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Para os grupos que estudam e trabalham com eduçação e 

alfabetização de adultos, é impossível ignorar a valiosa con

tribuição que as experiências e os escritos de Paulo Freire 

têm trazido para a teoria e a prática da alfabetização a partir de 

sua proposta pedagógica.

Sabemos da relevância do pensamento de Freire como edu

cador que há mais de vinte anos vem reunindo teoria e práti

ca, a partir do cotidiano das massas populares, buscando como 

objetivo principal ajudá-las a emergir de uma situação de 

inércia e de silêncio e agir para transformar a realidade. A 

gênese de suas idéias e de suas aspirações, salienta-o como 

educador comprometido com sua época e preocupado com uma edu

cação que propiciasse ao povo brasileiro a oportunidade de 

discutir e encarar os seus próprios problemas, de praticar o 

diálogo constante com o outro, de desenvolver a sua capacida

de de decisão, de análise e revisão crítica permanente de 

suas descobertas.
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do Projeto "Educação - Alfabetização de Adultos", UFES, PMV, 
Fundação Educar. Membro da equipe coordenadora do Projeto 
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No entanto, a proposta pedagógica de Freire, feita a 

partir dos desafios do contexto da sociedade e da educação 

brasileira no final da década de 50 e início da década de 

60, não pode ser compreendida sem referência a esse contexto 

histórico. Com relação a esse aspecto Freire (1977:17) adver

te: a compreensão crítica de minha prática no Brasil até mar

ço de 1964, por exemplo, exige a compreensão daquele con-
«

texto.

Apesar dessa advertência, a proposta de alfabetização 

de adultos de Freire vem sendo de certa forma replicada por 

algumas experiências, sem considerar os condicionamentos his

tóricos da época. Em função disso ele nos chama atenção para 

a necessidade de se buscar uma compreensão crítica de sua

prática pedagógica ao invés de se insistir no chamado "Méto

do Paulo Freire". Ele critica os que vêem o seu método como 

método pedagógico ao invés de tomá-lo como "método de co

nhecimento". Ele encara a alfabetização como "um momento da 

teoria do conhecimento", como "um ato de conhecimento", e é 

a partir da teoria de conhecimento que embasa a sua proposta 

de alfabetização que podemos ter uma compreensão crítica de 

sua prátic.a, conforme veremos.

Sabemos que a ênfase da proposta de Freire é a da al

fabetização para o desenvolvimento e formação da consciência 

crítica do indivíduo, ou seja: o que eLe chama de alfabetiza

ção crítica, ou alfabetização global. Nesse processo de de

senvolvimento, o conhecimento da leitura e da escrita é, se

gundo Giroux (1986), apenas um dos instrumentos de luta para a 

"transformação das relações entre dominadores e dominados num
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determinado contexto histórico cultural concreto". Para Frei

re (1987:106), a alfabetização crítica pode ocorrer, inde

pendentemente da ação alfabetizadora propriamente dita, a 

exemplo das "práticas clarame.nte políticas de mobilização e 

organização popular", em que a leitura do mundo está neces

sariamente ligada ao reescrever a história, à alfabetização 

global. Talvez devido a essa concepção e à influência mar- 

cante de suas idéias nos programas de alfabetização de adul

tos na América Latina, Rosa Maria Torres (1989) atribua a 

Freire a responsabilidade pelo "excesso de politização" des

ses programas e pelo descuido em relação do aspecto pedagó

gico da alfabetização. Acreditamos que esse "descuido" tem 

origem nas próprias motivações do contexto histórico a que 

nos referimos, bem como no contexto dos estudos e da prática 

de alfabetização da época em que ele desenvolveu suas primei

ras experiências. Uma prática mecânica, repetitiva em rela

ção à qual ele fez significativos avanços, mas da qual também, 

não escapou de receber influências.

Consideramos a seguir, a partir da prática que desen

volvemos, alguns aspectos importantes para a compreensão da 

prática político-pedagógica de Freire, conforme ele mesmo nos 

sugere.

Embora já tivéssemos uma experiência acumulada no acom

panhamento do projeto "Experiência de‘Alfabetização"1, com

Projeto que se desenvolve desde 1986 no Programa de Pós-Gra- 
duação em Educação da Universidade Federal do Espírito San
to, sob a coordenação geral da Professora Euzi Rodrigues Mo
raes.
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crianças, onde começamos a compreender a importância dos es

tudos linguísticos para a alfabetização, foi no acompanhamen-
o

to de um projeto de alfabetização de adultos que nos con

frontamos pela primeira vez-com o desafio de lançar mão desses 

estudos, para compreender melhor as questões 1inguístico-pe- 

dagógicas com que fomos sendo confrontados durante o proces

so.

E importante ressaltar que, nessa prática, tomamos como 

ponto de partida alguns.princípios filosóficos e linguísti

cos que nos permitiram confrontar a teoria e a prática de

Freire à luz dos estudos mais recentes sobre alfabetização, 

principalmente os estudos desenvolvidos por Ferreiro (1983, 

1985) e Moraes (1987).

Os princípios filosóficos abrangem os principais aspec

tos da proposta educacional de Freire e evidenciam que:

a) 0 homem como "sujeito criador", nas suas relações com o 

mundo que o rodeia, é o sujeito de sua ação no mundo, e 

através dela constrói o seu conhecimento;

b) O conhecimento é de natureza histórica e dialética, o que 

torna a educação como ato de conhecimento, sinônimo de 

problematização, desafios e revisão crítica permanente de 

nossas posições;

2
Projeto de Alfabetização de Adultos e Adolescentes (PALFA), 
desenvolvido no período de 1986-1987, dentro do convênio da 
Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Espírito San
to com a Sub-Reitoria de Extensão da UFES, sob coordenação 
do Professor Admardo Serafim de Oliveira.



5

c) A estrutura dialógica do conhecimento pressupõe uma rela

ção de comunicação entre os sujeitos cognoscentes (alfa- 

betizando/alfabetizador) em torno do objeto cognoscível 

que é a realidade, que buscam conhecer para transformar;

d) Nessa relação dialógica a ação do educador não pode ser a 

de sujeito cognoscente em um momento e sujeito narrador 

de conteúdo em outro, reduzindo o educando a simples obje

to de sua narração ou de seus comunicados.

Os princípios linguísticos considerados ao mesmo tempo 

como sócio e psicolingüísticos de acordo com La Page (1978:1), 

referem-se segundo Moraes (1984) à:

a) visão da relação fala-escrita como um continuum em que a 

aquisição da escrita se processa numa relação contínua com 

a fala, já adquirida pelo alfabetizando. Daí a importân

cia da valorização pelo alfabetizador do que o alfabeti

zando traz com a sua fala, sua experiência de vida, o seu 

texto, a sua história;

b) exposição a atos de leitura e escrita como indispensável

para que o alfabetizando se desenvolva no processo de

"aquisição da língua escrita.

Ferreiro, por sua vez, reforça esses princípios, quando 

nos adverte para o fato de que tudo muda na alfabetização 

quando consideramos o conhecimento e a experiência prévia 

que o sujeito tem do objeto escrita. À semelhança de Freire, 

encontramos em Ferreiro a idéia de um sujeito que atua ati

vamente para compreender o mgndo qúe o rodeia e que não espe-
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ra que alguém que possua o conhecimento lho transmita.

É indispensável considerar, ainda, dentre os princípios 

linguísticos, de acordo com Saussure (1967:139); que o signo 

linguístico tem duas faces intimamente interligadas que cons

tituem a unidade indissolúvel de''um significante (forma) com

um significado (conteúdo).
«

Trabalhando com base nos princípios da proposta de

Freire, constatamos a validade dos mesmos em relação à alfa

betização crítica. Alfabetizandos e alfabetizadores assumem 

de fato o seu papel de sujeitos cognoscentes no desvelamento 

e transformação da realidade. No entanto, com relação à al

fabetização no sentido estrito, isso acontece apenas parci

almente na proposta de Freire. Há uma dicotomia na ação dos 

sujeitos, principalmente no que diz respeito à escrita como 

objeto de conhecimento que faz parte da realidade que o cer

ca .

A utilização das "famílias silábicas" a partir das pa

lavras geradoras, oriundas do universo linguístico mínimo dos 

alfabetizandos, coloca em xeque a ação desses como sujeitos 

cognoscentes capazes de conhecer a escrita como objeto de 

uso social, a partir de suas experiências de interação com 

esse objeto no mundo.

A análise de alguns aspectos linguísticos das primeiras 

experiências de Freire nos ajudam a compreender melhor essa 

dicotomia; Vejamos a seguir.
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1. ASPECTOS LINGUÍSTICOS

Os critérios utilizados por Freire (1977:56) nas suas 

primeiras experiências, para a seleção das palavras gerado

ras mostram que elas são escolhidas:

ã) em função de seu conteúdo pragmático; en
quanto signos linguísticos que correspondem 

' a um entendimento comum numa área de uma
cidade, numa região de um país, etc.

b ) em função de suas dificuldades fonéticas 
< que devem ser propostas, gradualmente aos

alfabetizandos. Finalmente é interessante 
que a primeira palavra seja tríssilábica, 
uma vez que decomposta em sílabas, consti
tuindo cada uma delas uma família silábica, 
oferece aos alfabetizandos a possibilidade 
de experimentar várias combinações na sua 
primeira intimidade com a escrita.

Ainda no contexto de suas experiências, Freire (1969:

117-8), nos diz:

Visualizada a palavra dentro da situação, era 
logo depois apresentada sem o objeto: Tijolo
após, vinha: ti-jo-lo

Imediatamente à visualização dos pedaços (...) 
parte-se para o reconhecimento das famílias 
fonêmicas. A partir da sílaba ti, motiva-se o 
grupo a conhecer toda a família fonética, re
sultante da combinação da consoante inicial 
com as demais vogais. Em seguida o grupo co
nhecerá a segunda família, através da visuali
zação de jo, para finalmente, chegar ao conhe
cimento da terceira. Quando se projeta a fa
mília fonêmica, o grupo reconhece apenas a sí~

v i sua l.i z a d a : ( ta - te - ti - 
je - j i - jo - ju), (la- le- 
(...) o momento mais importan- 
ao se apresentarem as três fa-

laba da palavra 
to - tu), (j a -
li - Io - lu). 
te surge agora, 
mílias juntas :
ta - te - ti - to - tu
j<3 - je - ji - jo - ju
1 a - le - li - Io - lu

"ficha de des
coberta "

Após uma leitura em ■horizontal e outra em ver
tical, começa 'o grupo (...) a realizar a sínte
se oral. De um a ura,‘vão todos "fazendo" pala
vras com as combinações possíveis à disposição.

í
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A utilização das palavras geradoras extraídas do uni

verso vocabular mínimo representa em Freire, como sabemos, um 

grande avanço em relação às palavras geradoras utilizadas pe

los demais autores de cartilhas. Esse critério ressalta a 

necessidade de que a leitura do mundo preceda a leitura da 

palavra, implicando em que a seleção das palavras tenha como 

primazia a sua relação com temas significativos para os al- 

fabetizandos.

* Esse é um ponto extremamente relevante na proposta de 

Freire, que destaca a natureza da alfabetização como ato po

lítico. Porém, não podemos deixar de considerar alguns pro

blemas de natureza linguística que, a partir dos critérios 

acima, a proposta político-pedagógica de Freire levanta:

- o da fragmentação do signo

- o de sua adequação tanto do ponto de vista sócio-político 

como linguístico.

1.1. A FRAGMENTAÇÃO DO SIGNO

Quando Freire (1985:18) se refere à gênese do seu méto

do ele se exclui como criador da idéia das palavras gerado

ras, bem como do método analítico-sintético. Mas interpreta
*

a visão analítico-sintética, como■"formas próprias para o ser 

humano encarar o mundo... Você olha o objeto, você tende a 

cindí-lo é, depois, guando você cindir isso, suas partes, 

você analisa e depois retota1iza o objeto cindido e você faz 

a síntese".

J
'\
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O cindir para retotalizar, nesse contexto, é uma análi

se mais adequada ao desenvolvimento da leitura crítica da 

realidade. Mas, podemos também entendê-lo em dois momentos 

dialeticamente interdependentes.

O primeiro é o momento cia 'decodificação (leitura da

realidade), dinamicamente vivenciado por alfabetizandos e al- 

fabétizadores, a partir de suas experiências, à medida que

vão se tornando cada vez mais críticos.

«

O segundo momento, o da leitura e escrita da palavra 

que, segundo Freire, não pode prescindir da leitura do mundo, 

é o da redução da palavra geradora; da fragmentação do signo 

linguístico, pelo alfabetizador.

Na nossa prática, a partir da teoria de conhecimento 

de Freire e de alguns exemplos práticos dados por ele, come

çamos a observar uma descontinuidade na ação dos sujeitos en

volvidos no processo. Ou seja, embora partindo-se de pa

lavras significativas para o grupo, a redução da palavra fei

ta pela alfabetizadora exclui, inicialmente, a participação 

do alfabetizando como sujeito cognoscente.

Sabemos que é total a confiança de Freire na capacida

de cognoscente do sujeito. Mas, não há um momento em que, no 

ciclo do conhecimento, o alfabetizando seja levado a "obje-
4

tivar” suas experiências em relação à escrita (como objeto 

de conhecimento) a partir dos níveis de compreensão que tenha 

do uso social dela na sua interação com o mundo.

Já no início do seu trabalho Freire (1978:79) advertia

que

{



1 0

do ponto de vista da educação como ato de co
nhecimento, nós educadores, devemos sempre 
partir — ' ■partir", é este o verbo não "fi
car* -- sempre dos níveis de compreensão dos
educandos, da compreensão do seu meio, da ob
servação de sua realidade, da expressão que 
as próprias massas populares têm da realidade.

No entanto não encontramoá‘na prática de Freire indí

cios de que ele estivesse atento para partir também, dos ní- 

veis de compreensão do alfabetizando em relação à escrita.

Com relação à utilização da palavra geradora, observa

mos, na nossa prática, alguns pontos que gostaríamos aqui de 

desvelar. •>

A decomposição da palavra ou do morfema TIJOLO em ele

mentos menores, as "famílias silábicas"

TA TE TI TO Tü

LA LE LI LO LU

JA JE JI JO JU

implica em que o signo linguístico, que tem no morfema a uni

dade mínima de significado, deixe de existir, dando lugar a 

bocados que, segundo Freire, são as sílabas. Essa fragmenta

ção em sílabas, por sua vez, acaba por enfatizar a aprendi

zagem da leitura e da escrita como uma questão mecânica. Essa 

ênfase compromete a unidade dinâmica entre linguagem/comuni-

caçâo e evidencia uma concepção de escrita baseada na "sim-
*

pies técnica de transcrição de sinais gráficos".

Trabalhando com essa concepção de escrita, num dos exem- 

dos de suas experiências, Freire (1969:18) nos mostra que as 

palavras criadas com as possíveis combinações das "famílias

i



silábicas" da palavra TIJOLO são:

tatu, luta, tijolo, lajota, tito, loja, 

jato, jota, tela

Na nossa prática, trabalhando inicialmente com essas
, >

mesmas combinações os alfabetizandos formaram as seguintes 

palavras:

tatu, jijo, lulo, laia, tato, tito, loto, 

juta, tolo, tortu, ,laji, jito, tijolu

Esses exemplos nos mostram que as palavras formadas a 

partir das "famílias silábicas", extraídos das palavras ge

radoras, distanciam-se semanticamente da palavra geradora que 

as gerara. Os significados criados pelos alfabetizandos de- 

veriam ser supostamente recriados a partir da dinâmica da 

linguagem e dos sentidos que, existencialmente, a palavra re

presenta para eles no cotidiano.

Vejamos outros exemplos de nossa prática, em que os 

alfabetizandos trabalhavam com a palavra geradora FOME

- Famílias silábicas:

FA - FE - FI - FO - FU

MA - ME - MI - MO - MU

- Palavras geradas: 4

fome, foni, fume, fofo, fifi, fafá, mofo, mãmi, 

femo, mamifro, fé, mé, fãma

Neste caso, o distanciamento entre o significado da 

palavra geradora e o significado das‘palavras formadas pelos
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alfabetizandos é particularmente observável. Não há como 

identificar relações semânticas entre fome e palavras como 

fofo, mofo, fãma, etc. Lingüisticamente, a distância entre 

o significado das palavras e o significado da palavra gerado

ra se explica por uma concepção ,de língua estática, como co

nhecimento pronto e acabado. Dessa forma, no caso acima, 

as palavras produzidas são, na sua maioria, alheias ao con

texto de uso (embora originadas a partir deles) e, portanto, 

incapazes de expressar o pefnsamento .linguagem dos alfabeti- 

zandos.

Cremos que os exemplos até agora dados são suficientes 

para demonstrar que a palavra geradora, ao ser reduzida (pe

la alfabetizadora) a seus elementos menores (as sílabas), tem 

a sua unidade de signo linguístico (forma/conteúdo) destruí

da .

1 2

Por força da dissolução da unidade linguística do sig

no, o alfabetizando pode até criar palavras sem sentido como 

jijo, jito, lulo, o que nos leva a perguntar. A palavra 

geradora é geradora de quê? de significantes?

Outros dados emergem das palavras formadas pelos alfa- 

betizandos. Mesmo trabalhando a partir das famílias silábi

cas que funcionam de certa forma como modelo, os alfabetizan-

dos revelam sua capacidade criadora como sujeitos que conhe-
*

cem a estrutura de sua língua materna e demonstram uma acu

rada percepção dos sons da fala. Os exemplos abaixo demons

tram essa relação estreita entre fala e escrita: toirtu, laji, 

tijolu, mãmi, fãma, mamifro.

i
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Estas e outras evidências, na nossa prática, nos le

varam a reorientar a ação dos alfabetizadores no sentido de 

usar a palavra geradora como tema gerador das discussões e 

como um dos pontos de partida para a escrita sem proceder à 

fragmentação do signo linguístico. Com isso, ao se libera- 

rem do "modelo", os alfabetizandos começaram a se engajar

num( processo construtivo da aquisição da escrita. Pouco a 

pouco, vencendo o medo e o sentimento de incapacidade de 

produzir escrita, eles começaram a se afirmar não apenas no 

"direito de dizer a sua palavra", mas também, de terem as

"suas vozes ouvidas por escrito". .»

Retomando a análise dos critérios utilizados por Frei

re para a seleção das palavras geradoras, constatamos que 

a gradação das dificuldades fonéticas não deixa de revelar 

também uma concepção ideologizada e estática de língua es

crita, baseada no modelo socialmente aceito. Esse critério 

ignora que o sujeito que participa da ação alfabetizadora co

nhece sua língua e utiliza-a competente e comunicativamente 

na sociedade.

Em função disso, deduzimos que as chamadas "dificulda

des fonéticas" nada mais são do que um freio ao desenvolvi

mento espontâneo da expressão escrita, acabando por consti

tuir-se numa das formas de mistificação da escrita.
*

Considerando a sugestão de Freire de que a educação co

mo "ato de conhecimento" deve partir dos níveis de percepção 

e da visão de mundo que tenham os educandos, entendemos que 

isto implica também em se atentar para os níveis de percepção

!

1 3



de escrita dos alfabetizandos.

Ferreiro (1983:1) nos chama atenção para o jfato de que 

é fácil admitir que os adultos possam ter certo conhecimento 

do mundo; "o difícil é supor que tenham algum conhecimento da 

língua escrita". Porque se assim'pensarmos não poderemos 

considerá-los mais como analfabetos.

No entanto, encontramos em Freire, a partir dos crité

rios analisados, a idéia de que é a decomposição da palavra 

trissilábica em sílabas que "oferece aos alfabetizandos a 

possibilidade de experimentar várias combinações na sua pri

meira intimidade com a escrita".

Por outro lado, as experiências iniciais de Freire in

dicam que os alfabetizandos manifestavam um conhecimento da 

escrita, fruto de sua experiência prévia com a linguagem es

crita. Constatamos isto nos exemplos em que eles demonstram

conhecer palavras e sílabas ainda não estudadas, sendo capa- 
•.

zes também de formar frases. Freire (1969:118-19) nos diz, 

por exemplo, que "não foram raros os exemplos de homens que, 

após a apropriação do mecanismo fonêmico, com a ficha de des

coberta" escreviam palavras com fonemas complexos - tra, nha, 

etc. - que ainda não lhe haviam sido apresentados. Freire 

então perguntava: "como explicar que um homem analfabeto 

até poucos dias, escreva palavras com fonemas antes mesmo de 

estudá-los?

Com base nesse e em outros exemplos da prática peda

gógica de Freire, encontramos a idéia de que, na alfabeti

zação, a ação dos sujeitos é dicotomizada em dois momentos:



um em que não se considera que o alfabetizando tenha algum 

conhecimento da escrita, e outro em que, a partir do que lhe 

é apresentado pelo alfabetizador, ele entra em contato com 

ela.
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Neste caso considera-se que'é apenas o alfabetizador 

que detém o conhecimento da leitura e da escrita. A prática 

de alfabetização acaba por se caracterizar como uma prática 

bancária de educação.

«
Deixando de lado a análise da fragmentação do signo

linguístico, vejamos a questão de sua adequação linguística.

1.2. ADEQUAÇÃO DO PONTO DE VISTA SÒCIO-POLÍTICO E LINGÜÍSTICO

Se considerarmos a coerência dos critérios sugeridos 

por Freire para a escolha das palavras geradoras, verificare

mos que ele leva em conta a adequação ao nível do conteúdo 

existencial e semanticamente significativo para o alfabeti

zando, mas descuida-se dessa adequação ao nível da forma.

0 avanço que Freire fez em relação à prática de alfabe

tização tradicional é tão grande, que o critério de gradação 

das dificuldades, embora lhe seja fundamental, parece ser ao 

mesmo tempo secundário. Temos que considerar que, na prática 

escolar, o conceito de dificuldade é normalmente definido a 

priori, a partir da visão de quem ensina e não a partir da 

visão do sujeito que aprende.

i



Freire (1985:20) nos diz, por exemplo, que em lugar de 

propor a palavra "TRABALHO" (composta de fonemas complexos, 

CCV = consoante, consoante, vogal), como primeira palavra ge

radora, pode-se trabalhar a palavra "TIJOLO", que é composta 

de três sílabas simples (CV = consoante, vogal). •Então você 

vai gradativamsnte propondo dificuldades maiores. Na medida em 

çue( o educando domina uma dificuldade menor, ele se prepara 

para dominar uma dificuldade maior".

• Ao propor essa gradação, a palavra "TIJOLO" pode ser 

adequada do ponto de vista social e político, mas, inadequada 

segundo Moraes (1985:117) do ponto de vista fonético-fonológi- 

co.

1 6

Ao se apresentar a palavra TIJOLO decomposta em sílabas, 

não temos indicação, em Freire, de que o coordenador do "Cír

culo de Cultura" tivesse conhecimento da questão das dificul

dades fonético-fonològicas que essa palavra acarreta para o 

alfabetizando que se inicia no processo.

Em alguns dialetos do português, o fonema /t/ realiza- 

se foneticamente como 1*5 1 antes de i, sendo uma variante 

alofônicà do /t/ que se realiza em outros contextos foné

ticos, enquanto o fonema /o/ realiza-se como [ u ] em posição 

átona final de palavra.

No caso acima, segundo Poersch (1986:31), é necessário 

que o professor tenha um conhecimento dos diversos níveis de 

análise linguística para lidar com as variações não só entre 

"o código escrito e o código pral padrão, mas, também, entre o 

código oral padrão e as diversas variedades". Ainda, segundo

í



ele, as variantes alofônicas envolvem esses tipos de análise. 

No começo da alfabetização

o aprendiz é levado a recodificar oralmente cs 
sinais gráficbs obtendo uma pronúncia que não 
corresponde à sua realidade. Ao mesmo tempo, ao 
compor uma redação, ele é induzido a projetar, 
na escrita aspectcrs alofônicas dialetais.

Uma vez conscientes das variedades linguísticas, temos
I

podido constatar, a partir da prática que vivenciamos, que o 

alfabetizando adulto/adolescente que começa a escrever tem uma 

percepção acurada dos sons da fala. É, segundo Currie de

Carvalho (1987), "um foneticistaÉ natural, portanto, que 

represente essa percepção na escrita. Isto não significa

que a escrita seja um "espelho da fala".

A percepção acurada que o alfabetizando demonstra ao es

crever TIJOLU revela um fato teoricamente assumido pela lin

guística em relação ao sistema ortográfico: o de que "não exis

te relação biunívoca som/letra.

Ao se insistir na relação som/letra, expõe-se o alfa

betizando a noções incorretas sobre a língua, como as que se 

seguem:

- ignora-se, segundo Lemle (1986:92), o valor fonético que 

uma letra pode assumir de acordo com o contexto. Por exem

plo a letra o, assume o valor fonético tu] em sílaba áto-
*

na final de palavra. É o que já observamos na palavra TIJOLU.

- afasta-se da dinâmica da oralidade. Ao trabalhar com síla

bas sem sentido, de acordo com Ferreiro (1985), ocorre ine

vitavelmente a dissociação éntre "som e significação". Cria-



se, segundo Moraes (1984), uma linguagem artificial, que não 

corresponde à natureza heterogênea e pragmática da língua na 

sociedade.

Sem a pretensão de ter abordado todas as situações prá

ticas das primeiras experiências'de Freire no Brasil, gosta

ríamos de deixar claro que as "Quatro cartas aos animadores 

de feão Tome e Príncipe" constituem excelente referencial que 

nos permite aprofundar outros aspectos linguísticos, como por 

exemplo, o de sua concepção de escrita como ato de criação.

Por enquanto, os aspectos lingüísticos que avaliamos em 

relação à utilização das "famílias silábicas" das palavras ge

radoras indicam que esse é o ponto que pode ser revisto à luz 

da própria teoria de conhecimento de Freire e das bases lin

guísticas que nos permitem hoje compreender a complexidade da 

tarefa de alfabetização.

Gostaríamos aqui de aclarar alguns pontos que as infor

mações disponíveis nos permitem apreender.

Sem dúvida, Freire buscou, através da sua proposta, um 

caminho epistemológico que, naquele contexto da sociedade bra

sileira, pudesse ajudar o adulto analfabeto a fazer a transi

ção de um estágio de consciência mágico-ingênua para uma visão

cada vez mais crítica do seu contexto social.
»

Buscou, para isso, partir das aspirações, do conhecimen

to e da visão do mundo das massas populares. Partiu da leitu

ra do mundo, que não dicotomiza da escrita como transformação 

da realidade objetivar,para chegar à leitura e escrita da pa-



lavra, utilizando para isto as palavras geradoras previamente 

selecionadas do universo, vocabular do povo. Mas, não partiu 

do conhecimento que os alfabetizandos tivessem da escrita, 

resultante de suas interaçõe's com este objeto histórico, so

cial e cultural.

Resumindo algumas idéias já discutidas, podemos dizer 

que'a prática político-pedagógica da alfabetização de adultos, 

baseada nas experiências de Freire, caracteriza-se por:

«

- uma concepção estática de língua ou de linguagem, se consi-

\ derarmos a linguagem como ação (Souza Filho: 1983), ou se-
\

gundo Moraes ( 1988) como linguagem contextualizada.

- uma concepção do objeto escrita como algo pronto e acabado, o 

f que nega a natureza histórica e dinâmica do conhecimento.

- uma concepção ambígua de sujeito: um sujeito ativo, capaz de

conhecer a realidade que o cerca e refletir sobre ela, mas, 

ao mesmo tempo, passivo e incapaz de conhecer e refletir

sobre a escrita.

- uma atitude já ideologizada e lingiiisticamente preconceituo

sa que adota o modelo de "língua padrão" como o único ponto 

de partida para a alfabetização.

Segundo Ferreiro ( 1985:41 ), preqá-samos reanalisar, na 

alfabetização, "as práticas de introdução da língua escrita, 

tratando de ver os seus pressupostos e até gue ponto funcionam 

como filtros de transformação seletiva e deformante de qual-

A. escrita tal como trabalhada porquer proposta inovadora
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Freire nega de certa forma o caráter inovador de sua proposta.

Vejamos agora, alguns exemplos de nossa prática que evi

denciam a experiência de tratar lingüisticamente a aquisição

da escrita, considerando a capacidade do alfabetizando coroo
» '

sujeito cognoscente, sua experiência prévia de conhecimento da 

escrita, e sua competência linguística.

1) 0 texto que se segue,- produzido no início do processo, re- * ,

vela a experiência prévia de aprendizagem da escrita con

vencional, pela alfabetizanda.
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'W O /?  JpG>T\JÔst d&1 O <C^- /QAJ.ÇlL'^Y\\t,'i0<xs4t.S,

, c iC n ju íé ^ -  C , p - : . A  s á .  < ! * « & *  f * i  O M m S X . c f r

,|íÍí m u> Ç/tM^oJo l . ■ *&'*•*■ • -

._ _ o 0 t GLq J U X . ■ •M-O-W V-C'------- Ç j/U X ^ -d j- ckctifvC C LrO

*



alfabeti zanda,A seguir, podemos observar que, a mesma 

trabalhando com a escrita a partir do "modelo" proposto pela 

alfabetizadora, limita-se apenas a repetir o modelo. 0 texto 

não emerge, pois a fragmentação do signo linguístico, como 

vimos, bloqueia o desenvolvimento da linguagem/comunicação.

«0 Exercício proposto pela allabctizadora
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2) Observemos agora dados de escrita em que o alfabetizando 

(ajudante de pedreiro) trabalha o seu texto a partir do seu 

cotidiano, dizendo a sua palavra de acordo com o conheci

mento que ele tem da escrita, independentemente das "fa

mílias silábicas" das palavras’>geradoras.

J  AQi i  CL&Sf:__________
Ii»jcfyJLn.r>nJt3-oCo____

/YYV (o-io- Cv Fjx/aUivJx-rrU-ii-

_________

jCoJTiCut^nlijLà^uülDLjtaa—

Tradução:
••• tem massa para o pedreiro rebocar, massn 

de tijo la r  a parede de cimento. Carrego iias- 
sa de Piso. Carrego areia no latão.

r
Ir

i

lti
i
X

--------------__________

Ã u & z J n X Á ___ _
V-» o.

i

sLQjC2q ĵ<2e^ --------- —— —---------- — —

li • c

T r a d u ç ã o :
Alta — tenente 

Qasse inedia — advogado 

Baixa somos nós.Mendigo.

J?
%



0 conhecimento do mundo e conhecimento da escrita, de

monstrados por essa alfabetizanda, mostram a não dissociação 

entre linguagem/pensamento ao resumir na sua opinião as

idéias discutidas pelo grupo, a partir do tema Divisão de

Classes Sociais.

I

3) Neste exemplo o alfabetizando demonstra a sua experimenta

ção com a lmgua efecrita e o conhecimento de sua língua 

materna como falante, membro de um grupo social. 0 proces

so de aquisição da escrita pode ser aqui visto com base na 

relação fala-escrita como um contínuum.

ÍJJ- sn

T r a d u ç ã o :
llu acho.este modo de estudar legal. íõ 

ano passado eu não sabia escrever o meu no

me. Agora eu sei escrever meu nome e não 

sei se esforçci, eu não sei, inas eu sei que 

estou lendo.



CONCLUSÃO

A contribuição da lingiiística para a alfabetização de 

adultos reside no fato de que ela pode não apenas ajudar al- 

fabetizandos e alfabetizadores a- desvelarem a falsa idéia que 

temos a respeito da língua-escrita e de suas relações com a 

falp.

Ela permite ao alfabstizador condições de descobrir a 

importância e a necessidade de tratar a linguagem de forma 

contextualizada, de compreender os significados que os alfabe- 

tizandos expressam na escrita a partir do estágio de aquisição 

em que se encontram e da matéria-prima de cada um, a fala. Isso 

impõe mudanças na prática de alfabetização de adultos, come

çando pela necessidade de mudança da própria concepção de al

fabetização ora vigente, principalmente nas práticas de alfa

betização com os grupos populares.

A contribuição da lingiiística para a alfabetização de 

adultos reside principalmente no fato de que o alfabetizador 

que atente para os dados de experiências e conhecimentos pré

vios do mundo e de escrita, de seus alfabetizandos, pode também 

prover a eles condições de assumirem-se como sujeitos que co

nhecem a sua língua materna e são capazes de usar esse conhe

cimento na experimentação com a língua ̂ escrita entendida como 

instrumento de apropriação de poder na luta contra as condi

ções que mantêm a opressão.
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