

  

Foi no México também que Ferreiro publicou seu mais reconhecido e importante 

trabalho, com a coautoria de Ana Teberosky Los sistemas de escritura en el desarrollo del 

niño (1979), que apresenta os resultados e reflexões acerca das pesquisas realizadas na 

Argentina nos anos de 1974, 1975 e 1976, com seu grupo de pesquisa. Este livro só foi 

traduzido no Brasil em 1985, com o título de Psicogênese da Língua Escrita, pela Editora 

Artes Médicas. 

 

4.2 - CONTRIBUIÇÕES METODOLÓGICAS. 

 

A partir dos inacabamentos das teorias e metodologias destinadas à alfabetização de 

jovens e adultos, as contribuições de Ferreiro inauguraram uma nova etapa nas perspectivas 

relacionadas à essa temática por meio de seus estudos sobre a Psicogênese da Escrita, 

inclusive nos adultos. 

Segundo Ferreiro e Teberosky (1985), inicialmente, a Psicogênese da escrita teve 

como principal objetivo desvendar o processo de aquisição da leitura e da escrita pelas 

crianças, mas diante de tantos outros estudos derivados da Psicogênese da Língua Escrita é 



 

 

 

possível estabelecer uma relação sólida entre esta teoria e a Educação de Jovens e Adultos. 

Sobre isso, Oliveira (1988, p. 48) diz que nas produções de Ferreiro: 

estão presentes em suas preocupações as duas faces da problemática mais 

ampla com as quais a tarefa de alfabetização deve se comprometer: • 

procurar sanar uma "carência" em relação aos jovens e adultos, o que ela 

chama de "alfabetização remediativa"; • promover uma ação preventiva no 

caso das crianças, para evitar que se convertam em futuros analfabetos. 

 

É bastante claro em seus textos, que Ferreiro guia seus estudos tocada pedagógica e 

politicamente pelos problemas sociais da época, a fim de militar a favor dessas pessoas que 

fracassavam por tanto tempo na escola e impedir que este ciclo se repetisse. Ferreiro também 

possuía uma consciência crítica quanto às causas do analfabetismo enquanto um problema 

que não era somente da escola, mas um problema social ligado a várias outras formas de 

exclusão social (ibid, p. 96). Ela também desculpabiliza o sujeito, sob a justificativa de que os 

maiores índices de repetência, absenteísmo, evasão, substrução e analfabetismo se 

concentravam, geralmente, “entre a população indígena, rural ou marginalizada dos centros 

urbanos...” (FERREIRO, TEBEROSKY, 1985, p. 17), o que nos faz pensar que essa “culpa” 

não pode ser atribuída ao sujeito. Estas autoras atribuem a causa desses problemas a questões 

sociais que vão além das vontades individuais. Segundo elas: 

É por essa razão que acreditamos que, em lugar de “males endêmicos”, 

deveria se falar em seleção social do sistema educativo; em lugar de se 

chamar “deserção” ao abandono da escola, teríamos de chamá-lo  de 

expulsão encoberta (idem, p. 18). 
         

Desde então, durante sua tentativa de “desvendar os mistérios relativos ao processo de 

aprendizagem dos sujeitos e a partir daí estabelecer as fronteiras com os métodos de ensino”, 

Ferreiro resolve utilizar a Psicologia Genética de Piaget (MOURA, 2009, p.101).                    

A Psicogênese da Língua Escrita não se instala na defensiva do campo Psicológico, 

tampouco do campo Pedagógico. Não se trata de dizer de uma série de habilidades necessárias 

para que o indivíduo aprenda, pois, apesar de sua potencialidade, ele pode ter certo 

desempenho em determinada tarefa, porém, isso não diz tudo sobre suas competências. 

Também não se trata de dizer de uma metodologia salvadora que irá fazer com que todos 

aprendam, pois, ao contrário do que o Condutismo acreditava, Ferreiro defende que cada 

assimilação ocorre de modo distinto, mesmo que o estímulo seja o mesmo (idem, p. 22-23). 

Apesar de ser a principal fonte de inspiração para Ferreiro, os estudos de Piaget não 

atenderam totalmente às suas inquietações sobre a aquisição da língua escrita, 

especificamente, o que a impulsiona a beber nas fontes da Psicolinguística contemporânea, 

onde encontra uma boa alternativa de vinculação com o desenvolvimento cognitivo de Piaget 



 

 

 

(idem, p. 102). Desde então, a Psicogênese da Língua Escrita, constrói-se nas bases teóricas 

de duas áreas: Psicologia e Linguística. 

Segundo Oliveira, através de seus estudos que traziam um recente diálogo entre essas 

duas areas, Ferreiro bebe nas águas de Noam Chomsky e suscita grandes problemáticas que 

contradiziam muitas teorias que na época eram vigentes. Segundo a mesma autora, 

Chomsky, ao destacar a capacidade inata para a linguagem, que diz ser 

exclusiva do ser humano, do que resulta sua capacidade criadora, coloca em 

xeque a insuficiência dos modelos behavioristas que explicavam até então a 

aquisição da linguagem por imitação ou condicionamento (idem, p. 59). 

          

         E desta forma, Ferreiro acaba reconhecendo os conhecimentos que esse aluno tem a 

respeito de sua língua materna. Se Ferreiro diz isso considerando crianças pequenas, o que 

diríamos então dos conhecimentos dos adultos? 

Durante a busca por explicações acerca do processo de construção do conhecimento, 

mais especificamente do processo de aquisição da Linguagem Escrita, Ferreiro defende que 

“faz-se necessário investigar os sujeitos no que se refere a sua visão de escrita, ao seu 

entendimento sobre a leitura e os problemas tal como os propõe para si” (idem, p. 103) e leva-

nos à uma concepção de alfabetização interessante: 

a alfabetização consiste num processo pedagógico e epistemológico que 

deve possibilitar, ao sujeito, a apropriação do sistema de representação da 

linguagem escrita e a sua consequente reconstrução e utilização para si como 

objeto possibilitador da apropriação de novos conhecimentos e de 

intervenção em diferentes situações sociais (idem, p. 105). 

  

A partir desta definição é possível falar não só da apropriação do código escrito, mas 

de uma formação para a vida cidadã. De modo que escrita não seja vista apenas como código, 

mas como um sistema de representação, construído pela humanidade. 

O problema é que: 

se a escrita é concebida como um código de transcrição a aprendizagem é 

concebida como a aquisição de uma técnica. Se a escrita é concebida como 

um sistema de representação, a aprendizagem se converte na apropriação de 

um novo objeto de conhecimento, é uma aprendizagem conceitual 

(FERREIRO & TEBEROSKY, 1999, p. 16). 

  

Assim, se a escrita é compreendida apenas como um código, o sujeito tem a sua 

imagem comprometida, empobrecida. Ele é visto como alguém que não tem suas experiências 

compreendidas e nem levadas em conta, e não tem seu caminho evolutivo até escrita avaliado, 

assim como suas perspectivas sobre a mesma. No entanto, se a escrita é vista como um 

sistema de representação, o sujeito evolui em um processo semelhante ao da humanidade. 

Toma posse de seu papel cognoscente, atuante, que constrói e reconstrói conhecimentos, e 



 

 

 

que mesmo antes de ir para escola tem uma opinião formada sobre a escrita (idem, p. 106) 

entendendo assim a mesma como “(...) um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da 

humanidade”, aparecendo para o alfabetizando “como objeto com propriedades específicas e 

como suporte de ações e intercâmbios sociais” (idem, p. 107). 

Na perspectiva de um sujeito que pertence a um agrupamento que não é constituído 

por crianças, que já possui uma experiência excludente no sistema escolar e que também 

possui uma referência sociocultural estranha à (e que estranha a) cultura escolar (OLIVEIRA, 

1999, p. 59-73), Ferreiro pontua algumas especificidades que marcam o processo de 

alfabetização dos adultos
7
. 

Para esta autora, primeiramente, é necessário  

aceitá-los como seres inteligentes e como portadores de conhecimento da 

língua escrita; da mesma forma que se aceita que os adultos não 

alfabetizados podem ter certos conhecimentos do mundo, manejar técnicas 

artesanais complicadas, conhecer técnicas de cultivo e etc (MOURA, 1999, 

p. 115) 

 

 Ferreiro salienta que, neste processo, existe uma grande necessidade de conhecermos 

suas formas de vida e de trabalho. Conhecermos seus modos de existir, que, apesar de serem 

semelhantes em alguns pontos - como, por exemplo, em relação ao fracasso escolar, às 

ocupações mal remuneradas e desvalorizadas socialmente, à marginalização e ao 

desprovimento de um ensino crítico e sistematizado -, é importante enxergá-los de modo 

singular. 

Assim como nas crianças esta autora sinaliza algumas marcas que caracterizam  os 

processos de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita nos adultos.  

Acerca das potencialidades, Ferreiro sinaliza que os alfabetizandos adultos 

● Geralmente são capazes de realizar uma diferenciação clara entre desenho e 

escrita;  

● Distinguem facilmente letras e números, reconhecendo, com mais facilidade, 

os números;  

●  Têm maiores possibilidades de uso das letras, quando conhecem seus nomes; 

● Conseguem ler silenciosamente, ainda no processo inicial de leitura;  

● Concebem a escrita como um sistema de marcas que também pode ser 

representado pela pauta sonora. (idem, p. 119-120). 

 

                                                
7
 Usaremos esta terminologia pois com base nas leituras de Moura (1999) e Oliveira (1983), 

consideramos mais viável utilizar o termo adultos, não perdendo de vista a adequação dessas propostas 

ao jovens, que também podem estar sujeitas à adaptações. 



 

 

 

No entanto, algumas características também são comuns ao público infantil. Segundo 

Moura (1999, p. 120): 

Por outro lado, adultos e crianças definem as mesmas características formais 

para que um texto seja legível: ter letras e não números; possuir uma 

quantidade mínima de letras, pelo menos duas; possuir uma variedade 

interna - não repetir a mesma letra em posição contígua na sequência. (idem, 

p. 120). 

 

 O público adulto também enfrenta outras dificuldades como por exemplo, a 

dificuldade na realização das separações  das palavras dentro de uma oração, assim como da 

compreensão a respeito do significado das mesmas, isto se agrava ainda mais na análise das 

partes que constituem as palavras.  Segundo Moura ( 1999, p. 121) esta dificuldade também 

existe na relação todo x parte.  

Por conta da falta de proximidade com práticas escolarizadas e também da 

característica silábica escrita inicial - e, portanto, insuficiente para os próprios alfabetizandos - 

a escrita espontânea também é outro desafio. Convidar um aluno a escrever espontaneamente 

é convidá-lo para o erro. A partir das considerações de Emilia Ferreiro passamos a enxergar 

esse erro enquanto construtivo
8
, no entanto, por não compreenderem esse processo, muitos 

adultos  acabam sendo tolhidos pelo medo e ofuscados de maneira que o conhecimento  que 

ele já possui acerca da escrita não é compartilhado (idem, p. 121-122). 

Mas o processo de alfabetização de adultos também é beneficiado por algo que é 

pertencente à eles, suas vivências. Ferreiro diz que todas as experiências que o adulto, 

geralmente, já teve/tem com a escrita - mesmo longe da escola - instauram nesses alunos um 

conhecimento que os permite realizar as mais diversas inferências sobre os textos escritos 

(idem, p. 121). 

 Mediante à estas explicitações sucintas a respeito dos alfabetizando adultos, 

apresentaremos as concepções de Ferreiro acerca dos níveis da escrita traçados pela autora em 

sua obra  obra “Los Adultos No-Alfabetizados Y Sus Conceptualizaciones Del Sistema de 

Escritura” (1983) - a qual, infelizmente, não conseguimos ter acesso direto -, considerando as 

informações e especificidades dos educandos citadas durante o texto. 

                                                
8
  A noção de erro construtivo é trazida por meio dos escritos decorrentes da pesquisas que originaram 

a Psicogênese da Língua Escrita. Segundo Macedo & Campelo, as produções que antecedem à escrita 

alfabética não correspondem à escrita padrão porque, ali, nenhum ou nem todos os fonemas das sílabas 

estão representados. Desse modo, embora a produção seja correta do ponto de vista da hipótese que a 

gerou, por não corresponder à escrita padrão é considerada erro, mas construtivo (2004, p. 06) 



 

 

 

Penso que, o quadro que a seguir, nos ajuda na proposição de novas idéias e 

problematizações acerca da transposição da Psicogênese da Língua Escrita sem a 

consideração das especificidades da Educação de Jovens e Adultos. 

 

Níveis da escrita dos sujeitos adultos (MOURA, 1999) 

 Pré-Silábico 

Aqui estão presentes algumas características do nível superior dentro. São elas: Controle de 

quantidade ( mínimo de três letras); variedade interna; diferenciação externa; combinatórias 

quando o repertório é escasso e esboços de utilização de letras. 

Silábico 

Neste momento, os adultos enfrentam os mesmos desafios que as crianças: 

“conflitos entre uma exigência interna de quantidade mínima de letras e a hipótese silábica, 

conflito entre uma análise silábica centrada nas vogais e na exigência da variedade interna 

(...)” 

As tentativas de escrita indicam a direção para a compreensão do SEA, “um trânsito 

progressivo em direção ao alfabético, sem abandonar a hipótese silábica” (p. 125). 

Silábico-alfabético 

Esta etapa consiste na passagem da escrita silábica, à escrita alfabética, portanto, além de 

rápida, para muitos adultos ela não acontece. 

Alfabético 

Neste nível o adulto vai construindo sua própria escrita, adequando-se às descobertas e 

construções realizadas pela humanidade durante a história, durante a produção da escrita. 

Nesse momento, eles partem da hipótese que de são necessárias duas letras para se escrever 

cada sílaba e apresentam consideráveis dificuldades ortográficas. 

 

 

Sobre o processo das primeiras escritas Moura (1999, p. 124) diz que 

 

A nova escrita produzida é fruto da aplicação de esquemas de 

assimilação ao objeto de aprendizagem, formas utilizadas pelo sujeito 

para interpretar e compreender este objeto, constituindo-se em 

esquemas que pressupõem um caminho repleto de “erros”, conflitos 

cognitivos e tentativas vãs ou concretizadas. 

 

 Segundo Ferreiro as primeiras escritas devem ser acompanhadas com cautela a fim de 

que possamos compreender que os “erros” constituem indicadores de reflexão por parte dos 

alunos em relação à escrita, de que eles representam a construção de esquemas acerca desse 

objeto. A correção, neste caso, impediria que eles continuassem pensando (idem, p. 124).  



 

 

 

 Ambos os conceitos por Ferreiro nos ajudam de maneira riquíssima a compreender os 

processos de ensino-aprendizagem do Sistema de Escrita Alfabética, fazendo-nos vê-los 

enquanto processuais e não imediatos. 

Mas como toda teoria, a Psicogênese da Escrita também tem pontos que causam certo 

alvoroço entre os alfabetizadores, quando por exemplo, essas concepções são erroneamente 

interpretadas. Mediante as dificuldades explicitadas por Mendonça & Mendonça (2011) de os 

professores em abandonarem suas antigas práticas tradicionais e embasarem-se nas 

perspectivas da Psicogênese da Língua Escrita, esses autores nos dizem que: 

(...) a didática silábica merece reparos somente quando trabalhada 

isoladamente ou quando prescinde da etapa anterior, a pré-silábica, e se 

transforma em atividade mecanicista, ao dissociar-se do significado e do 

contexto, mesmo porque Emília Ferreiro não condena didática alguma, não 

prescreveu métodos, nem os indicou. A própria Pillar Grossi publicou, em 

1995, o primeiro livro de sua trilogia A didática do nível silábico, onde 

resgata o passo da análise e síntese da sílaba do Método Paulo Freire e o 

aplica à alfabetização de crianças, jovens e adultos com eficiência 

comprovada por organizações internacionais (MENDONÇA & 

MENDONÇA, 2011, p. 42). 

 

 Este trecho apresenta a defesa de que ainda se tem acerca dos modelos tradicionais, 

exemplificando do sucesso de sua adesão.   

         Outros críticos, se manifestam sobre a necessidade de se falar e de se tratar a sílaba no 

processo de alfabetização, não como foco, mas como parte constituinte da língua escrita. No 

entanto, apesar de verificar a necessidade desse trabalho, - inclusive porque existiu um 

esclarecimento por meio das contribuições de Ferreiro - muitos alfabetizadores ficam receosos 

em usá-la, pois temem ser reprimidos por coordenadores, supervisores que consideram essa 

prática inadequada com base nas perspectivas da Psicogênese da Língua Escrita (idem) 

         Mais uma problemática é usualmente sinalizada por diversas pessoas que criticam o 

construtivismo, que diz respeito justamente, à falsa crença de que não é preciso ensinar, pois 

no construtivismo a criança aprende-se sozinho. Segundo Mendonça & Mendonça (2011, p. 

49 ): 

Dizia-se, também, que o professor não precisava desenvolver um trabalho 

sistemático de alfabetização, pois deveria exercer a função de “mediador” do 

conhecimento (papel que não ficava claro aos professores), informando 

apenas o que os alunos, ao demonstrar interesse, questionassem. 

 

 No entanto, a riqueza da teoria e a crença nos sujeitos fizeram da Psicogênese da 

Língua Escrita um marco na história da alfabetização que não podem ser minimizado apesar 

das críticas pois até então nenhum método possibilitou tantas formas de mediação do 



 

 

 

profissional alfabetizador, assim como, a clareza dos processos de ensino e aprendizagem da 

língua escrita. 

  

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

         Sem dúvida, Sistema Paulo Freire e Psicogênese da Língua Escrita foram e ainda são 

revolucionários no campo da Educação de Jovens e Adultos, cada qual com potencialidades 

diferentes, mas não menos importantes. 

Paulo Freire não se constitui enquanto algo menor do que revolucionário por seu 

método - que na época era algo inovador - e também pelo viés político que trouxe para a 

Educação de Jovens e Adultos. Emilia Ferreiro inovou as concepções e práticas 

alfabetizadoras em todo mundo e também não se desvencilhou de seu compromisso político e 

social com os adultos, fazendo-o de modo onde o sujeito analfabeto é visto como alguém 

potente e inteligente. 

Ambos comungam numa perspectiva que protagoniza o alfabetizando, que valoriza 

seus saberes e potencialidades. Eles também estão em consonância em relação ao problema 

do analfabetismo, pois creem que o mesmo deixa de ser um "mal endêmico" para ser uma 

"seleção social", fruto da desigualdade e da injustiça social, cujas vítimas encontram-se entre 

as populações marginalizadas da sociedade. 

As colaborações destes autores são indiscutíveis. Ambos de formas diferentes, se 

destacaram por acreditarem na Educação e na importância da alfabetização. Pelo fato de 

estarem localizados em contextos históricos distintos, e consequentemente, pela tipologia dos  

embasamentos teóricos de cada época - principalmente -  Freire e Ferreiro trazem ainda 

pequenas convergências que devem servir enquanto formas de reflexão para nós. 

         Penso que este trabalho poderá estimular mais reflexões na academia e no campo 

prático, objetivando sinalizar os possíveis diálogos e complementos teóricos e práticos desses 

autores. Esperamos que as contribuições de Freire e Ferreiro possam contribuir para a prática 

alfabetizadora dessa modalidade que ainda carece de políticas públicas e metodologias 

pedagógicas que reconheçam suas especificidades. 

Que nossos educadores se juntem, e estejam cientes de que há muito o que aprender 

sobre a alfabetização de adultos e que este é mais que um desafio, mas um dever nosso e do 

Estado. Mediante a esta demanda é preciso nos desdobrarmos sobre esta temática, a fim de 

que possamos construir práticas mais coerentes, arraigadas de sentido e, de fato, eficazes. 



 

 

 

Desvencilhando-nos da educação bancária e tradicional que continua perpetuando os 

processos excludentes na sociedade atual. 
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