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Resumo: 

 Este estudo tem por objetivo buscar nos entremeios dos fatos, relatos e da experiência, um 

caminho para saber porque o homem adulto e velho,  muitas vezes, desconhece as técnicas da leitura e 

escrita, o que caracteriza em nossos dias um nível cultural menos elevado. O analfabetismo existe 

desde que se criou a linguagem escrita. Atravessou séculos, sem se constituir um problema social, 

quando a vida comunitária era simples em sua estrutura, limitada nos contatos entre grupos humanos e 

lentas mudanças. Hoje, os esforços vêm acentuando o ritmo da redução das taxas de analfabetismo. 

São criados programas de Alfabetização  para que se possam suprir essas necessidades e se colocar o 

Brasil em condições de enfrentar esses problemas acarretados. Pensando nisso, desenvolveu-se o 

Projeto Alfabetizar Para Qualificar. Num primeiro momento síntese referente  ao assunto estudado, em 

seguida a transcrição de dados, o perfil da classe estudada, análise individual por meio de questionário 

de amostragem e posteriormente tabulação de dados. 

 

Palavras-Chave:  Analfabetismo; Adulto; Velho; Problema Social; Técnicas de leitura e escrita; 

Crescimento. 

 

Introdução: 

 

 É necessário trazer à tona a memória dos caminhos percorridos pela Alfabetização de Adultos   

(também velhos). A Educação como prática da liberdade aponta para a necessidade de transformação 

da realidade opressora, com a exigência de trabalhos educativos, processo de sua organização.  

Para  FREIRE, 2011: 

“A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, 

terá dois momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão 

desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se, na práxis, com a 

sua realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a 

ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação” 

 

 Muito se tem discutido sobre a importância da Alfabetização de  Adultos (e velhos), 

atribuindo-se a ela uma parcela considerável de contribuição, pois implica num esforço consciente e 

sistemático de colocar ao alcance das gerações mais velhas os elementos necessários à atualização de 

seus conhecimentos, técnicas de trabalho e valores culturais. Promovendo dessa forma, o 

aprimoramento da humanidade em geral e o levantamento do nível de bem estar e de ideais de cada 

criatura humana em particular. O desenvolvimento da leitura e escrita, entre os adultos deve ser 

prioritária  dentro do pleno educacional de qualquer escola. Segundo CAGLIARI, 2003: “Antes de se 

ensinar a ler e escrever é necessário saber o que os alunos esperam da escrita, qual julgam ser sua 

utilidade e a partir daí programar as atividades”. 

É muito grande o numero de pessoas que não tiveram acesso ao ensino escolar na fase da 

infância, os poucos que tiveram sua permanência na escola foi curta e pouco proveitosa. Os programas 
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de Alfabetização de Adultos (e velhos) pressupõem,  assim o esforço das entidades governamentais e 

particulares para o preparo e execução de cursos, campanhas, seminários e eventos ao alcance de todas 

as camadas sociais e com utilização de todos os meios da comunicação humana. 

 No presente trabalho parte-se do princípio que o que falta a esse tipo de Alfabetização é uma 

definição sobre os reais objetivos do seu ensino. Estudar uma das causas do afastamento da escola é 

também  um dos objetivos do nosso estudo.  

 Pensando nisso, criou-se o Projeto Alfabetizar para Qualificar desenvolvido na Escola 

Municipal Independência, no município de Realeza – PR, com o objetivo de proporcionar a todos os 

envolvidos no projeto de Alfabetização, formação permanente que sirva como suporte teórico - 

prático, que conduza à construção coletiva e comprometida de uma proposta político-metodológica,  

centrada na formação global do ser humano, ampliando seu espaço de conquista na sociedade. 

 Diante dessas preliminares, atem-se de ora em diante, aos capítulos do Projeto. Num primeiro 

momento síntese sobre o assunto ora estudado, em seguida transcreve-se um conjunto de dados, 

referências teóricas que envolvam situações referentes aos aspectos relativos ao Projeto de 

Alfabetização, apresenta-se o perfil da classe estudantil, relatando-se gráficos, textos, tabelas, análises 

individuais e finalmente a aplicação de atividades propostas no Projeto, bem como análise final dos 

objetivos traçados e dos resultados obtidos, pois é um tema para ser esmiuçado na sua plenitude dos 

dados oferecidos pelo contexto. 

 

Metodologia: 

 

Diante dessas preliminares, atem-se de ora em diante, aos capítulos do Projeto. Num primeiro 

momento síntese sobre a turma, em seguida transcreve-se  um conjunto de dados, referências teóricas 

que envolvam situações referente aos aspectos relativos ao Projeto de Alfabetização de  Adultos e 

velhos), apresenta-se o perfil da classe estudantil, relatando-se gráficos, textos, tabelas, análises 

individuais e finalmente a aplicação de atividades propostas no Projeto bem como análise final dos 

objetivos traçados e dos resultados obtidos, pois convenha-se se este um tema para ser esmiuçado na 

sua plenitude dos dados oferecidos pelo contexto. A preocupação com a conquista da cidadania,  exige 

que se faça a implantação do Projeto Alfabetização,  considerando o número de analfabetos.  

Dessa forma, propõe-se o desenvolvimento deste Projeto. Serão mapeados alguns itens para 

que se possa ter uma visão situacional e logística sobre o assunto. Feito isso, será realizado um 

levantamento do número de analfabetos para definição e estrutura do Projeto. Serão seguidos três 

eixos: Motivação, mobilização e alfabetização. Primeiramente um trabalho de convencimento da 

importância do Projeto,  em seguida a mobilização social e divulgação das ações do Projeto,  e por 

último a execução do Projeto. 

 

Resultados e discussões: 

  Os alunos foram entrevistados, através das tabelas foram computados os resultados para 

análise e tabulação. Na pesquisa, foi enfatizada a  importância do estudo, ou da falta dele, problema 

existentes, porém com caminhos apontados para sua resolução. Percebe-se que há nesses alunos, o 

desejo de aprender, de conhecer o que ainda é desconhecido e assustador e que tanta falta lhe 

faz. Apostar na capacidade de aprender e desenvolver a prática é importante e imprescindível. 

O desenvolvimento desse trabalho e de seu sucesso é a preocupação maior.  

 De acordo com os dados tabulados, na Tabela 1 percebemos que apenas 18,19 % 

corresponde à pessoas mais jovens, sendo que 30,30% corresponde à pessoas com mais de 50 

anos. A maior parcela dos alunos está entre 40 a 50 anos. Esta turma com  alunos de várias 

idades, torna-se um desafio constante no intuito de uma relação harmoniosa entre professor e 

aluno, tendo em vista as diferentes formações do aluno. Na Tabela 2 observa-se que 48,4 % 

são do sexo masculino e 51,6% são do sexo feminino, baixa diferença entre os sexos a serem 
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alfabetizados. Na tabela 3 percebe-se o estado civil que predomina é o casado. Diante do 

exposto, nota-se que o abandono do lar nas longas noites de estudo, torna-se necessário. 

Porém, pessoas casadas têm objetivos distintos dos solteiros. Enquanto a maioria dos casados 

almeja o ensino básico, as mais jovens sonham com a continuação dos estudos. Na tabela 4, 

percebe-se que o número de filhos, numa média geral é baixo. Na tabela 5, onde consta a 

profissão dos alunos, entre as ocupações temos do lar, do comércio, autônomo, da agricultura 

e outros. Torna-se fácil constatar que as pessoas analfabetas acabam ficando com os piores 

serviços, automaticamente com menores salários. Na tabela 6 percebemos que a maioria  teve 

pouco experiência escolar. Segundo eles, tiveram experiência escolar quando mais jovens, 

mas não conseguiu aprender. Na tabela 7, os itens melhorar formação para o trabalho e 

aprender a ler e escrever ficaram com a maior porcentagem, ficando dividida entre as outras: 

ensinar os filhos, melhorar convívio social ou outro. Tabela 8, grande maioria não estudou por 

necessidade de trabalhar. Tabela 9, a maioria nunca havia participado de uma classe de 

alfabetização. Os que já haviam participado afirmam trazer em suas memórias algumas 

informações e registro da leitura e escrita da Língua Portuguesa. Tabela 10, a maioria dos 

alunos pede ajuda a outros. Solicitar o auxílio de terceiros,  a todo momento de dificuldade é 

o recurso empregado por grande parte dos alunos. Nem por isso tal fato os impede de tentar 

desvendar os mistérios da linguagem. Alguns alunos afirmam enfrentar sozinhos,  tal 

situação, pois estes estão num estágio de aprendizado  um pouco superior aos colegas de 

classe. Na Tabela 11, percebemos que a maioria dos alunos tomou iniciativa  própria para 

voltar a estudar. Diante dos dados, conclui-se que o incentivo para estudar em grande parte 

dos alunos, surgiu em função das exigências. Na Tabela 12, quanto a maior dificuldade em 

voltar a estudar, observando os dados, constata-se que a  falta de tempo foi o principal fator 

de impedimento. 

Depois de concluído o estudo, uma avaliação virá de encontro às necessidades, pois 

através dela obtém-se uma prova real do seu aprendizado. Com isso é possível fazer uma 

síntese diagnóstica. Resumindo, toda reflexão sobre educação e seus problemas, para ser 

completa, deve contemplar um olhar sobre as transformações do presente e do futuro.  

Tabelas: 

Tabela 1 – Idade dos Alunos 

IDADE N DE ALUNOS % 

De 30 a 40 anos 06 18,19 

De 40 a 50 anos 17 51,51 

Acima de 50 anos 10 30,30 

TOTAL 33 100% 

 

Tabela 2 – Sexo dos Alunos 

IDADE N DE ALUNOS % 

Masculino 16 48,4 

Feminino 17 51,6 

TOTAL 33 100% 

 

Tabela 3 – Estado Civil  dos  Alunos 

IDADE N DE ALUNOS % 

Casado (a) 23 69,7 

Solteiro (a) 07 21,2 

Outro 03 9,1 

TOTAL 33 100% 
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Tabela 4 – Número de filhos 

IDADE N DE ALUNOS % 

Nenhum 05 15,1 

Até três 19 57,6 

Mais de três 09 27,3 

TOTAL 33 100% 

 

Tabela 5 – Profissão dos alunos 

IDADE N DE ALUNOS % 

Do lar 11 33,4 

Do Comércio 03 9,1 

Autônomo 02 6,1 

Agricultura 05 15,1 

Outros 12 36,3 

TOTAL 33 100% 

 

Tabela 6 – Experiência escolar dos alunos 

IDADE N DE ALUNOS % 

Pouca 22 66,6 

Nenhuma 11 33,4 

TOTAL 33 100% 

 

Tabela 7 – Importância do Estudo 

IDADE N DE ALUNOS % 

Melhorar formação p/ o trabalho 11 33,3 

Ensinar os filhos 06 18,2 

Aprender a ler e escrever 11 33,3 

Melhorar convívio social 04 12,1 

Outro 01 3,1 

TOTAL 33 100% 

 

Tabela 8 – Por que não estudou quando novo? 

IDADE N DE ALUNOS % 

Tinha que trabalhar 20 60,7 

Não sentia necessidade 05 15,1 

Não havia escolas 05 15,1 

Pais não deixavam 03 9,1 

TOTAL 33 100% 

 

Tabela 9- Participação em outros Projetos de Alfabetização 

IDADE N DE ALUNOS % 

Sim 10 30,4 

Não 23 69,6 

TOTAL 33 100% 

 

Tabela 10- Como enfrenta situações quando necessita do uso de leitura e escrita 

IDADE N DE ALUNOS % 

Pede ajuda  28 84,9 

Faz sozinho 05 15,1 

TOTAL 33 100% 

 

Tabela 11-  Incentivo para voltar a estudar 
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IDADE N DE ALUNOS % 

Próprio 22 66,7 

De outros 11 33,3 

TOTAL 33 100% 

 

Tabela 12 – Maior dificuldade voltar a estudar 

IDADE N DE ALUNOS % 

Tempo disponível 17 51,5 

Vergonha 04 12,1 

Nenhuma 03 9,1 

Outro 09 27,3 

TOTAL 33 100% 

 

Conclusão: 

 O adulto e também o  velho são, sem dúvidas, um ser muito complexo, porque no curso de sua 

vida fatores biológicos, sociais e psicológicos interferem na sua forma de pensar, sentir, agir. Como 

pessoa e como profissional, este homem traz em si uma história longa e em cada aspecto da sua 

dimensão, características se cristalizam, se transformam e se reelaboram. Pensar em formação 

significa não encará-lo como um problema ou como alguém completo, mas como um indivíduo 

inacabado e em busca de novas camadas de maturidade. O registro de todo esse processo é garantia da 

aproximação teoria e prática, especialmente quando se constata na credibilidade, pois representa um 

esforço de profissionais que se ocupam e se preocupam com a alfabetização adultos e velhos 

trabalhadores, que renunciam a mesmice  do sistema, voltado para a alienação e para a despolitização 

das classes trabalhadoras. Foram estas as principais intenções ao realizar este estudo, pois para os 

educadores trata-se de um tema muito importante.  
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