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RESUMO: Neste artigo, ap6s tragar breve quadro do hist6rico e da situagao atual da Educagao de Adultos no
Pais, descrevemos o programa "Combate ao Analfabetismo" desenvolvido pela Prefeitura Municipal de
Presidente Prudente, cuja diregao pedag6gica esta a cargo da FCT/UNESP - Campus de Presidente Prudente.
Apontamos os principais problemas didatico-pedag6gicos e administrativos colocados ao programa e as
solug6es que foram encontradas.
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ABSTRACT: ADULT EDUCATION AND
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

THE "STRUGGLE AGAINST ILLITERACY PROGRAM" IN

In this paper, after a brief moulding of the history and nowadays situation of Adult Education in Brazil, we
describe the program "Com bate ao Analfabetismo" (Struggle against illiteracy)", carried out by the mayoralty of
Presidente Prudente, whose pedagogical directions are up to Unesp - Campus Presidente Prudente. We point
out the main didatic-pedagogical and administrative problems faced by the program and the solutions that were
found out
KEY-WORDS:

Adult Education; Teaching of reading and writing; Public policies

A Educagao de Adultos no Brasil e muito
pouco conhecida, nos seus varios aspectos:
Hist6ria, Metodologia, situagao atual, necessidade.
Quando se sabe algo sobre ela, sabe-se mais
sobre os seus problemas do que sobre as suas
virtudes. E neste quadro de progressive
esquecimento e esvaziamento que alguns
educadores, teimosos, obstinam-se em nadar
contra a corrente e procuram atuar nesta area,
apesar de todas as dificuldades. Dentre estes,
estao alguns professores do Departamento de
Educagao da FCT/UNESP - Campus de Presidente
Prudente.
Este artigo procura apresentar alguns
tragos essenciais da problematica da Educagao de
Adultos - ou melhor, da Educagao de Jovens e
Adultos, porque e bastante significativa parcela de

jovens da faixa de 15 a 25 anos nos programas da
chamada Educagao de Adultos (EDA).
Em seguida, descreveremos a evolugao
do Programa de Combate ao Analfabetismo que
vem se desenvolvendo na cidade de Presidente
Prudente, promovido pela Prefeitura de Presidente
Prudente, mas cuja diregao pedag6gica esta a
cargo da UNESP.
Como afirma Haddad (1992, p.3), o
principal estudioso da Educagao de Adultos no
Brasil, "A EDA, no caso brasileiro, se constituiu
muito mais como produto da miseria social do que
do desenvolvimento. E consequencia dos males do
sistema publico regular de ensino e das precarias
condig6es de vida da maioria da populagao, que
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acabam por condicionar o aproveitamento da
escolaridade na epoca apropriada.

E este marco condicionante - a miseria
social - que acaba por definir as diversas maneiras
de se pensar e realizar a EDA. E uma educa<;:ao
para os pobres, para jovens e adultos das
camadas populares, para aqueles que sao maioria
nas sociedades de Terceiro Mundo, para os
excluidos do desenvolvimento e dos sistema
educacionais de ensino. Mesmo constatando que
aqueles que conseguem ter acesso ao programas
de EDA sao os com "melhores condi<;:6es" entre os
mais pobres, isto nao retira a validade intencional
do seu direcionamento aos excluidos".
Exatamente por ser voltada aos excluidos,
a EDA coloca exigemcias extremamente rigorosas
aqueles que procuram trabalha-la com seriedade.
E muito mais dificil obter resultados positives com
aqueles que tern enormes carencias do que com a
popula<;:ao que tern melhores condi<;:6es. Mas e
possivel, e necessaria.
Para apr~sentar tra<;:os essenciais da EDA
no Brasil, e conveniente come<;:ar com urn
rapidissimo hist6rico.
A primeira iniciativa importante nesta area
foi a Campanha de Educa<;:ao de Adultos, lan<;:ada
em 1947, sob a dire<;:ao do professor Louren<;:o
Filho. Como fim do 12 governo de Vargas, em 45,
o pais vivia a euforia de redemocratiza<;:ao. A 2a
guerra ha pouco terminara e a ONU alertava para
a urgencia de educar os povos para a paz e a
democracia. Tudo isso contribuiu para que a
educa<;:ao de adultos ganhasse destaque dentro da
preocupa<;:ao geral com a educa<;:ao.
No final da decada de 50 e come<;:o da
decada de 60, os trabalhos ligados ao Metodo
Paulo Freire e o movimento como o MCP Movimento de Cultura Popular - e ao CPC - Centro
Popular de Cultura da Uniao Nacional dos
Estudantes - pipocavam pelo pais, ligados ao clima
de entusiasmo pelas "reformas de base" da epoca.
Todo este entusiasmo foi interrompido
com o Golpe Militar de 1964. A Educa<;:ao de
Adultos s6 veio a ser retomada em 1969, com o
lan<;:amento
de
uma
campanha
massiva
coordenada pelo MOBRAL (Movimento Brasileiro
de Alfabetiza<;:ao), que recebia verbas significativas
do governo federal.
Apesar da ideologia que abra<;:ava (ligada
as propostas da Ditadura Militar) do inaceitavel
centralismo (uma (mica cartilha nacional para
realidades muito diferentes) e dos seus desacertos
didaticos e pedag6gicos, o MOBRAL representou
uma possibilidade de estudo para milh6es de
jovens e adultos que nao hayiam lido
oportunidades quando crian<;:as.
Em 1985, com a redemocratiza<;:ao do
pais, o governo Sarney transformou o MOBRAL
em Funda<;:ao Educar, repassando verbas para
Estados e Municipios investirem de acordo com
suas especificidades locais e com projetos
pedag6gicos adequados a sua realidade.
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Em 1990, ja nos primeiros dias do
governo Collor, e extinta a Funda<;:ao Educar e o
governo federal deixa de destinar verbas ao ensino
de adultos. Desde entao, o governo federal deixou
de se preocupar com Educa<;:ao de Adultos. Os
poucos programas que sobreviveram tern sido, as
duras penas, sustentados pelos municipios (os
Estados tambem tem cortado seus investimentos
nesta area).

E preciso ainda destacar que o governo
federal mantem uma clara politica de descaso,
desqualifica<;:ao e destitui<;:ao de direitos em
rela<;:ao a EDA: cabe registrar que o presidente
FHC vetou artigo aprovado pelo Congresso que
permitia que os alunos de Educa<;:ao de Adultos
pudessem ser contados para efeito de distribui<;:ao
de verbas do Fundo de Manuten<;:ao e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental (inciso II
do artigo 2o da lei 9424/96). Vetou tambem o
projeto de lei n2 107/94, aprovado pelo Congresso,
que instituia o Programa Empresarial de Educa<;:ao
de Adultos.
Neste momento, o leitor podera estar se
perguntando: mas sera que isto e grave assim?
Sera a Educa<;:ao de Adultos tao importante assim?
Vale a pena sobre isto citar Di Pierro.
Para ela, nada pode "justificar o genocidio
educacional de 17,5 milh6es de analfabetos e um
contingente ainda maior de brasileiros que, por
terem sido privados do acesso ou permanencia na
escola durante a infancia, possuem escolaridade
inferior a quatro anos de estudos. Afinal, a
Constitui<;:ao garante a todos o direito ao ensino
fundamental publico e gratuito, independentemente
de idade. Ha razoavel consenso de que a
educa<;:ao basica e instrumento importante do
exercicio da cidadania e que um pais em processo
de reconstru<;:ao da ordem democratica precisa
elevar o nivel educacional da popula<;:ao. Nada
menos que 22,9 milh6es de jovens e adultos
analfabetos ou com menos de quatro anos de
estudos tem entre 15 e 29 anos, encontram-se em
plena idade produtiva e constituem parcela
significativa dos trabalhadores que deverao
enfrentar o desafio das novas tecnologias. Suicidio
econ6mico seria relegar a ignorancia parcela tao
grande da for<;:a de trabalho do pais, ou ainda
amargar decadas de atraso ate que se formem
novas gera<;:6es. Essas seriam, a nosso ver,
raz6es mais que suficientes para que o pais
tomasse a educa<;:ao basiC'a dos jovens e adultos
como uma das prioridades das politicas
educacionais, sociais e de desenvolvimento. 0 que
vem ocorrendo; porem, e a progressiva indiferen<;:a
pelo ensino de jovens e adultos na politica
educacional".
Poderiamos ainda citar outras raz6es,
hoje amplamente reconhecidas, como o fato de
que a escolariza<;:ao das maes tern grande
influencia na redu<;:ao das taxas de mortalidade
infantil e no melhor aproveitamento escolar das
crian<;:as.
Antes de come<;:ar a descrever e analisar
a experiencia de Presidente Prudente, e importante
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do educando adulto e o que se espera de urn
professor de EDA, o que ele deve ser.

0 educando de programas de EDA tern
vanas expectativas quando volta a escola.
Certamente, a mais presente e a de obter urn
emprego melhor. Mas outras tambem aparecem
com grande frequE'mcia: uma vontade mais ampla
de "entender melhor as coisas", de falar melhor'',
de "de pender me nos dos outros" para uma serie
de coisas como ler cartas, to mar 6nibus, etc.
0 educando muitas vezes chega a escola
com receio, lembrando-se de que ja fracassou
anteriormente. E muitas vezes tambem tern a
expectativa de uma escola bern tradicional, onde
"se tome a ligao", se recite o alfabeto, se copie
muito da lousa, onde a disciplina seja rigida. Cabe
ao educador saber trabalhar a partir disto. Como
ressaltam Ribeiro et al (1997, p.42): "Com relagao
a educandos com estas expectativas, o papel do
educador e ampliar seus interesses, mostrando
que uma verdadeira aprendizagem depende de
muito mais que atengao as exposigoes do
mecanicas
de
professor
e
atividades
memorizagao".
A escola tambem tern para os adultos urn
papel que ultrapassa em muito a aquisigao de
conhecimentos e conquistas cognitivas. E urn
papel, central, que se referem a sua auto-imagem
e sociabilidade: perder a vergonha de falar, ganhar
seguranga, encontrar amigos, conviver com gente
diferente, poder conhecer outras situagoes de vida.
E fundamental que o programa de EDA oferega
possibilidade para que esta dimensao se
desenvolva, da melhor forma possivel.
Mais do que o educador de criangas, o
educador de adultos deve ter a capacidade de lidar
com a heterogeneidade que e sempre maier com
adultos do que com criangas.
E ainda
importantissimo que o educador se preocupe em
conhecer a cultura e a vivencia dos educandos.
Outre aspecto importante e o destacado
por Ribeiro et al (1997, p.46): "E especialmente
importante, no trabalho com jovens e adultos
favorecer a autonomia dos educandos, estimulalos a avaliar constantemente seus progresses e
suas carencias, ajuda-los a tomar consciencia de
como a aprendizagem se realiza. Compreendendo
seu proprio processo de aprendizagem, os jovens
e adultos estao mais aptos a ajudar outras pessoas
a aprender, e isso e essencial para pessoas que,
como muitos deles, ja desempenham o papel de
educadores na familia, no trabalho e na
comunidade".
Pelo exposto, pode-se ver como sao
enormes os desafios postos a EDA, sob todos os
aspectos. Mas, por outre lade, e tambem uma
experiencia altamente gratificante. Vejamos isto
mais de perto, numa experiencia especifica, a de
Presidente Prudente.
A Prefeitura Municipal de Presidente
Prudente firmou convenio com a Universidade
Estadual Paulista - Faculdade de Ciencias e
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Tecnologia em junho de 1997 na Semana da
Cidadania com o Programa "Combate ao
Analfabetismo" com o seguinte slogan
ANALFABETISMO : VAMOS APAGAR ESTA
IDE lA".
A UNESP entrou
com a assessoria
pedag6gica da Profa. Maria P. De Fatima R.
Furlanetti mais os alunos dos curses de
licenciatura que se inscreveram para o projeto e a
Secretaria Municipal de Educagao com duas
professoras I orientadoras. A Prefeitura contribuiu
com os passes de transportes para os monitores.
Apesar da dificuldades financeiras que
passa atual gestae da. Prefeitura, a Equipe de
Coordenagao da Secretaria sempre esteve pronta
a nos facilitar os trabalhos , principalmente com
material de papelaria , cadernos- lapis-borrachascartolinas - fotoc6pias ( nos incluiram na quota )
etc.. 0 Departamento de Educagao da Unesp F.C.T.
colaborou com urn bolsista do
departamento.
0 nosso primeiro trabalho de parceria foi
classificar os inscritos para o nosso projeto (que
nao estava pronto, foi sendo construido ao mesmo
tempo em que deparavamos com os problema e
dificuldades assim como tambem os acertos).
Optamos por urn processo classificat6rio, pois
sabiamos que as salas de aulas que seriam
montadas seriarn de dificil acesso e de urn horario
nao muito born.
Tivemos duas monitoras que nao
passaram pelo processo, pois estas ja atuavam no
Bairro Morada do Sol, Km. 7, no local chamado
pela comunidade de " Casa da Sopa" . Estas
professoras trabalhavam como voluntarias para a
lnstituigao Sao Francisco Xavier, que oferece sopa
todas as sextas-feiras. Entretanto, desde o inicio
estiveram conosco em toda capacitagao e
formagao em servigo e foram contratadas pela
Secretaria de Educagao como todas as outras
monitoras.
0 processo constou de entrevista e
analise de curricula. Colocamos na primeira fase o
pre - requisite que deveriam ter feito o curso de
Magisterio ou CEFAM, e que em outra fase
mudamos os criterios pois constatamos que
mesmo formados para series iniciais nao tinham
experiencias em alfabetizagao, portanto o que nos
garantia a permanencia do estagiario era a sua
vontade de trabalhar nessas dificuldades ja
apontadas aqui e por n6s nas entrevistas.
E
as dificuldades foram muitas.
Acreditavamos que os empresarios, principalmente
da construgao civil fossem nos apoiar, pensamos
tambem nos sindicatos, mas qual o que ? Quem
mais contribuiu foram as Associagoes de Amigos
de Bairro que formaram classes, providenciaram
salas, fizeram matriculas e as lgrejas, urn pouco
depois, com os grupos de Terceira ldade.
Contudo o nosso grande problema foi
que, e ja sabiamos muito bern disso, que os
monitores nao tinham experiencia em docencia e
muito menos em alfabetizagao de adultos. Para
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contratar pes,soal com experiencia nao poderiam
pagar uma bolsa de estagiario, mas para o
estudante isto' e uma grande ajuda. Alias, pessoal
com experiencia em EDA nao havia .....
Assim, o nosso trabalho foi de formar em
servi9o os alfabetizadores. Tinhamos entao dois
processos de educa9ao de Adultos : 1 - era formar
o alfabetizador em servi90 e 2- alfabetizar adultos.
Para
isso
foram
desenvolvidas
capacita96es e forma9ao continua . Podemos
assinar 3 etapas : A Primeira, logo apos a
classifica98o e durante uma semana perfazendo
uma carga horaria de 40 horas com todos os
classificados ( 40
alunos dos cursos de
licenciatura de Pedagogia, Ed. Fisica, Geografia e
Matematica), buscamos refletir sobre os conceitos
gerais tais como: 0 que e educa9ao de jovem e
adulto analfabeto, e o conceito de alfabetiza9ao.
Repetimos a dose de 40 horas mais duas vezes.
Encontramos as ferias escolares da Faculdade
para novos cursos com temas solicitados pelos
monitores, como : o numero e a resolu98o de
problemas, calculo mental e algoritmo, dinamicas
de grupoe criatividade para solu98o de problemas,
planejamento, plano de aula e projeto pedagogico,
aprendizagem significativa e outros.
A segunda etapa · de capacita9ao ou
melhor, acreditamos que devamos chama-la de
forma9ao em servi9o foi realizada durante o
percurso dos trabalhos. Chamamos de Horario de
Trabalho Pedagogico ( HTP ). Para conciliarmos o
horario de aulas da Faculdade com o horario de
trabalho com os alfabetizandos, esse novo horario
precisou de muitas discussoes ate que se chegou
ao consenso de todas as quintas feiras das 13 h.
as 16 horas para alunos da manha e de sexta
feiras das 8h. as 11 horas para alunos da tarde.
Em tempo, o horario das salas de
alfabetiza98o de adultos e na maioria das vezes
entre 18h. e 22 horas. Este horario tambem e
discutido entre os monitores e seu grupo de
alunos, sabendo que deverao cumprir 10 horas
semanais presenciais com os alfabetizandos.
Temos uma sala das 8h. as 10 da manha e uma a
tarde da 16h. as 18 horas, portanto sao exce96es.
Nos Distritos, que chegam a ter ate 25 km
de distancia do Centro da cidade, o grupo chegou
a conclusao que seria melhor fazer as 10 horas em
tres vezes por semana, assim a monitora nao
precisa viajar tanto.
Nestes encontros semanais ( HTP) e que
realmente houve capacita9ao e a forma9ao em
servi9o. Antes de cada encontro a equipe
pedagogica se reunia e era revisto o encontro
anterior com os monitores, verificando atraves das
quest6es levantadas por eles as necessidades
mais emergentes. Assim nosso HTP tinha 1:30h .
para apresenta9ao de teorias que pudessem
embasar a pratica e na outra 1:30h. ficava para
que pudessem preparar as aulas e materiais ,
trocar experiencias, mostrar as produ96es de seus
alunos. Tinhamos a nossa disposi98o a biblioteca
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e a videoteca da Secretaria de Educa9ao que nos
foi muito util para as elabora96es de atividades.
uma
Nos
HTPs.
desenvolvemos
metodologia de trabalho que era de atender as
solicita96es dos monitores, administrar as
ansiedades, as inseguran9as e a credibilidade em
seus proprio trabalho. Com o objetivo simples de
"lnstrumeritalizar o jovem e o adulto para a leitura e
escrita com a possibilidade de continuidade de
escolariza9ad', partimos do principia de que o
jovem e o adulto constroem sua escrita de acordo
com os seus interesses e necessidades e com a
sua propria leitura que ja faz do mundo escrito.
Entendemos que os alfabetizandos
possuem concep96es acerca da lingua escrita e
que ja possuiam comportamento letrado. 0 que
realmente precisamos entender e que o trabalho
pedagogico no ensino da lingua escrita deve
oferecer modelos de referenda sobre as melhores
possibilidades do seu uso, ampliar suas
possibilidades
cognitivas
como:
comparar,
confrontar, ampliar, rever os diversos tipos e
portadores de texto, afim de que se transformem
em leitores e produtores de texto.

0 aprendizado da leitura e da escrita
ocorrera quando lhe forem dado o tempo e as
condi96es para que aprendam. E cada um tem
seu tempo, e as condi96es necessarias e que
possibilitarao a efetiva9ao da aprendizagem.
Acreditamos portanto, nos progresses
conceituais que os alfabetizandos alcan9am dentro
do processo de alfabetiza9ao. Acreditando no
processo construido dia apos dia, e que 0
alfabetizador tara as interven96es necessarias,
buscando tecnicas e atividades que contribua para
as mudan9as conceituais.
0 professor/ monitor precisa
entender o significado de aprender e ensinar para
poder oferecer as condi96es necessarias ao
processo ensino/aprendizagem de seu aluno e de
si mesmo como sujeito do processo.
A terceira etapa foram os "encontr6es"
que foram poucos: em 1 ano
conseguimos
harmonizar os horarios somente 3 vezes. Estes
encontros foram solicitados pelo grupo para que
pudessemos nos encontrar , a todos, para relatar
as experiencias satisfatorias e as nao satisfatorias.
A avalia9ao do grupo e que estes encontros foram
muito bons, pois perceberam que os problemas e
as dificuldades muitas vezes eram semelhantes e
que podia-se aprender muito assim.
Desta forma fomos nos constituindo
enquanto grupo e fomos nos percebendo no
trabalho coletivo, quando aprendemos a lidar com
nossos sentimentos, emo96es e conhecimentos .
Portanto, tivemos muitos "encontrinhos" e
" encontr6es" que valeram a pena. As discuss6es
foram sempre muito bem fundamentadas pela
pratica que viviam na sala de aula e nos da equipe
de assessoria procuravamos buscar respostas
atraves
de
nossa
propria
pratica
de
alfabetizadoras. Assim muitas atividades nos
recomendavamos baseados nas teorias que
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o
professor
desafiador
e
desequilibrador e muitas outras de nossas
experiemcias vividas com crian<;as e adultos.

MARIANA

0 nosso objetivo e de desestabilizar os
monitores para que sempre estejam procurando
novas respostas para velhos problemas ao mesmo
tempo temos que dar sustentac;ao para as suas
ansiedades e incertezas na sala de aula.

C 0 N C E I c;,Ao

Podemos dizer que terminamos este
primeiro ano de trabalho com nem todos os
objetivos realizados, mas obtivemos exclamac;oes
de nossos monitores como : "ALFABETIZANDO OS
ADULTOS
DESCOBRI
QUE
ESTOU
NO
CAMINHO CERTO. E ISTO QUE EU GOSTO DE
FAZER."
Em primeiro Iugar, para se tornar leitor,
temos que ler. Ler significa compreender a func;ao
social do que esta escrito, por que esta escrito
naquele portador de texto e naquele tipo de texto
(que pode ser urn livro de cantos, de poesia,
romance ou jornal, revista, rotulos, panfletos, etc .. .)
Ler escritos reais . Ler o que precisa ser
lido. E tendo" de verdade'' que o tornaremos leitor.
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MARCELO

BERNADETE .. .
Entretanto, nao e assim que encontramos
as listas de nomes, por exemplo, na lista
telefonica, no dicionario, entao, mostra-se o
alfabeto para que conhec;am a ordem formal. A
partir dai elabora-se a lista pela letra inicial:
BERNADETE
C 0 N C E I c;,Ao
JOANA
MARCELO
MARIA
MARIANA
PAULO .. .

Em segundo Iugar, quando iniciamos
sempre nos perguntam: E quem nao sabe nem o
nome da letra do seu nome? Por onde eu comec;o?

Aprendendo a fazer listas, aprendem a
importancia deste tipo de texto e comec;amos a
elaborar varias listas, por exemplo: de compras, de
material escolar, utensilios de cozinha , etc ...

Sempre respondemos: Quem born que
nao sa be o nome ·da letra, por que assim ele
aprendera a ler e a escrever o seu nome, por
inteiro, como urn grande texto que e a sua vida. E
o nome se torna GRANDE, pois se reconhece em
sua propria historia.

Ao mesmo tempo, resgatamos o seu
conhecimento sobre ditados populares. Por que? 0
ditado popular e algo conhecido, que ja sabem
falar bern. 0 professor anota os ditados populares
na lousa e prepara o material para ser lido nos dias
seguintes, assim:

E assim que comec;amos: com o Nome
Proprio - MARIA - que o alfabetizando sabe quem
e e o reconhece como seu. Se aproprio de seu
nome e de sua historia, portanto, de sua
identidade.
Ele pega o seu nome M A R I A ,
compara como da colega MAR IAN A. Tern
alguma coisa diferente? Conte a sua historia. Por
que tern este nome? Onde nasceu? Por que esta
aqui? E o dialogo do grupo se inicia.
Em grupos, os alfabetizandos, confrontam
o seu nome com os dos colegas e sao desafiados
a entender : para escrever uma palavra e
necessaria letras e essas letras sao especificas em
lugares especificos, por exemplo:

M R T I A S DE

MA RIA .

No confronto percebem nomes com mais letras e
letras diferentes das suas. Colocam o nome em
ordem decrescente e crescente pelo minimo de
letras.
Faz-se entao a lista do nome dos alunos
que frequentam:
MARIA
PAULO
JOANA

Essa e uma atividade interessante. 0
alfabetizando vai ler algo conhecido, vai identificar
as palavras e conhecer o que e uma palavra, por
exemplo: a palavra EM, de inicio eles nao a
contam como palavra, assimilando conforme o
pedido, por exemplo: pinte a palavra PEDRA em
vermelho e assim por diante. Depois, recorta-se
(por isso o ditado vern dividido em palavras) e
montam o ditado, colando-o em outra folha.
Em nossos encontros semanais - Horas
Trabalho
Pedagogico
Coletivo
(HTP),
de
procuramos trazer as experiemcias pedagogicas
dos professores para discussao e busca de
compreensao do processo de alfabetizac;ao.
T em as que estao em noticiarios foram sempre
abordados, por exemplo : copa do mundo, eleic;ao,
horario
eleitoral,
propagandas
e
tambem
acontecimentos dos bairros onde moram, filas de
espera para consultas, etc ...
As atividades trabalhadas em grupos sao
muito interessantes, apesar de que alguns alunos
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-----------------------------------------------------------alfabetizando demonstram certa resistencia.
Resistencia por que conhecem aquela escola que
nao frequentaram e que seu filho frequenta, onde
todos sentam individual mente e nao pod em trocar"
ideias'' . A cartilha tambem e urn exemplo . Os
alfabetizandos perguntam sempre no inicio do
processo , quando vao usar a cartilha. Ate levam a
dos filhos .
Os monitores tern, em primeiro Iugar, que
acreditar em seu proprio trabalho, para depois,
convencer os alfabetizandos da importancia do
trabalho em grupos ou em parcerias. E este foi urn
trabalho que demandou tempo . Horas de reflexao
e estudos nos HTPs. para que entendessem o que
e uma aprendizagem significativa e que respeita o
sujeito como sujeito de seu conhecimento.
Algumas atividades sao otimas para
serem trabalhadas em duplas, por exemplo: Texto
de classificados, publicitarios e portadores de
textos que sao entregues em supermercado sobre
as ofertas da semana. Depois criam o seu proprio
texto utilizando o alfabeto movel.
0 objetivo de se trabalhar com o alfabeto
movel e de desafiar o alfabetizando a escrever
com "todas as letras'' e em dupla alcanc;:amos
efetivamente este objetivo.

Quando trabalhamos contos e historias
desenvolvemos atividades de palavras cruzadas,
cac;:a-palavras e o bingo de palavras, por exemplo:
Conto: Apologo
Autor: Machado de Assis

1. Que tipo de texto
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e esse?

E receita de bolo?
E lista de compras?
E uma hist6ria?
E urn canto?
2. 0 professor le o titulo e pergunta:

0 que o titulo sugere?
Voces conhecem?

E uma canqao?
3. Vamos canta-la?

A musica do Chico Mineiro e bern
conhecida e por isso, o alfabetizando le e se sente
leitor. Com este texto procuramos trabalhar:
0

linguagem oral e linguagem escrita;

o

regiao de Goias (mostrando no mapa);

0

o que e a Festa do Divino;

0

Por que e mineiro (qual o aluno que e mineiro
ou de outros estados - busca-se novamente
no mapa para mostrar os estados e suas
capitais), e

o

migrac;:ao, imigrac;:ao e emigrac;:ao.

Desta forma todos os textos foram sendo
discutidos pei'os professores junto com os
alfabetizandos.
Momento precioso, quando uma aluna
que gosta de" repente" cantou :
Com pena peguei na pena
Com pena para te escrever
Com pena escrevi feu nome

Com pena nao pude fer
A professora aproveitou o verso, explicou
o que e "repente" , rima e o tema passou a ser
carta.
Foi desenvolvida a escrita da carta, que
deu origem a outras atividades como: telegrama,
bilhete e cartas para as autoridades (oficio) e teve
uma sala que mandou urn oficio ao Prefeito para
melhorias no bairro, principalmente para plantarem
arvores.

Chamamos a atenc;:ao para que as
atividades sejam sempre elaboradas de forma que
o alfabetizando nao escreva por escrever mas que
reflita sobre o proprio processo.

Outros temas foram abordados e de
acordo com o interesse da sala. Os temas surgem
de varias formas: pela TV, atraves das carnpanhas
de saude como a da AIDS e a Dengue. Para estes
temas convidamos pessoas do Posto de Saude
dos bairros para fazer as palestras. E trabalhado o
texto das campanhas: Como se faz urn cartaz, urn
panfleto, etc .. .

Uma musica que foi trabalhada e teve
muito sucesso foi a: "Chico Mineird', e sempre na
introdUI;:ao de urn novo texto sao feitas perguntas
do tipo:

Percebemos que a escrita comec;:a a fazer
sentido para os alfabetizandos quando eles
passam a levar para a sala de aula algumas
referencias do que encontram no seu cotidiano.
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Um aluno do Jardim Alvorada leu um
placa na rua e levou para a classe o papel onde
ele havia escrito o texto: "VEiCULOS NOVOS E
USADOS" .

esquegam de ampliar as vagas para a suplencia
de 3as e 4as. Series, para que pudessemos
encaminha-los na continuidade de estudos. Na
festa presenciamos a promessa do Prefeito.

Uma senhora pegou o alfabeto m6vel e
escreveu "CECAP". Perguntou a professora se
estava escrito Cecap e a professora confirmou. A
aluna comentou: "ESSE C>NIBUS EU NAO PER CO
MAIS'' .

Mas
obtivemos:

Na sala da Profa. Eulalia, durante uma
atividade com r6tulos de embalagens uma aluna
levantou, abriu os bragos e disse:
"EU VEJO NO ARROZ 0 1 E 0 · 2.
ESCOLHO QUAL QUERO COMPRAR.
MAS E HOJE, PORQUE HA UM ANO EU
NAO
SABIA,
PORQUE
ERA
ANALFABETA."
No mes de dezembro houve a "formatura" ,
entrega dos certificados, com a presenga maciga
dos alfabetizandos (168). Foi uma festa bonita .
Houve discurso da Oradora , que escreveu com
suas pr6prias maos em letra bastao, e leu no
microfone em nome de todos os colegas. Terminou
seu discurso dizendo :
" ... ANTES N6S ERA CEGO , HOJE A
GENTE PODE VER 0 MUNDO PORQUE JA
SABEMOS LER"
Todavia, podemos dizer que o discurso do
Prefeito tambem foi muito interessante, pois ele
terminou fazendo dois pedidos a plateia:
1- que avisassem seus vizinhos, parentes
e conhecidos que o curso de alfabetizagao de
adultos vai continuar ate o ano 2000;
2- que nao parassem de estudar, pois
todos teriam vaga para dar continuidade a
escolaridade.
Desde que comegamos a trabalhar neste
projeto, a gente vern insistindo para que nao se

algumas

conquistas

n6s

ja

1- os nossos alunos fizeram o teste de
escolaridade em suas pr6prias salas de aulas e
com seus monitores. Apesar de ainda nao termos
o acesso a produgao destes testes;
2- a corregao tambem foi feita pelos
monitores nos HTPs. e assim
pudemos
assessorar tambem nesta avaliagao;
3- os nossos alunos farao matriculas nas
serie a que eles ingressarao um dia antes da
abertura oficial da matricula. E podemos declarar
que os nossos alunos nao foram s6 para a 3a.
serie, mas alguns ingressarao nas 4as. e ate nas
5as. Serie.
A proxima conquista sera de que ap6s a
municipalizagao, os predios que funcionarem
durante 0 dia para 0 primeiro grau de 1a. a 4a. serie
do ensino regular durante o dia,
no periodo
noturno, teremos tambem de 1a. a 4a serie para OS
adultos, num sistema nao informal que respeite as
peculiaridades dos jovens e adultos.
Quando
relatamos
as
conquistas
queremos tambem que fique Claro que sao
conquistas. E se sao conquistas e porque precisou
de negociagao e discussao. Sabemos que este
Secretario da Educagao esta empenhado com o
nosso projeto e que tern apoio do Prefeito, mas
sabemos
tambem
que
nao
depende
exclusivamente deles, acreditamos que alem dos
nossos "
governantes estaduais e federais "
precisamos sensibilizar a sociedade civil para que
tenhamos forgas para enfrentar o desafio de mudar
a politica educacional , colocando como prioridade
a educagao basica das criangas, dos jovens e
adultos.
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