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Introdução
É papel da sociedade como um todo e de todos nós educadores pensarmos sobre o projeto político de nossas elites para a educação popular, refletindo quem são os sujeitos excluídos do acesso aos bens culturais, como esse processo de exclusão se efetiva e quais as alternativas para reverter o quadro de analfabetismo no país. 
Observamos que como conseqüência da pouca valorização social dos Programas de Educação de Jovens e Adultos, e da ausência de políticas públicas para esse segmento, temos hoje no Brasil, mais de 35 milhões de pessoas maiores de catorze anos que não completaram quatro anos de escolaridade (BRASIL-MEC,1999). Dados fornecidos pelo Ministério da Educação, Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e Secretaria Municipal de Educação do Recife, em setembro de 2001, apontavam o seguinte quadro: se o Brasil possuía 17 milhões de analfabetos literais, Pernambuco apresentava um percentual médio de 9% da população não-alfabetizada, correspondente a 630 mil habitantes (Moura, 2001).
Sabemos que o fracasso dos programas de alfabetização de jovens e adultos tem uma longa história no nosso país. Na década de 30 e 40, a representação social do analfabeto como deficiente e incapaz, identificado psicológica e socialmente com uma criança, foi um fator determinante para o fracasso daqueles programas. 
Na década de 50, educadores e psicólogos passaram a questionar aquela representação, discutindo estudos que evidenciavam a capacidade de produzir, raciocinar e resolver problemas dos jovens e adultos com pouca ou nenhuma escolaridade. No final da década de 50, explodiam as críticas às campanhas aligeiradas de alfabetização, que eram pautadas numa concepção reducionista de aprendizagem.. 
Já na década de 60, a EJA viveu um novo paradigma pedagógico. Os postulados de Paulo Freire destacaram a relação entre a problemática educacional e  social, contribuindo para a compreensão de que os sujeitos pouco escolarizados ou analfabetos são oriundos da desigualdade social do país. Com a perseguição a estas idéias, como decorrência do golpe de 64, os programas de alfabetização e educação popular passaram a assumir um caráter assistencialista e conservador, cabendo ao MOBRAL  a responsabilidade de disseminar a proposta do regime militar à situação de urgência do analfabetismo no Brasil.
Neste percurso histórico, destacamos também, a década de 80, já que com a abertura política e o desenvolvimento de pesquisas sobre o aprendizado da língua escrita, foram vislumbradas novas perspectivas para o processo de ensino-aprendizagem da língua escrita, passando então a ser muito divulgados os trabalhos de Emília Ferreiro e sua equipe, sobre a psicogênese, pois evidenciavam os conhecimentos que os aprendizes da língua materna possuíam sobre a escrita.
Para Haddad (1997) o caráter marginal que possui a educação de jovens e adultos no contexto das políticas públicas é histórico, em decorrência, sobretudo, da ausência de determinação política. Esse autor aponta, entre outros fatores determinantes para o bom desempenho dos programas de EJA, a união entre a educação de adultos e o desenvolvimento social, a existência de condições crescentes de mobilização social, de programas paralelos que impliquem na melhoria da qualidade de vida da maioria da população –o que se relaciona com uma real distribuição de renda e o desenvolvimento sustentável da população–, a extensão da escolaridade infantil e o compromisso na melhoria da qualidade da educação ofertada.
Nesse sentido, são imperativos o investimento no desenvolvimento de políticas públicas para a EJA e uma ação permanente dos órgãos responsáveis, visando oferecer tanto melhores condições de trabalho aos professores, como um melhor atendimento aos educandos. E a partir de uma concepção mais ampla da EJA, desenvolver uma formação  significativa  e continuada dos profissionais da educação, que lhes possibilitem a apropriação, a criação e a aquisição de competências ao longo da vida dos mesmos (Soares, 2001).
Sabemos, no entanto, que o tratamento dado à educação de brasileiros jovens e adultos não vem cumprindo estes direitos de cidadania. Neste contexto, permanece patente a dificuldade das iniciativas que buscam alfabetizar e introduzir as pessoas jovens e adultas no mundo das práticas letradas. Isto se verifica tanto nos programas e campanhas aligeirados como no atendimento regular oferecido por redes públicas de ensino, hoje. 

As especificidades do Sistema de Notação Alfabética 
	Com a revolução das concepções sobre o aprendizado da escrita e sobre o ensino da língua portuguesa, passou-se a buscar o que há de específico em cada objeto do conhecimento. Nessa perspectiva, torna-se pertinente aos professores compreender como o objeto do conhecimento aqui, especificamente o SNA (Sistema de Notação Alfabética) está estruturado. Que elementos ou partes o compõem? Quais as relações existem entre esses elementos? Como o aprendiz concebe progressivamente esse objeto? (Morais, 1998). 
	O Sistema de Notação Alfabética não é um código de transcrição das correspondências som-grafia, cuja aprendizagem se desenvolva de forma linear e mecânica. Partindo desse pressuposto, optamos em utilizar a expressão notação para não reforçar o equívoco de confundi-lo com um “código”.
	Ferreiro (1995) apresenta duas formas distintas de conceber o sistema de notação alfabética. Uma delas compreende a tratar a escrita alfabética como um código de transcrição grafofônico, cuja aprendizagem dar-se-ia como uma aquisição de uma técnica, implicando na pré-determinação do conhecimento - já supostamente disponível para o aprendiz – dos elementos e das relações do sistema notacional.
	Uma outra concepção de escrita, para a autora, parte do princípio que, para ler, não basta saber falar adequadamente, desenhar símbolos e fazer as discriminações perceptivas necessárias. Ler implicaria numa aquisição conceitual, através de um processo de construção individual do sujeito que reelabora as informações apreendidas sobre as propriedades/especificidades do sistema de escrita alfabética, procurando compreender os elementos de um sistema, suas regras de produção e funcionamento.
 Como um sistema, esse objeto do conhecimento possui um conjunto de propriedades sintáticas e semânticas, que o aprendiz busca apreender elaborando hipóteses, num processo de reconstrução permanente, inclusive no que diz respeito aos seus usos sociais. 
	Se assumimos essa perspectiva, entendemos que a escola precisa proporcionar aos cidadãos condições de apropriar-se da leitura e da escrita. Para isto deve partir de uma concepção de ensino que conceba o aprendiz como sujeito pensante que busca  significados, elabora suas hipóteses, num processo contínuo. Torna-se fundamental, portanto, proporcionar aos sujeitos momentos de reflexão e questionamentos sobre o objeto de conhecimento, aqui, especificamente, o sistema de notação alfabética. Assim é necessário aprofundar discussões que dêem conta da forma como o sistema de notação alfabética está estruturado, que elementos ou partes o compõem e as relações existentes entre esses elementos; paralelamente, observar também a forma como o aprendiz vai concebendo, progressivamente, esse objeto do conhecimento.

Conceitos de alfabetização e letramento
	No que se refere aos usos sociais da escrita, o conceito de letramento (Tfouni, 1995), distingue-se do conceito de alfabetização.  Embora ambos sejam processos que envolvem a aquisição de um sistema de escrita, estando portanto interligados, separam-se quanto à abrangência e natureza.  Para essa autora, a alfabetização estaria mais relacionada à individualidade do sujeito, ou grupos de sujeitos, envolvidos num processo de aquisição da escrita, na aprendizagem de habilidades para a leitura e a escrita. Já o letramento estaria relacionado ao objetivo de investigar, de forma mais abrangente quem é alfabetizado, e quem não é, contemplando o processo de letramento as dimensões sociais e discursivas numa sociedade letrada (ou numa sociedade àgrafa ou iletrada). Dessa forma,  a ausência ou a presença do letramento seria capaz de provocar transformações de ordem social, cultural e psicológica (Tfouni, 1995).
	Para Soares (1999) a palavra letramento surge na literatura, precisamente, nos idos de 80 para definir um novo fenômeno, compreendido pela autora como a necessidade dos sujeitos, após terem o domínio da notação do sistema alfabético, irem além, participando de práticas sociais de leitura e escrita. Nessa perspectiva,  alfabetizado seria o sujeito que apreendeu o sistema de notação alfabética e sabe ler e escrever, enquanto que letrado seria aquela pessoa que apreendeu o sistema de escrita e envolve-se em seu cotidiano em práticas sociais de leitura e escrita. Para garantir real inclusão social, o processo de escolarização de pessoas jovens e adultas pressuporia a progressiva e permanente inserção dos sujeitos em situações de letramento.

O que os adultos demonstram saber sobre o sistema de notação alfabética 
	Oliveira (1992) descreve que os sujeitos pouco ou sem escolaridade compõem um grupo social homogêneo em diversas situações de pesquisa. Esses sujeitos em sua maioria seriam oriundos da zona rural, tendem a desempenhar funções pouco qualificadas e mal remuneradas. Teriam algumas experiências de insucesso na escola, assim como em seu núcleo familiar e não precisamos fazer grande esforço para identificar uma grande maioria deles como afrodescendentes, vítimas de preconceito e discriminação por causa de sua cor, condição social e, também, por não dominar o sistema de escrita.
	Entretanto, no que se refere à aprendizagem do SNA, aqueles sujeitos formam um grupo bastante heterogêneo. Ao viver inseridos numa sociedade letrada, os indivíduos passam  a absorver informações sobre e acumular conhecimentos sobre as regras e a forma de funcionamento do sistema de escrita. 
Neste sentido, pesquisa desenvolvida por Ferreiro et al (1983) com adultos pouco ou não escolarizados, no México, indicou que esses sujeitos desenvolviam produções escritas semelhantes às das crianças, no que se refere à passagem pelas mesmas fases psicogenéticas: escrita pré-silábica, escrita silábica, escrita silábico-alfabética e escrita alfabética. Diferenciando-se das crianças, eles apresentavam, no entanto, sempre uma clara distinção entre escrever e desenhar, diferenciavam grafias de números de grafias de letras, e identificavam caracteres que não se podia ler (utilizando uma linguagem mais elaborada, os classificavam, por exemplo, como: "letras dos chineses ou japoneses”,  “símbolos zodiacais" , etc)..
Ferreiro (1985) afirma que as hipóteses dos aprendizes sobre o sistema de escrita evoluem de acordo com a forma que eles respondem a duas perguntas básicas. Uma primeira pergunta diz respeito ao que nota a escrita, se o significado (as propriedades físicas ou conceituais do objeto) ou o seu significante (a seqüência sonora da palavras). Uma segunda pergunta se refere a como a escrita cria notações. (Quais são os símbolos usados? Se esses símbolos representam os sons das palavras, o fazem ao nível da sílaba ou do fonema?).
Segundo Morais (2001) uma das condições para o sucesso na alfabetização é também o desenvolvimento de habilidades de reflexão metalingüística, já que a habilidade de reflexão fonológica, já que para os aprendizes do sistema de notação alfabética seria imprescindível analisar os segmentos sonoros das palavras faladas, a fim de nota-las ou registra-las por escrito

Objetivos da investigação
	Para Ferreiro (1985) a forma como os professores compreendem o Sistema de Notação Alfabética (doravante SNA) influi na maneira como desenvolvem o processo de ensino-aprendizagem daquele objeto do conhecimento. Partindo desse pressuposto, tivemos como objetivo geral desta investigação analisar o ensino (concepções e práticas dos docentes) sobre o sistema de notação alfabética, buscando compreender os fatores que influenciavam a aquisição e a sistematização dos encaminhamentos didáticos adotados pelas professoras em relação ao SNA. 
	Tivemos como objetivos específicos examinar como as professoras  entendia/concebiam o sistema de notação alfabética; como elas entendiam a aprendizagem  daqueles sistema e articulavam o ensino-aprendizagem do mesmo com as situações de leitura e a produção de textos. Procuramos identificar, também,  quais eram os fatores que intervinham para os encaminhamentos didáticos  que na EJA  buscavam manter  o ensino do SNA como domínio de um código de transcrição fonográfica ou inovar, criando estratégias que favorecessem a compreensão do sistema de notação alfabética e seus usos produtivos em práticas de composição e de reflexão explícita sobre correspondências som-grafia.

Sobre o método
	Utilizamos como abordagem metodológica a pesquisa qualitativa, reconhecendo que o sujeito observador e interpretador do fenômeno é parte integrante do processo de conhecimento (André, 1995). Segundo essa autora, os estudos de tipo etnográfico contribuem para repensar e redimensionar o saber didático, consolidando-se num processo de produção do conhecimento que se opõe a uma visão empiricista de ciência, buscando a interpretação no lugar da mensuração, a descoberta em lugar da constatação, valorizando a indução e assumindo que fatos e valores estão intimamente relacionados. (André, 1995, p.17).
Nessa perspectiva, utilizamos como instrumento para a coleta dos dados a entrevista semi-estruturada, que segundo Selltiz et al (1974) é um instrumento adequado para a obtenção de informações mais complexas e a exteriorização de sentimentos subjacentes, possibilitando a verificação da validade das descrições e a facilidade do desenvolvimento de uma atmosfera capaz de permitir aos sujeitos interrogados a expressão de sentimentos ou comportamentos geralmente desaprovados, flexibilizando, dessa forma, as relações nos encaminhamentos das questões junto aos sujeitos.
	Em relação ao perfil dos sujeitos participantes, nossa amostra foi composta por 10 professoras. Todas lecionavam na EJA, em turmas do módulo I, em escolas públicas, sendo 5 da rede Municipal de Recife, e 5 da rede estadual de Pernambuco. Os sujeitos tinham entre 28 e 50 anos de idade, todas com formação em magistério em nível médio. Oito delas tinham concluído o terceiro grau, duas tinham feito cursos de especialização (em educação infantil), e uma ainda estava cursando uma especialização em “metodologia do ensino superior”. Suas  experiência no magistério variavam de 07 a 30 anos. Entretanto no que se refere à EJA  tinham apenas de 1 a 4 anos de atuação, sendo as professoras da rede municipal quem tinha mais tempo de experiência na EJA. Todas as professoras trabalhavam em outro expediente, em sua maioria com outras salas de aula, geralmente ensinando a alunos das séries iniciais do ensino fundamental ou de educação infantil.
Observamos, também, que nossas mestras eram oriundas de grupos com baixo “capital cultural”: oito pais e mães das entrevistadas tinham concluído no máximo a 4ª série, um pai era analfabeto e só duas mães tinham o 3º grau completo. Nossos sujeitos representavam, portanto, a primeira geração de longa escolarização em seus grupos familiares, o que reflete uma tendência constatada por pesquisas que investigaram outros segmentos de docentes da educação básica brasileira (cf. por exemplo, Batista, 1997).
	As professoras da rede estadual de Pernambuco, na ocasião, pontuaram a ausência de formação continuada:
“Quando eu trabalhava com crianças tive muita capacitação, mas agora com adultos, nunca mais tive. Raramente acontece... (suj. 07/ SEEPE).
 	Já as professoras da rede municipal de Recife participavam de um processo de formação mais freqüente, contudo expressaram uma insatisfação com relação aos encontros dedicados à área de Língua Portuguesa: 
“Eu gostaria de ser mais trabalhada sobre a alfabetização... Eu quero que me ajudem a ver o que eu estou fazendo, se está certo ou não. Fizessem a gente refletir sobre o aluno e me ajudassem a descobrir caminhos... (suj. 06/SEEPE).

Alguns resultados
	Pudemos observar que não havia grandes diferenças na forma de conceber o ensino e o aprendizado do sistema de notação alfabética entre as professoras das duas redes estudadas. Identificamos que ambos os grupos pareciam conceber o sistema de notação alfabética como um código de transcrição grafo-fônicas, tendo o método silábico como centro do processo:
"Eu não sei se eu estou certa ou errada, mas eu gosto demais de trabalhar com sílabas, porque eu acho que o aluno aprende muito mais rápido... ou talvez seja a maneira de eu saber passar, né? (suj. 04/PCR)
 ...Quando eu cheguei me deram uma turma de alfabetização...  ...eu pensei, como eu vou trabalhar as famílias do /f/ ao /z/ de agosto para dezembro? (suj. 10/SEEPE).

Observamos que 50% das professoras (precisamente duas da rede municipal e três da rede estadual de ensino) preocupavam-se em apresentar as palavras aos alunos, seguindo uma ordem aditiva, partindo daquelas palavras que elas consideravam mais simples para as mais complexas ou difíceis do aluno aprender: 
“...Eu inicio sem dúvida, pelos padrões silábicos simples... (Suj. 05 / PCR). 
“ ...Em relação à seleção dos padrões que eu vou trabalhar... eu geralmente, faço pela ordem normal, partindo dos mais simples para os mais complexos (sujeitos 07/SEEPE).
Identificamos que essa preocupação também se poderia se dever ao fato de,  para algumas professoras, existir uma crença de que só através do processo de codificação/decodificação seria possível alfabetizar seus alunos. 
As professoras também expressavam um conflito em relação a empregar o método silábico e alfabetizar através de textos. Esse aspecto parecia reforçado pelo fato de muitas delas vivenciarem um processo solitário de reflexão de suas práticas de ensino:
 “Eu sinto que eu trabalho, por exemplo, as famílias silábicas... eu vou e volto... como eu tenho dificuldades, eu fico no texto e volto para as partes... Fico lá e cá... entendeu?” (suj. 06/SEEPE).
	Identificamos que as atividades priorizadas para ensinar o SNA foram: “ensino das famílias silábicas”, “estudo de palavras que fossem significativas para os alunos”, “preenchimento de palavras cruzadas”, “recortes e colagens de letras e sílabas de jornais e revistas”, “listas de palavras”, “ditados e auto-ditados”, “montagem de palavras com abecedários”. Paralelamente, as professoras fizeram menções ao uso de textos diversificados. As atividades citadas pelas professoras davam ênfase nas aspectos de memorização e discriminação viso-motora das letras:
  Eu tento trabalhar as construções das palavras, a leitura das palavras, da sílaba completa, fazendo ditados. (Suj.10/SEEPE).

	Observamos também que as professoras apresentavam o interesse de motivar seus alunos à leitura de textos. Contudo, o uso do texto era freqüentemente citado como um pretexto para outros fins, menos o estudo dos mesmos, da forma como se organizam, se apresentam, dos sentidos que permitem ao leitor elaborar. O texto era utilizado seja para a seleção de palavras e decomposição de sílabas, ou para ensino da norma ortográfica e regras gramaticais: 
“Hoje eu me vejo trabalhando texto, do texto partindo para outras coisas... Eu fico no texto e passo para as partes, para daí formar palavras... Eu não consigo me libertar... Eu dou a estrutura de frases, aí ele se prende àquela estrutura... Ele pode se prender... (suj. 06/SEEPE)”.
Nove entre as dez entrevistadas, (cinco da rede municipal e quatro da rede estadual) utilizavam o texto como pretexto para o ensino da norma ortográfica. Esses sujeitos demonstraram uma preocupação de seus alunos aprenderem regras ortográficas antes mesmo de estarem alfabetizados. Pareceu-nos que ensinar a norma ortográfica fazia parte do processo de ensino das famílias silábicas consideradas “complexas”, o que nos revelava um equívoco, também apresentado por vários estudiosos da língua portuguesa, segundo Morais (2000), de confundir a norma ortográfica com o sistema de notação alfabética, não identificando as especificidades do sistema de notação alfabética. Eis alguns depoimentos ilustrativos do que comentamos agora:
“Eu levo o texto... e desse texto tiramos as palavras... Aí a gente começa a trabalhar quantas sílabas tem... as palavras que se escrevem com dois SS” (suj. 10/ SEEPE). 
“Eu seleciono o texto de acordo com a dificuldade que eu quero trabalhar. O texto de Cecília Meireles, eu selecionei porque queria trabalhar o LH. Ela sai repetindo várias palavras com LH...”(suj. 06/SEEPE).
	Outros depoimentos revelaram a preocupação das professoras com o ensino de nomenclaturas gramaticais, sendo o domínio de taxonomia gramatical para algumas professoras inclusive um fator decisivo no processo de avaliação e aprovação dos alunos:
“Eu aprovo para o módulo II os que já estão se apropriando da gramática... Estão aprendendo adjetivo, substantivo... Já estão diferenciando as normas da Língua Portuguesa”(suj. 07/SEEPE). 
“Eu coloquei frases e pedi para eles identificarem o tempo verbal e colocarem a pontuação...”(suj. 03/PCR). 	
Muitas das professoras declararam, sem nenhuma dúvida aparente, que os temas agora citados deveriam ser tratados nas séries iniciais, desde o módulo I. Para algumas delas, mesmo que o aluno já estivesse alfabetizado, produzindo textos, aqueles conteúdos eram indispensáveis para quem pretendia avançar à série seguinte.
	Outro dado interessante observado indica-nos que, no intuito de não dificultar a leitura dos seus alunos, muitas professoras preocupavam-se em apresentar, para eles, textos pequenos, com um caráter utilitário, extraídos de jornais,de revistas e cartas. Com o intuito de fomentar o gosto pela leitura, as professoras selecionavam e levavam para a sala de aula textos que falassem de coisas relacionadas à vida e ao trabalho dos alunos e que se assemelhassem com a estrutura de textos “cartilhados”:
 “Eu gosto muito de trabalhar com textos de jornais que chamam mais atenção... (suj. 10 /SEEPE)”.
 Havia também quem se preocupasse em trazer livros de literatura com contos clássicos infantis e apresentassem outras tipologias textuais à turmas. Contudo, apontaram que enfrentavam uma certa resistência por parte dos alunos para envolver-se na atividade:
“...Quando você quer trabalhar contos, eles têm uma resistência imensa, acham que você está só enchendo “pneu de trem...” (suj. 03/ PCR). 
“Inicialmente, quando eu comecei a trabalhar a literatura infantil com eles , eu levava alguns contos de fadas. A maioria levantava e saía da sala. Isso me entristecia muito...” (suj. 09/SEEPE).
Nesse sentido, Kleiman (2000, p.26) aponta que a escrita para os sujeitos pouco escolarizados teria mínimas funções sociais, dificilmente apresentando um caráter de estética ou de prazer. Basicamente, para esses grupos, a escrita tem um caráter mais pragmático, representando algo que possa lhe permitir o acesso a um emprego melhor ou lidar com a burocracia dos centros urbanos. O que caracterizaria a escrita com uma função emancipadora. Talvez essa concepção justifique  as dificuldades iniciais daqueles sujeitos, diante de um texto literário, por exemplo, assim como, a preocupação das professoras em trabalhar com textos considerados mais significativos para os sujeitos ou textos relacionados ao dia-a-dia dos mesmos.
	Observamos que foi pouco citada a leitura dos textos com  objetivos de informar, pesquisar, de entretenimento, ou situações em que se observassem as peculiaridades, as estruturas e as formas dos gêneros textuais, tal como estão organizados. “O texto” (sem especificação de gênero textual)  era utilizado com o objetivo geral de “auxiliar os alunos a lerem”, e para tal fim, selecionavam-se palavras dos mesmos para decomposição de sílabas e formação de outras palavras e frases. Prevalecia, dessa forma, uma concepção empiricista do aprendizado do sistema de escrita alfabética e um enfoque da leitura vinculado ao eixo codificação/decodificação.
	Em relação à realização de atividades de análise fonológica, pudemos perceber que ocupavam um lugar secundário nas práticas de alfabetização das professoras. A expressão “análise fonológica” foi  pouquíssimas vezes citada. Os poucos exercícios de análise fonológica eram efetivados basicamente através do estudo das famílias silábicas. Se as habilidades de consciência fonológica são fundamentais para o sucesso da alfabetização dos alunos (cf. Morais, 2001) a escola deveria preocupar-se em desenvolver seqüências didáticas que possibilitassem aos alunos refletirem sobre as palavras da língua portuguesa como seqüências sonoras, situações que proporcionassem aos alunos momentos de comparar, montar e desmontar palavras, discutindo e observando as semelhanças e diferenças entre as partes das palavras. Isto, porém, não se evidenciou nos depoimentos das professoras entrevistadas.
Observamos também que a falta de referenciais teóricos adequados à EJA era um elemento que dificultava suas práticas de ensino. Cinco das professoras (duas da rede municipal e três da rede estadual) faziam uso de textos presentes em cartilhas infantis:
Eu durante todo o tempo que trabalho com jovens e adultos, eu nunca consegui um livro para adultos... Nós fazemos adaptações, não é? (suj. 07/SEEPE). 
Eu tiro alguns comandos e listagens dos livros que eu trabalho pela manhâ... Também aproveito livros velhos, né?” (Suj. 09/SEEPE). 
Eu não recebi nenhum material esse ano para trabalhar com a EJA...  (suj.05/PCR).
As falas da professoras evidenciaram uma má distribuição e divulgação de estudos e propostas específicas sobre a EJA no processo de formação das mesmas, bem como nas escolas onde atuavam.. A escassez de tais propostas favorecia que muitas professoras, inclusive as com menos experiência na EJA, realizassem, para seus alunos da noite, uma transposição da metodologia e de referenciais didáticos voltados para as quatro primeiras séries do ensino fundamental com crianças.
Um ponto de dificuldade freqüentemente mencionado pelas professoras quando falavam no  processo de aprendizagem de suas turmas era a baixa auto-estima dos alunos de EJA.
 “Elas morrem de vergonha. É muito complicado quando eu passo a leitura... (suj 02 / PCR). 
A questão da auto-estima pesa muito... um adulto, ele vai para a escola, mas já foi rejeitado por um monte de gente... porque escutou a vida inteira que ele não sabe nada... ele vem para a escola com todas essas coisas e a auto-estima muito baixa.  (suj. 07/SEEPE)
	As professoras também apresentaram outros elementos que elas identificavam como lacunas nos seus trabalhos, dentre os quais a falta de tempo, dos recursos para a pesquisa de materiais mais adequados e elaborados para a EJA, assim como para o planejamento e registro das aulas, de modo a poderem ter um acompanhamento mais sistemático das atividades desenvolvidas. Duas professoras afirmaram que utilizavam o final de semana para planejar as atividades, pois no seu dia-a-dia não encontravam tempo para fazê-lo:
 “A gente sacrifica o final de semana da gente, infelizmente não deveria ser assim, mas acaba sendo...” (Suj. 05/PCR). 
	Percebemos que, em relação ao planejamento, as professoras o construíam de forma solitária. Não existia nas escolas das entrevistadas um espaço organizado para um planejamento coletivo, ficando a cargo da  iniciativa individual das mesmas encontrar (ou não) as condições para fazer o planejamento das atividades de língua portuguesa.
	Consideramos importante também entender os recursos que as professoras utilizavam para avaliar a aprendizagem dos seus alunos, identificando os instrumentos que usavam para acompanhar/sistematizar o desenvolvimento dos mesmos, e quais os critérios que tinham para aprová-los ou reprová-los. A observação diária dos cadernos de atividades dos alunos foi apontada por oito sujeitos como principal instrumento de avaliação: 
“Eu vejo o avanço qualitativo mesmo... aquele da avaliação, do acompanhamento que você faz no caderninho ali, anotando o avanço de cada um... (Suj. 01/PCR) 
 “Eu não atribuo nota, não. Eles me reclamam por isso... É no dia-a-dia que eu estou vendo o desenvolvimento deles... (suj. 06/ SEEPE).
	Também foram descritos como aspectos avaliados nos alunos: o reconhecimento de letras, o “avanço na escrita” (quando os alunos passavam a escrever pequenas palavras e a lê-las), e o interesse nas atividades de leitura e escrita. As professoras que apontaram os critérios acima indicavam que faziam uma avaliação processual, pois procuravam avaliar o desenvolvimento dos alunos gradualmente. 
Parecia existir uma certa compreensão, por parte das professoras, de que não era necessária a realização de provas. As que realizavam provas, diziam que assim faziam por exigência dos alunos. 
“Eu utilizo como avaliação o processo, mas ainda é muito valorizado o teste... mas eles querem a nota” (suj. 03/ PCR).
Muitas mestras aprovavam seus alunos para o módulo seguinte, quando esses “estavam alfabetizados”. E elas consideravam alfabetizados aqueles que tivessem adquirido os padrões silábicos trabalhados, estivessem lendo, escrevendo pequenas palavras, frases e textos, sendo capazes de interpretá-los. Contudo, percebemos que a maioria dos aspectos tratados na avaliação restringia-se aos aspectos gráficos da aquisição do Sistema de Notação Alfabética, sendo esse um dos aspectos que precisaria ser melhor explorado no seu processo de formação continuada. 
“Em língua portuguesa eu avalio, quando melhoram em determinadas coisas que me escreviam, por exemplo... na ortografia, quando algumas palavras que escreviam faltando algumas letras... eu vejo se estão tendo uma escrita melhorada...” (suj. 04/PCR).

Considerações finais
Observamos que, apesar das professores serem submetidas a processos de formação diferentes, as especificidades do sistema de notação alfabética não havia sido objeto de estudo pelas mesmas, sendo predominante a concepção do SNA como um código grafo-fônico. Uma das implicações na prática pedagógica dessa concepção era a centralização do processo de ensino-aprendizagem da língua escrita no método silábico e a ênfase em tarefas de memorização e percepção viso-motora.
Constatamos também uma preocupação de ambos os grupos de levar textos diversificados para a sala de aula, no intuito de tornar as aulas mais significativas para os alunos. Contudo, apontaram a necessidade de, no período de formação, investir-se na discussão sobre as especificidades do objeto do conhecimento (SNA), sua articulação com o texto numa perspectiva de letramento, explorando melhor a forma como os textos se organizam. 
Vimos que as professoras reconheciam a importância de apresentarem aos alunos uma diversidade de gêneros textuais, porém a maioria apresentava dificuldade de conciliar o processo de alfabetização e o trabalho com textos numa perspectiva de letramento.
As professoras da rede pública estadual denunciaram, também a falta de formação oferecida pela rede, bem como os recursos materiais necessários para o trabalho. Todas afirmaram a importância de conhecerem e trabalharem com referenciais teóricos e propostas pedagógicas próprias do universo da EJA, contextualizadas para aqueles educandos. Referenciais até então escassos e ou ausentes das escolas daquelas professoras.
Concordamos, assim como Oliveira (1997), que as concepções que as docentes apresentaram sobre o Sistema de Notação Alfabética, sobre a leitura e a aprendizagem dos alunos, não se deviam, meramente, a uma questão reprodutiva das práticas docentes vivenciadas no seu contexto social. Elas não reproduziam simplesmente a forma como foram alfabetizadas. Estavam envolvidas em suas práticas uma série de fatores de ordens  pessoal, social e material, nos quais eram muito pertinentes as condições reais de formação e os instrumentos para o trabalho. Entendemos que a reconstrução da prática pedagógica das professoras dependeria tanto dos conhecimentos que elas tinham internalizado como das reais circunstâncias em que estariam envolvidas no seu cotidiano e das condições para refletirem sobre suas práticas, junto aos seus pares. As representações das professoras sobre aqueles objetos do conhecimento, na área de língua, não seriam meras representações individuais, senão construções pessoais, socialmente mediadas.
Sobre o processo de formação continuada, acreditamos que a pouca periodicidade dos cursos e encontros de formação em serviço, dificultava a familiaridade das professoras com as reflexões que pudessem enriquecer e subsidiar suas práticas. Estudos como os de Aguiar (1997) e Mamede (2000) apontaram a importância de se oferecer, no processo de formação das professoras um espaço para reflexão/teorização da prática a partir das situações concretas das professoras. 
Nesse sentido é imprescindível que se considere as especificidades da educação básica de jovens e adultos, aspecto pouco enfocado na formação das professoras. Bem como proporcionar às docentes a compreensão da natureza do sistema de notação alfabética e de suas especificidades, identificando os elementos de ordem fonológica, morfológica, sintática e semântica subjacentes às propriedades daquele sistema notacional e sua diferenciação em relação á norma ortográfica.
Concordamos com Soares (2001) que é imprescindível a valorização social e política da EJA, e a superação de uma visão reducionista, “técnico-pragmática” desse segmento, voltado unicamente para o mercado de trabalho, de modo a ampliar-se a concepção de EJA e contemplar-se os múltiplos processos de formação.
Percebemos que os aspectos referentes à identidade da EJA, ao currículo, à formação inicial e continuada de seus professores e a ausência de políticas públicas para esse segmento da educação são elementos que se encontram no bojo da discussão da constituição da EJA enquanto campo pedagógico. Durante muito tempo a educação de jovens e adultos possuiu um caráter subalterno ao ensino fundamental regular, sendo comum reproduzirem-se atividades e metodologias próprias daquele segmento para a EJA, bem como as questões curriculares se fundamentavam nas necessidades dos alunos do ensino fundamental regular, geralmente crianças e adolescentes.
Para modificar essa realidade parece-nos imprescindível a concretização de uma concepção de educação de jovens e adultos que apresente os conteúdos específicos voltados àquele segmento, buscando romper com a limitação de se reproduzir os conteúdos mínimos do ensino regular para crianças, contemplando a inserção daqueles alunos em práticas sociais de leitura e escrita.
A intervenção social para o letramento de pessoas jovens e adultas deve se pautar em atividades que privilegiem a construção de significados e não, meramente, os mecanismos de decodificação das letras. O (a) professor (a) de EJA precisa ser respeitado (a) como um profissional que deve estar em constante formação. O tratamento dado ao ensino do SNA, pelas professoras que estudamos, demonstra que aquela formação continuada é um elemento imprescindível na constituição da EJA enquanto campo pedagógico.
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