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RESUMO 

Este trabalho tem como tema central a contribuição do Grupo de Estudos sobre Educação, 
Metodologia de Pesquisa e Ação (GEEMPA) no processo de Alfabetização na Escola Frei 
Agostinho Fernandes, com os alunos do 5ª ano do Ensino Fundamental que não estavam no 
nível adequado à série. O principal objetivo do trabalho foi apresentar as experiências 
obtidas por meio da aplicação dessa metodologia. Para complemento do estudo, realizou-se 
pesquisa cujo referencial teórico baseou-se em PIAGET (1993), VYGOTSKY (1991), 
FERREIRO (1986), FREIRE (2003) e GROSSI (1995). O tipo de pesquisa aplicada foi 
bibliográfica. Primeiramente, antes de iniciar as aulas, foi realizada uma aula-entrevista com 
os alunos, cujo objetivo era saber o que cada criança possuía de conhecimento durante sua 
vida escolar. Isto foi realizado por meio de 12 perguntas, que direcionaram todo o trabalho. 
A partir dos dados analisados, notou-se a importância desta nova visão no desenvolvimento 
da leitura e escrita das crianças. Observou-se um grande êxito da turma em relação a este 
método, que proporcionou um maior desempenho em todos os níveis de aprendizagem. 

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Capacidades lingüísticas. 

ABSTRACT 

This work has as central theme the contribution of GEEMPA (Study Group on Education, 
Research Methodology and Action) in the literacy process at Frei Agostinho Fernandes 
school, with the students of the 5th grade of elementary school who didn’t reach  the proper 
level according to the grade. The main goal was to present the experience gained through 
the application of this methodology. To complement the study was held a research whose 
theoretical framework was based on PIAGET (1993), VYGOTSKY (1991), FERREIRO 
(1986), FREIRE (2003) and GROSSI (1995). The type of the applied research was 
bibliographic. Firstly, before starting classes, a class-interview was conducted with the 
students, whose aim was to find out what each child had knowledge during their school life. 
This was accomplished by 12 questions that directed the work. From the analyzed data, it 
was noted the importance of this new vision in the development of children’s reading and 
writing abilities. There was a great success of the group associated to this method, which 
has provided increased performance at all levels of learning. 

Key words: Basic literacy. Literacy. Language skills. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um grande desafio para o Brasil é oferecer a alfabetização para todas as 

crianças. Nosso país tem altas taxas de analfabetismo escolar, no qual meninos e 

meninas, mesmo concluindo o 5º ano do ensino fundamental, não conseguem 

alcançar os objetivos adequados a sua série. “Em 2009, 64% dos alunos dessa série 

nas escolas públicas terminaram o ano sem saber ler e produzir textos com clareza 

e objetividade". (CEARÁ: 2012, p.29)  

A realidade observada mostra o quanto é importante uma atitude de 

emergência em relação ao desenvolvimento de práticas eficazes no que diz respeito 

ao processo de alfabetização e letramento destas crianças e adolescentes. Apesar 

de muitos projetos serem desenvolvidos pela Prefeitura de Fortaleza, ainda não foi 

resolvido o problema em questão de letramento destes aprendentes. 

Os responsáveis por esses alunos muitas vezes não conseguem acompanhar 

seus filhos devido aos problemas sociais que os afetam. Por outro lado, os alunos 

desde cedo precisam trabalhar para ajudar seus pais no sustento de suas famílias. 

Desta forma, não usufruem de seus direitos à educação, lazer e lar acolhedores. O 

que nos leva a questionar: Que fatores poderiam estimular o processo de 

alfabetização entre as crianças e adolescentes? Quais as consequências que o 

analfabetismo traz para o ambiente escolar?  

Diante desses questionamentos, ressaltamos que o interesse por este tema 

iniciou devido a inquietações e observações feitas, através da prática docente e 

também pelos meios de comunicação e estudos de vários teóricos preocupados com 

o futuro desses meninos e meninas. 

2 CONTRIBUIÇÃO DO GEEMPA  

O Grupo de Estudos e Pesquisa e Ação (GEEMPA) funciona desde 1984 e 

tem por objetivo inserir as crianças de classes menos favorecidas, que por algum 

motivo não conseguiram ser alfabetizadas na idade certa. 

Segundo a Dra. Esther Pillar Grossi, coordenadora geral do Programa 

GEEMPA de Correção de Fluxo Escolar, “não se ensina explicando, se ensina 

instigando os alunos com desafios para que eles se façam perguntas. Só se aprende 
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se há alguma falta a preencher. A competência para produzir esta falta tornou-se a 

base da ação docente[...]” (GROSSI apud ATTAYDE, 2013, p. 9). Assim, a formação 

docente é de grande valor, pois para conduzir os alunos para o conhecimento 

primeiramente o professor deverá possuir condições de compreender como se dará 

este direcionamento. 

Para obter sucesso, os resultados da tecnologia geempiana de alfabetização 

indiscutivelmente o centro é o professor, tendo por meta a qualidade da educação 

que promove em sala de aula, da organização do seu trabalho no campo da didática 

da pertinência de técnicas, aparatos e ferramentas empregadas como 

procedimentos de ensino- aprendizagem, de alunos das escolas públicas. 

Segundo Freire (apud GARCIA (2012, p.24): “A teoria sem prática vira 

verbalismo, assim como a prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se 

une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da 

realidade”. Para que a teoria seja consistente, é preciso que ela articule conceitos 

compatíveis. Os conceitos relativos às explicações de como se aprende se 

aglutinam em torno de quatro grandes esquemas teóricos, a saber, o inatismo, o 

empirismo, o construtivismo e o pós-construtivismo. Entre si os conceitos de cada 

um deles não são compatíveis. Misturá-los ecleticamente empobrece as didáticas 

daí decorrentes. Só há uma alternativa diante deles: optar por um, e somente um, 

dentre os quatro. 

A didática geempiana apóia-se claramente no pós-construtivismo, que nasceu 

da modificação do construtivismo de Piaget (1993), Vygotsky (1991) e Freire (2003), 

pelas contribuições de Vergnaud (apud GEEMPA 2008) e Pain (1989) 

respectivamente com a Teoria dos Campos Conceituais e com a explicitação da 

Função da Ignorância. Seu eixo orientador é a lógica do processo de aprendizagem 

do aluno e não a lógica dos conteúdos a ensinar. Por conseguinte, as atividades que 

são propostas em aula valem na medida em que levam os alunos a transitar 

ignorâncias, isto é, a transitar hipóteses, construídas em cima de situações e de 

procedimentos, forjadas a partir de conceitos neles envolvidos (GEEMPA, 2010). 

Com a conclusão do estudo, espera-se comprovar a eficiência do método 

pós-construtivista, desenvolvido pelo Grupo de Estudos sobre Educação, 
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Metodologia de Pesquisa e Ação- GEEMPA e aplicado pela Prefeitura de Fortaleza 

no ano de 2013. 

3 LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO 

O conceito de alfabetização foi ampliado a partir de 1980, com as 

contribuições dos estudos sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita, 

particularmente com os trabalhos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky.  

De acordo com esses estudos, o aprendizado do sistema de escrita não se 

reduziria ao domínio de correspondências entre grafemas e fonemas, isto é, 

decodificação e a codificação, mas se caracterizaria como um processo ativo por 

meio do qual a criança, desde seus primeiros contatos com a escrita, construiria e 

reconstruiria hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da língua. 

Com o tempo, o termo alfabetização passou a designar o processo não 

apenas de decodificar e codificar, mas também o domínio dos conhecimentos que 

permite o uso dessas habilidades nas práticas sociais de leitura e escrita. Desta 

forma, surgem novas exigências para adjetivação para o termo “alfabetização 

funcional”, criada com a finalidade de incorporar as habilidades de uso da leitura e 

da escrita em situações sociais e, posteriormente, a palavra letramento.  

Com o surgimento do termo alfabetização (ou alfabetismo) funcional, muitos 

pesquisadores preferiram passar a distinguir os termos alfabetização e letramento. 

Sendo que, alfabetização teria o sentido restrito designando o aprendizado inicial da 

leitura e da escrita, da natureza e do funcionamento do sistema de escrita. Enquanto 

que letramento seria o domínio do sistema de escrita quanto aos usos da língua 

escrita em práticas sociais. 

Na segunda metade dos anos 80, a palavra letramento surge no discurso de 

especialistas das Ciências Linguísticas e da Educação, como tradução da língua 

inglesa literacy. Com esta tradução se busca ampliar o conceito não somente ler e 

escrever através de codificar e decodificar, mas para a utilização desta leitura em 

relação às habilidades sociais na escrita e leitura necessárias. 
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A questão da leitura e escrita com a ideia de letramento trará consequências 

sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas para todas as 

pessoas envolvidas durante o seu aprendizado.  

Segundo Soares: 

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no 
quadro das atuais concepções psicológicas, lingüísticas e 
psicolingüísticas de leitura e escrita, a entrada da criança (e também 
do adulto analfabeto) no mundo da escrita se dá simultaneamente por 
esses dois processos: pela aquisição do sistema convencional de 
escrita - a alfabetização -, e pelo desenvolvimento de habilidades de 
uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas 
sociais que envolvem a língua escrita - o letramento. Não são 
processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a 
alfabetização se desenvolve no contexto de e por meio de práticas 
sociais de leitura e escrita, isto é, através de atividades de letramento, 
e este, por sua vez, só pode desenvolver-se no contexto do e por 
meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em 
dependência da alfabetização. (2003c, p.12) 

3.1. AS CAPACIDADES LINGUÍSTICAS DA ALFABETIZAÇÃO 

O ato de ler, escrever, falar e ouvir com compreensão não acontece 

espontaneamente. Essas capacidades precisam ser ensinadas sistematicamente e 

isto ocorre, tanto no ambiente familiar como nos anos inicias da educação 

fundamental. Desta forma, o professor e a professora precisam compreender os 

processos envolvidos na aquisição de nosso sistema de escrita alfabético e das 

capacidades necessárias ao aluno para o domínio dos campos da leitura, da 

produção de textos escritos e da compreensão de textos orais, em situações 

diferentes das que são corriqueiras no dia a dia da criança. 

A capacidade linguística e comunicativa ocorre durante todo o processo de 

escolarização e das necessidades da vida social da criança. A cada ano, as crianças 

devem desenvolver essas capacidades. Entretanto, algumas delas que estão 

participando do projeto GEEMPA não conseguiram avançar no momento certo de 

suas idades e estão nesta correção de fluxo para conseguirem êxito ao termino de 5 

meses. 
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4 . METODOLOGIA 

O presente artigo se propôs a realizar uma pesquisa bibliográfica qualitativa 

para conhecer a contribuição do GEEMPA no processo de alfabetização de crianças 

e adolescentes em escola da Prefeitura de Fortaleza. Neste sentido, pretendeu 

dialogar com teóricos que estudam sobre este assunto tais como: Pain (1989), 

Freitag (2013) e Freire apud Gerbasi (2013) dentre outros.  

O Ensino Fundamental passou a ter nove anos de duração. A partir daí um 

novo aluno se fez presente em sala de aula. Este aluno começa um ano de idade 

mais novo, é mais imaturo, mais envolvido com as brincadeiras e a vida familiar. Eis, 

então, que a maneira de ensinar e aprender precisou passar por uma reavaliação, 

refletindo sobre suas propostas pedagógicas. 

O objetivo deste trabalho foi apresentar dados sobre esta nova perspectiva 

deste processo de alfabetização baseando-se na visão pós-construtivista da 

educadora Ester Pilar Grossi.  

As observações foram realizadas em uma turma de 18 (dezoito) alunos do 5º 

ano do Ensino Fundamental no período da tarde, na faixa etária de 12 a 15 anos, 

que foi denominada de Re-enturmação 2. Estes alunos sabiam ler, entretanto não de 

forma adequada para a série no qual cursavam.  

A turma era bem difícil e agitada. Foi possível perceber, durante o período 

das aulas, que os alunos não demonstravam afetividade e sempre procuravam 

expor os defeitos dos colegas. Recusavam-se a emprestar material e ajudarem-se 

em suas atividades. 

Apenas um aluno não conseguiu se alfabetizar por não progredir do nível 

silábico, pois faltava as aulas e se recusava quanto às atividades propostas em sala. 

O grande problema das turmas da escola são as faltas dos alunos. Isto 

dificulta muito a aprendizagem. A escola está tentando modificar este panorama, 

ainda em nível de discussão nas reuniões pedagógicas. 

A escola é da Rede Municipal de Ensino, foi inaugurada em 2001 e funciona 

nos dois turnos, atendendo 381 alunos. São 4 salas para educação infantil e 12 para 
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o ensino fundamental. Foi devidamente assinado o TCLE (Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido). 

A proposta pedagógica desta turma para o ano de 2013, baseou-se no 

Projeto de Alfabetização do Geempa. Os autores mais presentes na linha de ação 

desta proposta são Piaget e Vygotsky. 

O planejamento foi elaborado em conjunto, apresentando um Plano de Ação, 

de onde partiam os Projetos e Planos de Aula. Os alunos não foram dispostos em 

fileiras, pois estes deviam aprender uns com os outros, por este motivo se utilizou 

formação dos Grupos Áulicos, que geralmente contém 4 integrantes em cada grupo. 

A proposta é que cada aluno vote em 3 colegas:  

a) Aquele com quem gostaria de aprender algo;  

b) Aquele com quem mais se identifica; 

c) Aquele para o qual acha que pode e/ou gostaria de ensinar algo. 

A cada votação recebida o aluno ganha um determinado número de pontos: 

se foi votado no 1º caso, ganha 3 pontos, no 2º, 2 pontos, e no 3º, 1 ponto.  

As crianças mais votadas, ou no caso do voto triplo as que obtiverem mais 

pontos (tantas conforme o n° de grupos que se quiser formar), são os primeiros 

componentes de cada grupo (ou os coordenadores), que passam a escolher colegas 

para fazerem parte do seu grupo. Se houver empate entre essas pessoas mais 

votadas, desempata-se através de voto aberto. 

Cada um desses “escolhedores” fica num lugar da sala, sendo a ordem do 

convite relacionada ao n° de votos: o mais votado escolhe primeiro, o 2º mais 

votado, em 2° lugar, e assim por diante. Na segunda rodada de escolhas, pode-se 

inverter a ordem, começando pelo menos votado. A partir da 2ª rodada as escolhas 

são realizadas em conjunto, devendo o aluno votado e o 1º escolhido entrarem num 

acordo sobre o terceiro colega a ser convidado, e assim por diante. O importante é 

que as crianças discutam entre si e cheguem a um consenso sobre quem querem 
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convidar. O convite deve ser justificado: “Gostaríamos de convidar o fulano, 

porque...”. 

Do mesmo modo, a criança convidada deve dizer se aceita ou não o convite, 

justificando a sua resposta, em qualquer dos casos. Deve ficar muito claro para a 

criança que não aceita participar de nenhum dos grupos que ela não poderia ficar 

sozinha, assim como para os grupos, caso não queiram alguma criança, que 

nenhuma criança pode ficar sem grupo. 

Para os alunos que ficarem por último, se pode propor o inverso, que eles 

escolham o grupo do qual queriam fazer parte, grupo este que também tem a 

possibilidade de aceitar ou não, justificando sua posição. Quando houver alguma 

situação de impasse em relação a alguma criança, propor que se faça uma 

experiência, que se lhe dê uma chance, promovendo tratos e combinados, 

retomando com o pequeno grupo e com o próprio aluno, além de com a turma.  

4.1. APÓS A FORMAÇÃO DOS GRUPOS 

Organizar o conjunto de classes, de acordo com o número de componentes, 

sugere-se grupos de quatro componentes. 

Escolher um nome para o grupo e a formulação de regras que irão valer para 

eles, o que colocarão em um pequeno cartaz para afixar na sala. A professora deve 

discutir critérios e tópicos para esse trabalho, dentro daquilo que ela observa que 

deve ser mais trabalhado e cuidado pela turma: vai circulando e questionando cada 

grupo, auxiliando, retomando, orientando, etc., para que essa produção seja de fato 

eficaz nos momentos de avaliação posteriores.  

Apresentação, de cada grupo, do seu trabalho à turma, permitindo que uns se 

enriqueçam com o trabalho dos outros; após a apresentação, todos podem 

reformular e incrementar o seu trabalho se for o caso. 

Escolha dos coordenadores dos grupos. A professora incluiu, aqui, um 

trabalho específico com a questão da coordenação do grupo, retomando e 

discutindo suas funções.  
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4.2. AVALIANDO OS GRUPOS 

Os compromissos assumidos têm que ser cobrados e trabalhados 

periodicamente, através de situações de avaliação com os pequenos grupos, para 

que as próprias crianças tenham oportunidade de se expressar sobre como estão se 

sentindo naquele agrupamento, como estão vendo a produção de cada um e do 

grupo, dando-se conta do que podem melhorar e de como podem encaminhar 

situações que não estão bem. 

Participaram da pesquisa 18 (dezoito) alunos da correção de fluxo do 5º ano 

tarde, no qual foram identificados com a denominação de pedras preciosas: Ágata, 

Água-marinha, Âmbar, Alexandrita, Ametista, Andaluzite, Aventuria, Axinite, Citrino, 

Cornalina, Crisocola, Crisoprase, Espinela, Pedra da Lua, Granada, Hematite, Jade 

e Jaspe. 

Foram utilizados instrumentos do programa GEEMPA para iniciar o 

planejamento que foi desenvolvido nesta sala. Após dois meses, se fez uma nova 

entrevista, pois haviam iniciados as atividades do programa no início de agosto de 

2013. 

Primeiro, conversamos com cada aluno individualmente para saber quais 

hipóteses eles traziam consigo. Esse processo consistiu em duas partes: 

1ª Parte 

1. Conversa para estabelecer vínculo com o entrevistado; 

2. Escrita do próprio nome; 

3. Leitura do próprio nome; 

4. Escrita das quatro palavras e uma frase; 

5. Elaboração e ditado de um texto; 

6.  Leitura deste texto. 

2ª Parte 

7. Leitura das quatro palavras e uma frase escritas corretamente; 

8. Elaboração e escrita de um texto (sem leitura); 
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9. Escrita de letras; 

10.  Nome das letras, alfabeto; 

11.  Associação letra- som; 

12.  Unidades linguísticas. 

A aula-entrevista foi mais que uma avaliação. Caracterizou o que cada aluno 

sabia, na perspectiva de uma didática. Tem caráter eminentemente operacional, 

com base para o planejamento dos espaços de problemas que o professor deve 

utilizar para ajudar o aluno a percorrer, no contexto de um contrato didático, a 

instigante trajetória rumo à leitura e à escrita de um texto. 

Através dela identifica-se o que o aluno pôde absorver de suas experiências 

com letras, palavras e textos, em situações e procedimentos, tanto no seu ambiente 

familiar e social quanto no contexto da sala de aula. Depois que está em curso o 

período letivo, isto é, das atividades escolares, cada realização da aula-entrevista foi 

um termômetro, para o professor avaliar se suas provocações têm ou não têm sido 

adequadas para todos os seus alunos.  

A aula-entrevista foi um encontro a dois, do professor com cada um de seus 

alunos. Foi um momento especial da aprendizagem, tanto para o professor quanto 

para o aluno. Por conseguinte, é uma modalidade de aula da didática geempiana.  

Vale ressaltar que à realização da aula-entrevista, deve ocorrer concomitante 

com o início do período letivo, como apoio para o planejamento inicial de cada 

turma, mas muito particularmente como forma fecunda de personalização dos 

contatos entre professores e alunos. Deve ser realizada mais três vezes durante o 

processo de alfabetização, a intervalos regulares do período letivo. Se for à 

alfabetização de adultos em três meses, ao final de cada mês transcorrido e, se for à 

alfabetização de crianças no ensino regular, a cada bimestre transcorrido. 

Após a realização da entrevista feita antes do início dos trabalhos com a 

turma foi observado que o aluno Espinela encontrava-se no nível silábico de escrita 

e somente escrevia seu primeiro nome. Os demais alunos estavam em níveis pouco 

mais adiantados em relação à escrita, no entanto quanto à leitura, ainda havia 



11 

 

muitas dificuldades em relação a concatenação dos fatos e à própria elaboração de 

textos simples. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação 

(GEEMPA), tem como eixo central a postura do professor de Língua Portuguesa em 

sala de aula, visando uma relação que envolve: alfabetização, letramento e 

capacidades linguísticas. Isso significa propiciar aos alunos experiências com letras, 

palavras e textos, em situações e procedimentos, tanto no seu ambiente familiar e 

social, quanto no contexto da sala de aula. 

Com a formação dos grupos áulicos, tem-se uma primeira experiência de qual 

o papel fundamental da criança como ser pensante e crítico sobre as coisas que os 

cercam. 

A pesquisa feita por meio do GEEMPA nos faz refletir sobre a importância da 

aula-entrevista, visando um melhor desenvolvimento do trabalho durante o período 

das aulas. É mais que uma avaliação, pois a partir dela o professor pode realizar 

com os alunos seu contrato didático que, conseqüentemente, são instigados rumo à 

leitura e escrita de algum texto. 
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