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Descrição da Ação

Resumo da Proposta
Nas diferentes maneiras de definir o conceito de alfabetização, fica evidenciada a complexidade que habita este termo

e tantos outros relacionados a este fenômeno. Alguns dos motivos dessa complexidade referem-se à sua

historicidade, aos diferentes contextos, usos, necessidades e compreensões que o termo &ldquo;alfabetização&rdquo;

encaminhou ao longo do seu desenvolvimento.  

	O objetivo deste estudo,  de compilar as diferentes compreensões que permeiam o mesmo objeto de estudo, tem a

intençao de contribuir para o debate sobre as diferentes concepçoes teóricas que embasam o mesmo

termo, encaminhando revisões, reconstruções e ressignificações destes conceitos, buscando um consenso que possa

cooperar para o alcance do objetivo de tornar todos os sujeitos habilitados a fazer uso produtivo da leitura e da escrita,

com todos os benefícios que este conhecimento pode trazer.    

	Para tal pretende envolver no estudo as instituiçoes que se ocupam da alfabetizaçao de jovens e adultos, buscando

as convergencias e divergencias existentes entre elas, explicitando-as, pois, diante do explicito é possivel qualificar o

dialogo e formar um grupo que tenha objetivos comuns, neste caso, de qualificar o ensino e a aprendizagem da leitura

e da escrita.
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Palavras-chave
conceitos - alfabetizaçao - jovens e adultos

Justificativa
Com o objetivo de compilar estas diferentes compreensões que permeiam o mesmo objeto de estudo, buscando

contribuir para o debate e encaminhando revisões, reconstruções e ressignificações destes conceitos, buscando um

consenso que possa cooperar para o alcance do objetivo de tornar todos os sujeitos habilitados a fazer uso produtivo

da leitura e da escrita, com todos os benefícios que este conhecimento pode trazer, justifica-se esta pesquisa.   

Objetivos
O objetivo geral do estudo é universalizar a alfabetização na região, e para tal,  percebe-se a necessidade de

desenvolver uma pesquisa qualitativa no sentido de compilar, explicitar e aprofundar as compreensões dos conceitos

que permeiam os setores educacionais relacionados com a alfabetização e a educação básica de jovens e adultos. 

Materiais e Métodos

		Levantamento dos programas e projetos de alfabetização e de educação básica de jovens e adultos existentes

(governamentais e ofertados pela sociedade civil);

	

		Contato inicial, de preferência por correio eletrônico, com os responsáveis pelos programas e projetos expondo a

pesquisa e solicitando cooperação para o seu desenvolvimento;

	

		Elaboração de um instrumento de consulta para que sejam elencados e explicitados os conceitos considerados

chaves por cada um destes programas e projetos;

	

		Envio dos instrumentos de pesquisas para os responsáveis, solicitando devolução urgente;

	

		Exploração e revisão de literatura existente (bibliografia) sobre o tema;

	

		Elaboração do texto introdutório apresentando e historicizando o problema em estudo;

	

		Análise prévia, com base na revisão da bibliografia existente, sobre o debate atual em torno da variedade de

conceitos relacionados com as estratégias de alfabetização e educação básica de jovens e adultos, buscando

explicitar divergências e convergências e elaborar uma lista de bibliografia sobre o objeto de estudo;

	

		Descrição das diferentes aproximações que foram realizadas em escala internacional e principalmente regional sobre

esta questão, encontradas na revisão da bibliografia existente;

Gerado em 08/04/2011 10:09 Página 2/5



Sistema de Informação de Projetos
 de Pesquisa, Ensino e Extensão

	

		Leitura exploratória dos instrumentos coletados;

	

		Com base na análise de conteúdo dos instrumentos coletados, listar os conceitos considerados chaves e também

proceder ao levantamento das convergências e divergências dos conceitos explicitados;

	

		Elaboração de outro instrumento de pesquisa (2) com base nos dados coletados apresentando as convergências e

divergências explicitadas e encaminhando para um posicionamento consensual;

	

		Envio dos instrumentos de pesquisas para os responsáveis, solicitando devolução urgente;

	

		Com base na análise de conteúdo dos instrumentos (2) coletados, proceder ao levantamento das convergências e

divergências dos conceitos explicitados, buscando aprofundar o debate sobre os conceitos chaves;

	

		Elaboração, com base na análise de conteúdo do instrumento de pesquisa 2,  de proposta atual dos conceitos,

	

		Elaboração e entrega a todos os participantes do informe final da pesquisa, organizando uma espécie de glossário

dos termos nela emergidos, encaminhando para uma futura publicação, dentre outros meios para divulgar os achados

desta investigação.

	

		Organização de um evento com a participação de todos os que fizeram parte da pesquisa para, após a analise das

convergências e divergências dos termos conceituados, buscar avançar, organizando as prioridades consensuais.  

Relação Ensino, Pesquisa e Extensão
A formacao profissional do pedagogo visa habilitar o egresso a ser capaz de para atuar na educação infantil, nos anos

iniciais do ensino fundamental, nas disciplinas pedagógicas do ensino médio, na educação de jovens e adultos, na

gestão escolar, e na atuação em espaços não-escolares; enfatizando ainda a indissociabilidade entre ensino,

pesquisa e extensão. 

	 

	Em seu PPC, a Unipampa - campus Jaguarao, afirma em relaçao ao curso de Pedagogia "cabe a todos os sujeitos

que compõem o Curso, educadores/as, funcionários/as, acadêmicos, o compromisso de garantir a circulação da

multiplicidade de pensamentos, bem como a humanização nas relações decorrentes dos processos de ensino e de

aprendizagem, de prática e de produção intelectual. Busca-se a formação de um profissional competente, consciente,

crítico e autônomo no exercício de suas atividades profissionais". (p.4)  
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Resultados Esperados
Espera-se a organizaçao de uma especie de glossario de termos e conceitos relacionados com o tema alfabetizaçao,

ensino e aprendizagem, leitura e escrita, dentre outros conceitos relacionados com o fenomeno.

	 

	Espera-se também que o bolsista, ao ter oportunidade de contribuir, desenvolver projetos de pesquisa, eduque seu

olhar para a observaçao, a pesquisa, o que qualifica sua formaçao academica.

Cronograma de Atividades

Atividade 1

Início: 05/2011     Duração: 30 dias    Responsável: Suzana Schwartz

Contextualizaçao da temática

Contribuir para a pesquisa e a elaboraçao da listagem das instituiçoes vinculadas a alfabetizaçao de jovens e adultos

no Brasil

Contribuir para a elaboraçao do material/questionario a ser enviado para a consulta dos conceitos e termos utilizados

Envio do  material por correio eletronico

Atividade 2

Início: 06/2011     Duração: 90 dias    Responsável: Suzana Schwartz

Leitura exploratoria do material recebido e do obtido por consulta bibliográfica

Chamamento das instituiçoes que ainda nao retornaram o questionario

Listagem dos conceitos

Contribuir para a analise das convergencias e divergencias existentes

Pesquisar a historicidade do fenomeno alfabetizaçao de jovens e adultos no Brasil

Contribuir para a elaboraçao do texto introdutorio apresentando o estudo e seu historico

Atividade 3

Início: 10/2011     Duração: 60 dias    Responsável: Suzana Schwartz

Acompanhar as etapas de analise da revisao bibliografica existente, desenvolvendo uma lista da bibliografia existente
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sobre o tema.

Organizar o material compilado até o momento. 

Atividade 4

Início: 12/2011     Duração: 30 dias    Responsável: Suzana Schwartz

Contribuir para a analise dos dados compilados e organizá-los.

Atividade 5

Início: 01/202     Duração: 60 dias    Responsável: Suzana Schwartz

Envio dos instrumentos (2) da pesquisa para os partiipantes

Organizar as analises das convergencias e divergencias dos onceitos e termos

Atividade 6

Início: 03/2012     Duração: 60 dias    Responsável: Suzana Schwartz

Contribuir na elaboraçao e no envio para os participantes do informe final da pesquisa, organizando uma especie de

glossario dos termos dela emergidos, encaminhando para uma futura publicaçao.

Elaboraçao de um artigo explicitando todo o processo de participar deste estudo, suas expectativas, ansiedades,

ensinos e aprendizagens.

Elaborar em formato de apresentaçao em Eventos de Iniciaçao Científica o estudo para futuras inscriçoes,

apresentaçoes e divulgaçao do estudo 

____________________________________,08/04/2011 __________________________________________

Local Suzana Schwartz

Coordenador(a)
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