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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a contribuição do Programa Brasil Alfabetizado 
executado pela UECE quanto à inclusão social dos alunos da quinta turma – período 
2007/2008. Com base nesse objetivo verificamos se essa experiência de alfabetização levou 
os egressos dessa turma a permanecer lendo e escrevendo com a devida compreensão. Optou-
se pela pesquisa de caráter descritivo, de natureza qualitativa, e como técnica uma entrevista 
semi-estruturada da qual participaram 13 alfabetizados de três turmas do Programa, que 
funcionaram nos bairros do Jardim das Oliveiras, do Pio XII e da Aerolândia. Foi aplicado um 
questionário com as educadoras dessas turmas e outro com a coordenadora pedagógica do 
projeto. Os resultados indicam que a experiência de alfabetização executada pela UECE não 
levou os alfabetizados da quinta turma a permanecer lendo e escrevendo. Isso deixou a desejar 
no que concerne à aquisição da leitura, escrita e noções de Aritmética e da continuidade do 
uso dessas habilidades no cotidiano, como também dos estudos na EJA. Ressaltam-se como 
positivos desse Programa “pequenos avanços” como aprender a assinar o nome e o 
desenvolvimento da oralidade, o que significa apropriar-se de uma nova visão de vida, fato 
que os levou a elevar a auto-estima. Os resultados da pesquisa sugerem que, para se buscar os 
caminhos ou soluções favoráveis à inclusão pela alfabetização, deve-se considerar as 
condições concretas de vida dos alfabetizandos e adotar medidas de seleção para os 
educadores no sentido de que a formação inicial, continuada e permanente destes, caminhem 
para a constituição de uma nova didática com profissionais comprometidos, qualificados e 
habilitados ao magistério na área de EJA; uma oferta que não seja de políticas 
compensatórias, mas uma proposta de Política de EJA capaz de romper com as práticas das 
antigas campanhas de caráter assistencialista, descomprometidas em   relação à continuidade 
da escolarização e com a transformação da sociedade;  uma proposta de educação que 
considere e respeite a diversidade como valor, que seja continuada e libertadora. 
 
Palavras-chave: Alfabetização. Inclusão Social. Política de EJA. 
 
 



 9 

ABSTRACT 

 

 

This study aimed to analyze the contribution of the Brazil Literate Program, run by UECE, 
regarding the inclusion of students of the fifth-period 2007/2008. Based on this objective we 
verified if this literacy experience led the students of this class to keep on reading and writing 
with the appropriate understanding. We decided for the descriptive, qualitative study, and as a 
technique, a semi-structured interview of which took part 13 literates of three classes of the 
program, which took place in the neighborhoods of Jardim das Oliveiras, Pio XII and 
Aerolândia. A questionnaire was carried out with the teachers of these classes and another 
with the educational coordinator of the project. The results indicate that the experience of 
literacy performed by UECE did not lead the literates of the fifth class to keep on reading and 
writing, failing on the acquisition of reading, writing, basic arithmetics and the continuity of 
these skills used in everyday life, as well as on the studies related to adult education. It is 
noteworthy, as positive in this program, 'small steps' such as learning how to sign their own 
names, what means the development of oral language and the appropriation of a new vision of 
life. Such fact led them to raise self-esteem. The results of the survey suggest that to seek 
paths or solutions which are favorable to the inclusion through literacy, we must consider the 
concrete conditions of life of learners and adopt measures of selection for educators in the 
sense that the initial, continuing and permanent training of those, move towards the 
establishment of a new teaching with committed, qualified and certified professionals in the 
area of adult education; an offer which is not of compensatory policies. However, the 
proposal of EJA policy is able to break up with the practices of old campaigns of assistance, 
uncommitted with the continuity of schooling and the transformation of society. Such 
education proposal must consider and respect diversity as a value which is continuing and 
liberating. 
 
Keywords: Literacy. Social Inclusion. EJA Policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os motivos que norteiam a escolha do objeto de meu estudo derivam não somente 

das opções teórico-metodológicas, como também de minha experiência com a temática. 

Justifico, pois, o interesse em estudar o programa “Brasil Alfabetizado” na 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) pela minha experiência como alfabetizadora de 

jovens e adultos, e como atual coordenadora pedagógica setorial do Programa. 

O trabalho como alfabetizadora ocorreu no ano de 1993, na Universidade Estadual 

do Ceará, ao atuar como monitora no Projeto de Alfabetização dos Servidores da UECE. O 

curso se baseou no método de Paulo Freire e foi realizado em duas fases. A Fase I – com 

carga horária de 152 h/atividades, e a II de 172 h/atividades. 

Após essa vivência de alfabetizar adultos, senti-me motivada e comprometida 

com a temática da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em especial pela proposta teórico-

metodológica de alfabetização de Paulo Freire, como também desejei aprofundar os estudos 

na área. Ingressei no Núcleo de Estudos em Educação Popular do curso de Pedagogia da 

UECE e participei dos encontros mensais do Fórum de EJA, estendendo essa participação a 

outras ações que surgiam a respeito do assunto. 

Em 2003, a UECE firmou parceria com o Programa Brasil Alfabetizado e fui 

selecionada para a função de coordenadora de turmas, cujo papel era participar da formação 

dos coordenadores e posteriormente ministrar a formação inicial e continuada dos 

alfabetizadores e das alfabetizadoras; e realizar visitas mensais às salas de aula, resultando em 

relatório de acompanhamento pedagógico. 

Em função da vivência com as formações e das visitas às salas, o que me ensejou 

maior conhecimento com a realidade do “Programa Brasil Alfabetizado”, começei a me 

preocupar e questionar o Programa: estaria atingindo o seu objetivo que era o de ensinar a ler, 

a escrever, as noções de cálculo e assim proporcionar a esses alunos, marcados pela exclusão 

escolar, a inclusão social pela alfabetização? 

A essa pergunta associava-se uma reflexão acerca da história da EJA, na qual 

apoio-me em Sousa (2001) quando lembra que 
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Historicamente, o sistema educacional brasileiro não prioriza a educação da classe 
trabalhadora, o que determina, ao longo de décadas, elevado índice de 
analfabetismo. Desde o período colonial, a educação se volta para atender aos 
interesses de minorias, deixando os trabalhadores e seus filhos excluídos do saber 
escolar, reforçando a crescente marginalização a que é submetida parcela 
significativa da população brasileira. Essa realidade é consequência da falta de 
compromisso político e social daqueles que administram o País, impedindo-os de 
elaborar políticas educacionais que propiciem o saber escolar às camadas populares. 

 

Santos (2001, p. 171) também concorda com essa visão/compreensão: 

[...] diante de uma tendência intrínseca do sistema à concentração da riqueza, de um 
lado, e a expansão da pobreza do outro, o Estado se apresenta a única salvaguarda 
real dos interesses vitais dos excluídos em cada país. No entanto, é necessário 
lembrar que estes interesses somente serão levados em consideração na medida em 
que os estados represente um compromisso real com um projeto popular de inserção 
econômica, política e cultural de todos os seus cidadãos. 

 

Sob tal aspecto, as ações de educação de pessoas jovens e adultas não podem prescindir 

da compreensão do processo histórico, socioeconômico e cultural da sociedade brasileira. 

Haddad (2007, p. 51), ao tratar da história da EJA, ressalta a importância para o 

reconhecimento do direito do trabalhador jovem e adulto à educação:  

a Educação de pessoas jovens e adultas vem sendo reconhecida como um direito 
desde os anos 30, ganhando relevância com as campanhas de alfabetização das 
décadas de 40 e 50, com os movimentos de cultura popular dos anos 60, com o 
MOBRAL, o Ensino Supletivo dos governos militares e a Fundação Educar  na 
Nova República. 

 

A despeito de várias campanhas, o País continua com elevado índice de 

analfabetismo absoluto e funcional. Segundo a UNESCO (2008, p. 11), “Mundialmente são 

774 milhões de jovens e adultos (a maioria mulheres) que não sabem ler e escrever e, no 

Brasil, ainda representam mais de 10°/° da população.” E ainda acrescenta, dizendo que é 

“considerada alfabetizada funcional a pessoa capaz de utilizar a leitura e a escrita para fazer 

frente às demandas de seu contexto social e usá-las para continuar aprendendo e se 

desenvolvendo ao longo da vida.” (UNESCO, 2008, p. 57).                                                

Isso significa que, além da preocupação com o analfabetismo, problema que 

persiste no Brasil, emerge o cuidado com aquele de caráter funcional, que é a falta de 

capacidades para fazer uso efetivo das habilidades da leitura e da escrita nas mais diferentes 

esferas da vida social, após alguns anos de escolarização. Essa realidade, certamente, resulta 

do fato de que as campanhas de alfabetização ocorrem sempre na perspectiva de políticas 

compensatórias e não de políticas públicas. Para Sousa (2001, p. 43), 
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A história tem demonstrado que as raras oportunidades de escolarização dos 
trabalhadores são marcadas por campanhas governamentais e por uma alfabetização 
mecânica, funcional, em que o ato de ler e escrever se transforma em simples 
aquisição de habilidades técnicas e motoras, cujo objetivo tem sido direcionado para 
o aumento da produtividade do sistema econômico e, consequentemente, para a 
exclusão social. 

 

A reflexão sobre esse problema me acompanhou durante os anos de 2003 a 

2008, período em que foram realizados os cinco módulos do Programa Brasil Alfabetizado 

executado pela UECE. Nesses anos percebi que as pessoas em decurso de alfabetização têm 

em comum a marca da exclusão, decorrente da não-inserção no mundo letrado. Apesar 

dessa marca, no entanto, entendi também que os seres humanos independentemente de 

serem letrados ou iletrados, têm característica própria, que é a capacidade de conhecer e 

querer saber mais. 

Nessa perspectiva, o Programa Brasil Alfabetizado tem por objetivo efetivar a 

alfabetização dos jovens e adultos para quem não teve acesso à leitura, à escrita e aos 

conhecimentos básicos de Matemática, de maneira que para que essas habilidades sejam 

incorporadas ao cotidiano dos alfabetizados, e também incentivando-os a dar continuidade aos 

seus estudos. 

Fui movida pela inquietação de saber se o Programa Brasil Alfabetizado seria só 

mais uma campanha e se estava cumprindo o seu o objetivo.  Por não ter tido resposta para 

essa inquietação, resolvi investigar a possibilidade de inclusão social dos alfabetizandos com 

origem na alfabetização.  

Nesse sentido, entendemos por alfabetização e inclusão social no Programa Brasil 

Alfabetizado executado pela UECE a possibilidade de os alunos, após o Programa, 

continuarem fazendo uso da leitura, da escrita e de noções de cálculo em seu cotidiano, assim 

como de melhorar a interação e inserção na comunidade como sujeitos autônomos. 

Nessa ambiência social e histórica, do Programa Brasil Alfabetizado, como uma 

política pública de educação com o objetivo de abolir o analfabetismo no Brasil até 2010, é 

apresentado aos jovens e adultos como uma política pública compensatória e não como uma 

política estrutural. Neste contexto destaco a relevância social e política deste estudo, como 

também sua contribuição para reduzir o elevado índice de analfabetismo no Brasil, 

proporcionando a inclusão social de jovens e adultos pela alfabetização. 
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Levando em consideração os fatores ora citados, este trabalho tem como objetivo 

geral analisar a contribuição do Programa Brasil Alfabetizado desenvolvido pela UECE, 

quanto à inclusão social dos seus alfabetizados. 

Para alcançar esse objetivo, esta pesquisa tem como objetivos específicos: 

· descrever a concepção teórico-metodológica do Programa Brasil Alfabetizado; 

· elaborar o perfil dos sujeitos que participaram da pesquisa; e   

· verificar se a experiência de alfabetização executada pela UECE levou os egressos 

da V turma a permanecer lendo e escrevendo com a devida  compreensão. 

 

Esta proposta de investigação caracteriza-se pela pesquisa de caráter descritivo e se 

fundamentou nos princípios da abordagem da pesquisa qualitativa. Para Chizzotti (1995, p. 79), 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre 
o mundo e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.  

 

O universo pesquisado foi a V turma do Programa Brasil Alfabetizado, que 

funcionou no Município de Fortaleza no período de 2007/2008, cujos critérios utilizados 

foram: 1) pesquisar três turmas das dez que coordenei e que concluíram o período 2007/2008. 

Isto representou aproximadamente 30% das turmas que concluíram este período; e 2) 

pesquisar turmas que funcionaram em regiões geograficamente distintas, situadas nos bairros 

do Jardim das Oliveiras, no Pio XII e Aerolândia.   

A pesquisa realizou-se com um total de 13 alunos, sendo seis alunas da turma do 

Jardim das Oliveiras, quatro do Pio XII e cinco alunos da Aerolândia, todos do Programa 

Brasil Alfabetizado executado pela UECE. A escolha dos sujeitos foi orientada apenas por um 

critério: ter sido cadastrado no Programa e ter concluído o processo de alfabetização no 

período 2007/2008, dispondo-se a participar da investigação.  

O trabalho de campo utilizou como instrumentos de coleta de dados,  entrevista 

semiestruturada com os alfabetizados. No segundo momento, ocorreu aplicação de uma 

atividade de escrita e outra de leitura. Foram aplicados um questionário com as 

alfabetizadoras e outro com a coordenadora pedagógica do Programa na UECE. Como 

registros, foram utilizados o diário de campo, gravações e fotografias. 
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Entendo, no entanto, que nenhum método, nenhuma teoria, por mais bem elaborada 

que seja, dá conta de explicar todos os fenômenos que envolvem um objeto de estudo.  

Este texto estrutura-se em três capítulos. O primeiro capítulo trata das políticas 

públicas no Brasil, que envolve sua origem, importância, definição e reflexões sobre as 

políticas de educação de jovens e adultos. Em síntese, ressaltam-se a relevância de políticas 

públicas de EJA na atualidade e suas contribuições para a inclusão social. 

O segundo capítulo aborda a trajetória da educação de jovens e adultos no Brasil. 

Descreve a história da educação brasileira, focalizando a educação de jovens e adultos como um 

sistema público de educação elementar no País, as campanhas de combate ao analfabetismo, a 

V Conferência Internacional de Educação de Adultos (V CONFINTEA), os fóruns de EJA e os 

problemas que envolvem essa modalidade de ensino. Por fim, fazemos a breve descrição do 

perfil do alfabetizando e do alfabetizador do Programa Brasil Alfabetizado. 

O terceiro capítulo apresenta a sistematização da pesquisa empírica e faz a anál97 

llise dos dados, à luz do referencial teórico que fundamentou a investigação. 

Por fim, nas considerações finais comento a contribuição desta pesquisa na 

perspectiva de ampliar a compreensão do sentido social e para a implementação de políticas 

públicas específicas e comprometidas com a EJA, no sentido de favorecer a formação inicial, 

continuada e permanente dos educadores; políticas que sejam necessariamente abrangentes, 

diversificadas e flexíveis; uma educação que respeite a diversidade e que sua proposta 

pedagógica se fundamente nos princípios da educação libertadora. 
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1 POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

 

 

1.1 O que são políticas públicas de educação 

 

No ano de 1980, registrou-se o ressurgimento da importância do campo de 

conhecimento denominado políticas públicas, assim como das instituições, regras e modelos 

que regem sua decisão, elaboração, implementação e avaliação. 

Segundo Souza (2006, p. 20-46), não existe uma só, nem a melhor definição sobre 

o que são políticas públicas: 

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o 
governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980) a define como um 
conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) 
segue o mesmo: Política Pública é a soma das atividades dos governos que agem 
diretamente ou através da delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye 
(1984) sintetiza a definição como o que o governo “escolhe fazer e não fazer”. No 
entanto, a definição mais conhecida é a de Lasweell, ou seja, decisões e análises 
sobre política publica implicam responder as seguintes questões: quem ganha o quê, 
por quê e que diferença faz. Outras definições enfatizam o papel da política publica 
na solução dos problemas. O papel dos governos nos debates sobre políticas 
públicas implicam responder à questões sobre o espaço que cabe aos governos em 
definí-las e implementá-las. 

 

Apesar do reconhecimento de que outros segmentos que não só os governos se 

envolvem na formulação de políticas públicas, tais como os grupos de interesse e os 

movimentos sociais, e apesar de uma certa literatura argumentar que o papel dos governos é 

encolhido por fenômenos como a globalização, a diminuição da capacidade dos governos de 

intervir, formulá-las e de governar,  está em debate há tempos 

Na Europa, a Política Pública surge como desdobramento dos trabalhos baseados 

em teorias explicativas sobre o papel do Estado e de instituições sociais, o Governo como 

produtor, por excelência, de políticas públicas. 

No Brasil, os estudos sobre as políticas públicas passaram a ter centralidade no 

início da década de 1980, possibilitando a afirmação de um campo investigativo a respeito da 

temática, terreno este vinculado, sobretudo à Ciência Política e à Sociologia. A realização 

dessas pesquisas ocorria em concomitância com o processo de abertura que instaurou a 

democracia no País. Segundo Azevedo (1997, p. 59), 
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[...] naquele momento, tinha o espaço político que permitia desvelar publicamente o 
quanto as políticas econômicas empreendidas pelo regime autoritário contribuíram 
para aprofundar a negação dos direitos sociais à maioria, malgrado o alongamento 
formal das políticas sociais. 

 

Considera-se que a área de políticas contou com quatro grandes “pais” fundadores: 

Harold Lasweel, Simon, C.Lindblom e D. Eastar. Sobre eles Santos (2001, p. 170-198) sintetiza: 

Laswell (1936) introduziu a expressão “policy analysis” (análises de política 
pública, como forma de conciliar conhecimento científico/acadêmico. Simon (1957) 
introduziu o conceito de racionalidade limitada das decisões públicas (policy 
markers), argumentando que a limitação é minimizada pelo conhecimento racional. 
Lindblom (1959; 1979) questionou a ênfase do racionalismo de Laswell e Simon e 
propôs, incorporar na análise de políticas públicas outras variáveis, como: as 
relações de poder, o papel das eleições, das burocracias, dos partidos e dos grupos 
de interesse. Easton  (1965) contribuiu para a área ao definir a política pública como 
um sistema, ou seja, como uma relação entre formulação, resultados e ambiente. 

 

Do ponto de vista teórico e conceitual, a política pública em geral e a política social 

em particular são campos multidisciplinares. Uma teoria geral de políticas implica a busca de 

sintetizar teorias elaboradas nas áreas da Sociologia, Ciência Política e Economia. Elas 

repercutem na economia e nas sociedades e explicam as inter-relações do Estado com política, 

economia e sociedade. Segundo Souza (2006, p. 35), pode-se resumir Política Pública como 

O campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em 
ação” e/ou analisar essa ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou 
curso dessas ações. A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em 
que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em 
programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. 

 

Por políticas públicas de educação entendemos as políticas adotadas para o setor 

pelos sucessivos governos brasileiros desde 1940 até os dias atuais, e priorizamos as ações de 

oferta de ensino público referente à Educação de Jovens e Adultos. 

Considerando que as preocupações em investigar políticas públicas extrapolam os 

campos da Ciência Política e da Sociologia, pelo próprio caráter interdisciplinar, faz-se 

necessário, também, para melhor compreendê-la, proceder a uma breve reflexão acerca do 

conceito de Estado, abordagem própria aos estudos das políticas públicas. Segundo a 

UNESCO (2008, p. 74), na experiência brasileira recente, 

Um exemplo de programa que projeta metas ambiciosas de superação do 
analfabetismo é o “Brasil Alfabetizado”, lançado em 2003 pelo Ministério da 
educação, com o intuito de coordenar, induzir e apoiar ações de alfabetização 
articuladas a outras políticas de assistência social, formação para o trabalho e 
geração de renda. Modelado e financiado pelo governo federal. 
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O conceito de Estado é amplo e abrangente. Segundo Vieira e Albuquerque (2002, 

p. 21), 

De uma maneira geral, pode-se dizer que há duas grandes vertentes de pensamento 
em torno do papel do Estado – uma de base liberal (a qual, por sua vez, deu origem 
ao enfoque neoliberal) onde ele atua como guardião de interesses público, e uma de 
suporte marxista, neste ele não atua como instância neutra, mas a serviço de todas as 
classes sociais. 

 

A abordagem neoliberal tem raízes na teoria do Estado formulada no século XVII, 

expressando o ideário do liberalismo clássico então emergente. As correntes neoliberais 

apoiam-se nas formulações de Hayek, tomado como expoente desta tradição de pensamento. 

Esta corrente questiona e põe em xeque o próprio modo de organização social e política 

gestado pela intervenção estatal. “Menos estado e mais mercado” é a máxima que sintetiza 

suas postulações e tem como princípio-chave a noção de liberdade individual, tal como 

concebida pelo liberalismo clássico. Azevedo (1997, p. 12) expõe: 

[...] defensores do Estado mínimo, os neoliberais creditam ao mercado a capacidade 
de regulação do capital do trabalho e consideram as políticas publicas as principais 
responsáveis pela crise que perpassa as sociedades. A intervenção estatal estaria 
afetando o equilíbrio, a ordem, tanto no plano econômico como no social e moral na 
medida em que tende a desrespeitar os princípios da liberdade e da individualidade, 
valores básicos do ethos capitalista.    

 

Percebemos, por este excerto, que “o neoliberalismo atribui os males - como o 

desemprego e a inchação da máquina governamental – ao caráter não lucrativo das atividades 

públicas e que estas estimulam a expansão dos programas sociais que hipertrofiam a máquina 

governamental em decorrência dos aumentos dos gastos sociais.” (BEINSTEIN citado por 

SANTOS, 2001, p. 170-198). Com isso, têm-se o desequilíbrio orçamentário e o aumento do 

déficit público.  

As ideias neoliberais não questionam as responsabilidades do Governo em 

garantir o acesso de todos ao nível básico de ensino. Apregoam a necessidade de dar outro 

tratamento ao sistema educacional. Segundo as categorias analíticas próprias à tradição deste 

pensamento, a política educacional como política pública de responsabilidade do Estado é 

sempre levada à berlinda.  

Com efeito, os problemas que se intensificam como causadores da crise dos 

sistemas educacionais na atualidade são vistos como integrantes da própria crise que perpassa 

a forma de regulação assumida pelo Estado neste século. Concebem-se a política educacional 
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e outras políticas sociais como bem-sucedidas, à medida em que tenham por orientação 

principal os ditames e as leis que regem os mercados. 

Para a abordagem marxista, há uma preocupação particular com as análises das 

políticas sociais no capitalismo. Segundo Azevedo (1997, p. 39), 

Nela há, sim, a intenção de encontrar os meios para a realização mais ampla da 
condição de igualdade e bem-estar dos seres humanos. Afinal, uma das maiores 
contribuições de Marx foi mostrar as raízes das desigualdades e da exploração 
inerentes às sociedades de classe. Foi por esta ótica, pois, que abordou as políticas 
sociais, quase inexistentes no seu tempo. 

 

A sociedade, de acordo com esta perspectiva, se organiza a “partir de relações de 

produção as quais constituem a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a 

qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem determinadas 

formas de consciência social.” (MARX, citado por VIEIRA; ALBUQUERQUE, 2002, p. 21). 

“A Crítica ao Programa de Gotha” (1979), texto em que Marx questiona os 

postulados socialdemocratas, traz, por sua vez, alguns comentários sobre a importância da 

escola básica. A educação é ai entendida como um dos instrumentos de apoio na organização 

e na luta do proletariado contra a burguesia, muito embora se questione o papel do Estado 

burguês como responsável pela educação (MARX, citado por AZEVEDO, 1997, p. 40). 

Ao longo deste século, multiplicam-se as teorias marxistas. Para Azevedo (1997), 

Mesmo considerando múltiplos autores, pode-se dizer que a preocupação básica 
dessa corrente era demonstrar que a evolução das formas e funções do estado, seus 
limites e possibilidades de atuação, tinham vinculação direta com os interesses 
gerais da acumulação e que, portanto, só seriam passíveis de entendimento quando 
relacionadas às contradições inerentes à própria acumulação do capital. 

 

Enfim, não se pode compreender os processos que engendram a política 

educacional no Brasil, sem se considerar o contexto socioeconômico, cultural e político que a 

rege e como esta é formulada e implementada.  

Nessa perspectiva, e por entendermos que “uma das maiores contribuição de Marx 

foi mostrar as raízes das desigualdades e da exploração inerente às sociedades de classe” 

(anteriormente citado), é que adotamos a abordagem marxista, por concordarmos com o fato 

de que “nela há a intenção de encontrar meios para a realização mais ampla da condição de 

igualdade entre as classes” até a sua completa eliminação, como também de melhorar a 
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condição de vida das pessoas e promover políticas públicas de educação de inclusão social 

dessa classe. Para Haddad (2008, p. 83), 

Avançar numa nova concepção de EJA significa reconhecer o direito a uma 
escolarização para todas as pessoas independente de sua idade. Significa reconhecer 
que não se pode privar parte da população dos conteúdos e bens simbólicos 
acumulados historicamente e que são transmitidos pelos processos escolares. 
Significa reconhecer que a garantia do direito humano à educação passa pela 
elevação da escolaridade média de toda a população e pela eliminação do 
analfabetismo. 

 

Nessa perspectiva, ressaltamos as falas de duas alfabetizadas entrevistadas, que 

retratam essas desigualdades entre as classes. 

Aluna 7: “Toda vida fui arrime de família, nunca freqüentei escola porque não tinha 
tempo. Minha mãe separou do meu pai e fui criar meus irmãos. Meus irmãos 
estudaram, mas eu não tive tempo de estudar. Era analfabeta direta.” 
 

Aluna 8: “Porque (pausa) era a pobreza, era muito pobre, lavava roupa, a gente 
chegava molhada ela(professora) brigava com a gente.” 

 

Em concordância com estas falas, escreve Soares (2006, p. 17): 

Dessa forma, chegamos ao século XXI, com um grande contingente da população 
mundial excluída de qualquer direito, muitas vezes até do direito à própria vida. 
Essa exclusão é resultado de vários anos de exploração da força de trabalho dos 
trabalhadores em detrimento do acúmulo de riqueza dos capitalistas. 

 

Na maioria dos países, em especial da América Latina, ainda não se conseguiu 

formar coalizões políticas capazes de equacionar minimamente a questão de como desenhar 

políticas públicas capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico e de promover a 

inclusão social de grande parte da população (MORENO, 2008)1.  

“O ‘novo gerencialismo público’ influencia as políticas públicas, na tentativa de 

implementá-las, em caráter participativo, em vários países em desenvolvimento.” (PEREIRA, 

2001, p. 175). No Brasil, são exemplos dessas tentativas os conselhos comunitários voltados 

para as políticas sociais; e o orçamento participativo é o equivalente às políticas da eficiência. 

Apesar da aceitação de várias teses do “novo gerencialismo público” e da 

experimentação de delegação de poder para grupos sociais comunitários ou que reapresentam 

grupos de interesse, os governos continuam tomando decisões sobre situações-problema e 

desenhando políticas para enfrentá-los, mesmo que delegando parte de sua responsabilidade, 

                                                           
1 Diretor de Docência y Educación para a La Vida. Do Centro de Cooperação Regional para a Educação de Adultos na 
América Latina e Caribe (CREFAL). 
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principalmente a de implementação, para outras instâncias, inclusive não governamentais 

(PEREIRA, 2001, p. 176). 

Ressaltamos, pois, a relevância de reflexão das políticas de EJA na atualidade, 

como também suas contribuições para a inclusão social.  

 

1.2 Políticas públicas de EJA e o contributo da alfabetização para a inclusão social 

 

Refletir sobre as políticas de EJA na atualidade requer o enfoque, dentre outros 

autores, em Paulo Freire. Segundo esse autor, a EJA deve acontecer numa perspectiva 

libertadora, como definia: 

A educação libertadora é incompatível com uma pedagogia que, de maneira 
consciente ou mistificada, tem sido prática de dominação. A prática da liberdade só 
encontrará adequada expressão numa pedagogia em que o oprimido tenha condições 
de, reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria 
destinação histórica (FREIRE, 1987, p. 9). 

 

Desde essa perspectiva da educação libertadora àquela que entende a educação de 

jovens e adultos como um direito conquistado na luta diária dos que atuam no campo da EJA, 

vale registrar a ferramenta metodológica vivenciada na prática freireana os temas geradores 

utilizados como recurso pedagógico para auxiliar nas políticas de EJA, cuja experiência era 

vivenciada por meio do Círculo de Cultua, que contribuiu com o avanço na elaboração 

coletiva da política de EJA. 

O círculo de cultura é uma idéia que substitui a de “turma de alunos” ou a de “sala 
de aula”, “Círculo”, porque todos estão à volta de uma equipe de trabalho que não 
tem um professor ou um alfabetizador, mas um animador de debates que, como um 
companheiro alfabetizado, participa de uma atividade comum em que todos se 
ensinam e aprendem. O animador coordena um grupo que não dirige e, a todo 
momento, anima um trabalho orientando uma equipe cuja maior qualidade deve ser 
a participação ativa em todos os momentos do diálogo, que é o seu único método de 
estudo no círculo (FREIRE, 1987, p. 37).  

 

A década de 1980, marcada por intensa mobilização da sociedade civil e do 

movimento social, trouxe um avanço legal ao campo da EJA. Esse avanço consubstanciou-se 

nos princípios estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, que estende aos jovens e 

adultos o direito à educação fundamental. 

Apesar da consagração deste direito pela Lei Maior, isto não foi suficiente para o 

desenvolvimento de políticas públicas consistentes voltadas à EJA. Desde os anos 1990, a 
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União está desobrigada dos encargos desta modalidade de ensino, transferidos aos estados e 

municípios e também para as organizações não governamentais e sociedade civil. 

Com a ausência da União Federal da indução destas políticas, a partir de 1990, a 

EJA caracteriza-se como um campo de “experiências”. Observa-se o predomínio de uma 

concepção produtivista nas atuais políticas educacionais, como o Banco Mundial, que confere 

à EJA um papel secundário nas reformas educacionais, priorizando custo-beneficio na 

educação de crianças e jovens em idade apropriada em detrimento da educação de jovens e 

adultos. Para Vieira e Albuquerque (2002, p. 86), “a nova [Lei de Diretrizes e Bases-

]LDB/1996 e a emenda 14/96, constituem-se em instrumentos dessa política, viabilizando 

descentralização, racionalização e focalização no ensino fundamental do atendimento a EJA.” 

“A ‘Década de Educação para Todos’ foi marcada por reformas educacionais 

redistributivas, baseadas na racionalização e eficiência dos sistemas que privilegiam o acesso 

de crianças e jovens ao ensino básico.” (VIEIRA; ALBUQUERQUE, 2002, p. 44). Essas 

políticas trouxeram várias implicações para esta educação, e os problemas de ordem 

qualitativa, como os baixos índices de permanência e conclusão, não foram resolvidos. Como 

consequência destas políticas, destacam-se: a baixa escolaridade da população brasileira e o 

aumento do analfabetismo funcional. 

Apesar de as análises de EJA durante os anos 1990 apontarem para um momento 

desanimador, nessa década, registra-se um movimento de reação: os encontros preparatórios à 

V Conferência Internacional de Educação de Adultos (V CONFINTEA), nos quais 

educadores, pesquisadores, instituições governamentais e não governamentais e movimentos 

sociais se articularam no sentido de debater, congregar e propor experiências de EJA, 

buscando a importância desta modalidade de ensino junto ao Poder Público (BRASIL, 2008). 

Segundo Di Pierro (2005, p. 1119), “A V Conferência Internacional de Educação de Adultos 

realizada em Hamburgo proclamou o direito de todos à educação continuada ao longo da vida, 

ainda não havia, no Brasil, consenso em torno desse paradigma.” 

Vale ressaltar que a mobilização para a V CONFINTEA deu início, no Brasil, aos 

encontros nacionais de EJA (ENEJA’S), e depois à criação do movimento dos fóruns Estaduais 

de EJA. Na ausência de uma política governamental consistente, foi forjado um espaço plural para 

uma articulação entre todos os vários agentes sociais envolvidos no campo da EJA, entre os quais 

merece destaque a Rede de apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil (RAAAB) (BRASIL, 2008). 
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Em novembro de 2002, educadores e educadoras vinculados à RAAAB e aos 

fóruns estaduais e regionais de Educação de Jovens e adultos e à Coordenação Nacional dos 

Movimentos (Movimento de Alfabetização – MOVAs) elaboraram um manifesto dirigido ao 

presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva, em que se comprometeram a apresentar uma 

proposta para o MOVA Brasil coerente com os princípios daquele pronunciamento. 

A proposta para a implementação do MOVA Brasil, documento produzido em 

reunião nacional da RAAAB em 11/2002, é o resultado preliminar do trabalho realizado pelo 

grupo designado pelos proponentes daquele manifesto, composto por medidas para os 100 

primeiros dias do governo Lula e dez sugestões. Dentre estas, ressaltamos a proposta número três. 

O MOVA Brasil, conceito incluído no Programa de Governo do Presidente eleito 
Luís Inácio Lula da Silva, representa a possibilidade da recriação do legado de Paulo 
Freire, pois, a partir do MOVA-São Paulo (1989/1992), demonstra-se que é possível 
romper “com as práticas das antigas campanhas com visses assistencialistas, 
descomprometidas com a continuidade da escolarização e com a transformação da 
sociedade brasileira”. Nessa perspectiva, diversas administrações populares vêm 
implementando Movimentos de Alfabetização – MOVAs, a partir de parcerias entre 
a sociedade civil organizada e o poder público, para a garantia da alfabetização 
enquanto Ação Cultural. Apenas como exemplo, essa experiência foi testada e 
aprovada em municípios de São Paulo (FORUMEJA, 2009). 

 

Em 1996, o Ministério da Educação (MEC) instituiu, sob a coordenação da Secretaria 

de Educação Fundamental, a Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos, com a 

finalidade de fazer convergir a formulação e a implantação de políticas de EJA para os legítimos 

interesses e necessidades nacionais. A Secretaria de Educação Fundamental – SEF/MEC (1996) 

também contribuiu, de forma limitada mas concreta, para a  mobilização, organizando encontros 

regionais e nacional e preparação à V Confintea (UNESCO, 2008, p. 99). 

O reconhecimento desses fóruns, cujo “papel é mobilizar, pressionar e acompanhar a 
expansão da EJA, como interlocutores privilegiados na constituição desta política 
representa uma vitória e um avanço no diálogo na formação da política de educação 
de jovens e adultos, na organização social e política e de intervenção no campo da 
política pública de educação (FORUMEJA, 2009, p. 2). 

 

A relação interna dos fóruns tem como elo a educação popular e a luta política. 

Essa relação contribui para o entendimento do papel transformador do educador, como 

produção de saberes práticos (UNESCO, 2008, p. 99). 

O incentivo às políticas de EJA no Brasil demanda a indução do Poder Público, 

pois a luta pelos direitos educacionais exige a continuidade da ação indutora da União nestas 

políticas. A consolidação desta modalidade de ensino como direito público subjetivo, 

independentemente da idade, passa pela constituição de políticas inclusivas, que se insiram 
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nas redes públicas, garantindo sua oferta, permanência e adequação à realidade dos grupos 

sociais destinatários deste ensino. 

O fato de as políticas públicas reconhecerem a educação de adultos como  questão 

social não significa que esta seja plenamente considerada como  questão pública. Segundo 

Moreno (2008, p. 9), “O público é uma espécie de âmbito ou espaço que abarca aquilo que 

não pode ser de ninguém em particular e além disso aquilo que é de todos.” 

Nesse sentido, argumenta não ser possível falar em direito à educação sem pensar 

no direito público para a educação pública. Para Moreno (2008, p. 10), ”A questão educativa e 

o direito a educação estão no centro do debate sobre o público. O direito a educação não é 

somente um problema de cobertura, é um assunto de governabilidade.”  

As instituições e políticas públicas são diferentes de país a país. É preciso 

conhecer bem as políticas de educação de cada nação, a fim de tentar modificá-las com as 

iniciativas internacionais e pelas vias de financiamento e programas. 

Nesse sentido, a alfabetização já foi interpretada e definida de várias maneiras. 

Para Fernandez (2006, p. 28), “Até o século XIX a arte de ler, escrever e contar ensinava-se 

separadamente. De tal forma que uma pessoa podia estar alfabetizada para leitura, mas não 

para a escrita”. 

As definições evoluíram ao longo do tempo, influenciadas por pesquisas 

acadêmicas, agências políticas internacionais e prioridades nacionais, no entanto, existe um 

ponto comum a esses entendimentos. Segundo o Relatório Conciso de Educação Para Todos–

EPT- UNESCO (2005, p. 14), “a alfabetização compreende as habilidades de leitura e escrita. 

A aritmética é, normalmente entendida como um componente da alfabetização ou como um 

complemento a ela.” 

Recentemente, foram envolvidas também formas de uso e práticas de 

alfabetização em diferentes contextos sociais e culturais. Hoje muitos educadores a 

consideram como um processo ativo de aprendizagem, que envolve consciência social e 

reflexão crítica, o que pode conferir autonomia a indivíduos e grupos para a promoção de 

mudanças sociais. Paulo Freire integrou noções de aprendizagem ativa em cenários 

socioculturais específicos. Segundo o Educador, toda leitura da palavra é precedida pela 

leitura de mundo. 
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Algumas organizações internacionais, em especial a UNESCO, após os anos 

1950, têm papel influente no desenvolvimento de políticas de alfabetização e apoio à 

disseminação da alfabetização de adultos. 

A primeira pesquisa global sobre alfabetização de adultos, realizada em 60 países, foi 

publicada em 1957, época em que as elaborações de políticas públicas estavam começando a 

considerar como a educação e alfabetização, em especifico, poderiam tornar os indivíduos 

capazes de participar da economia em modernização e se beneficiar dela (UNESCO, 2005, p. 14). 

A comunidade internacional de políticas públicas enfatizou, nas décadas de 1960 

e 1970, o papel da alfabetização funcional usada até hoje, segundo o Relatório Conciso – 

UNESCO (2005, p. 15). 

[...] uma pessoa é funcionalmente alfabetizada quando pode fazer parte de todas as 
atividades nas quais a alfabetização é necessária para o funcionamento de seu grupo, 
comunidade e também para tornar possível, que ela continue a usar a leitura, a 
escrita e a aritmética para seu próprio desenvolvimento e de sua comunidade. 

 

A teoria de Freire a respeito da “conscientização, que via a alfabetização como a 

manifestação física da consciência social e reflexão crítica e fator integrante da mudança 

social, ganhou popularidade em países em desenvolvimento e influenciou declarações 

políticas (UNESCO, 2005, p. 15). 

Com o intuito de acomodar os desafios da globalização, as definições de 

alfabetização foram ampliadas nos anos 1980 e 1990, sendo adotada em Jomtien, na 

Tailândia, a Declaração Mundial de Educação para Todos, que inclui o desafio da 

alfabetização no contexto mais amplo da satisfação das necessidades básicas de aprendizagem 

de cada criança, jovem e adulto, afirmando 

tais necessidades envolvem tanto as ferramentas essenciais para a aprendizagem 
como a alfabetização, a expressão  oral, a aritmética e a solução de problema quanto 
os conteúdos básicos da aprendizagem, como o conhecimento, as habilidades, os 
valores e as atitudes, necessárias para que os seres humanos possam sobreviver 
plenamente suas capacidades, viver e trabalhar com dignidade, participar de forma 
plena no desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões e continuar 
a aprender (UNESCO, 2008, p. 36). 

 

Em torno das abordagens, circundam discussões e debates quanto aos conceitos ou 

metodologias mais apropriadas. Em resumo, de acordo com a literatura contemporânea, podem 

ser consideradas duas concepções/ou modelos em torno das quais prosseguem as discussões. 
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Dentre as diversas concepções de alfabetização que comungam com a definição 

há pouco citada, destacam-se algumas visões, como as de Paulo Freire, Emília Ferreiro, 

Telma Welsz e Magda Soares. Não é propósito deste trabalho discuti-las ou aprofundá-las, 

mas de expressar, de forma sucinta, a visão desses autores sobre a alfabetização de adultos 

(REVISTA NOVA ESCOLA, 1990, p. 12, 16), 

Paulo Freire- “Alfabetizar é adquirir a língua escrita através de um processo de 
construção do conhecimento, com uma visão crítica da realidade. Quando se Trata 
do adulto, a técnica que proponho é a conseqüência natural da tomada de 
consciência dos problemas vividos pelo grupo [...]” 
Emília Ferreiro- “A alfabetização não é um estado, mas um processo. Ele tem 
início muito cedo e não termina nunca [...]. O conceito de alfabetização muda de 
acordo com sua época. ‘Temos que alfabetizar para dar ao homem do povo sua 
palavra, para que ele possa escrevê-la, para ajudá-lo a não destruir seu discurso em 
troca de um discurso escolar estereotipado. [...] mas isso não é o mesmo que saber 
desenhar letras ou saber pronunciar palavras que não se entende. È o direito de 
apropriar-se da língua escrita em toda a sua complexidade [...] 
Telma Welsz- “Alfabetizar é possibilitar que alguém se transforme em leitor e 
usuário da escrita. O que comumente chamamos de alfabetização é aquele que olha 
um conjunto de letras e dele extrai um só. Que faça sentido ou não. É alguém de 
cuja vida social a escrita passou a fazer parte. È através da escrita que ele faz 
contado com as coisas do mundo [...]” 
Magda Soares- “Alfabetizar é proporcionar condições para que o indivíduo- criança 
ou adulto- tenha acesso ao mundo da escrita, tornando-se capaz não só de ler e 
escrever, enquanto habilidade de decodificação e codificação  do sistema de escrita, 
mas, e sobretudo de fazer uso real e adequado da escrita...” 
Vera Masagão- “[...] Alfabetizar não é simplesmente ensinar o ‘bê-a-bá’, ou seja a 
decodificação das letras, mas também ensinar para que serve a linguagem escrita e 
como podemos usá-las”.  

 

Dessas ideias, é importante destacar o êxito das pesquisas efetuadas por Esther 

Grossi dentro do Grupo de Estudos sobre Educação e Metodologia de Porto Alegre 

(GEEMPA). A proposta de estudo “é inspirada nos estudos de Emília Ferreiro e à luz dos 

indicadores de suas pesquisas com alunos de classes populares tem como eixo fundamental o 

processo vivido pelo aluno para aprender a ler e escrever (GROSSI, 1990, p. 39). Como 

citado, não vamos nos deter no aprofundamento dessas concepções, no entanto, o assunto 

pode ser encontrado em Esther Pillar Grossi em, “Didática do Nível Alfabético”.  

A outra concepção (modelo escolar ou sistematizador) tem caráter compensatório, 

pois se reporta à educação regular e atribui à EJA a função de reconhecer o “atraso” escolar 

daqueles que não puderam estudar em idade considerada “própria” (UNESCO, 2008, p. 56). 

Assemelha-se à abordagem de ensino e aprendizagem na apropriação do código linguístico, 

mecânica e descontextualizada, pelo treino e a repetição; uma concepção herdada do modelo 

alfabetizador, segundo Fernandez (2006, p. 43): 
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Um modelo que herda a cultura dos mínimos, restringe os seus objetivos à satisfação 
das necessidades literárias mínimas. Este modelo seleciona a concepção mais 
simples, mais elementar e mais básica: alfabetizar os adultos é ensinar-lhes a recitar, 
antes que a ler, e a ler antes que a escrever.  

 

Assim, acrescenta Lovisolo (1988), 

O Brasil foi um dos países latino-americanos onde a educação de adultos gerou 
iniciativas locais que se destacaram tanto em termos conceituais quanto 
operacionais e serviram de base para experiências realizadas em outras regiões 
da América e da África. 

 

Ao refletir sobre o contexto da declaração de Hamburgo, Haddad (2007, p. 51) 

escreve: “[...] na declaração de Hamburgo, a educação de adultos é afirmada como um direito 

humano fundamental e um direito chave para o século XXI sendo tanto uma conseqüência do 

exercício da cidadania como condição para a plena participação na sociedade”. 

Em decorrência de sua atuação na área de EJA, Haddad (2007) estabelece uma 

linha de pensamento na Academia que comunga com as reflexões de Paulo Freire, cuja 

proposta de alfabetização de adultos inspira, até os dias de hoje, diversos programas de 

alfabetização de adultos e educação popular, pois, em sua compreensão inovadora da 

problemática educacional brasileira, interpretava o analfabetismo como produto de estruturas 

sociais desiguais e, portanto, efeito e não causa da pobreza. Para Freire (2006), “a educação 

teria o papel de libertar os sujeitos de uma consciência ingênua, herança de uma sociedade 

opressora, agrária e oligárquica, transformando-o em consciência critica”. 

Haddad (1987), como um dos primeiros articulistas da revista AEC2 e pelo fato 

de nesta apresentar entendimentos conceituais freireanos como base para suas reflexões no 

início dos anos 1980, esse educador salientava o problema da educação de adultos no Brasil, 

em especial, a questão do ensino supletivo, ao criticar o repertório corrente, que atribuía à 

escolarização o poder de superar a pobreza, discurso materializado na criação do MOBRAL, o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização, pelo governo ditatorial. Segundo Haddad (1987, p. 

8), [...] esse tipo de escolarização não só não superava a pobreza como realimenta os 

mecanismos de dominação sobre a população trabalhadora. Essa educação tradicional é 

segundo esse autor “uma educação verbalista, hierárquica e monóloga”. Uma educação 

programada para velar a realidade.  

 

                                                           
2 Revista de Educação da Associação de Educação Católica do Brasil. 
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Nesse sentido (HADDAD, 2008, p. 8), “mais do que se ofertar uma escolarização 

inócua o que se deve ofertar é uma educação libertadora aquela que leva a uma inserção 

crítica no mundo e fomenta o diálogo e a participação.” 

Na década de 1980, testemunha a consolidação das contribuições freireanas como 

verdadeira corrente pedagógica, contexto marcado pela abertura política, todavia, no final da 

década de 1970, tais contribuições ainda não gozavam do consenso que obtêm hoje no Brasil.  

Especialista na educação de jovens e adultos, Haddad, no entanto, não dissocia a 

luta por uma escolarização básica que atinja a todos, referindo-se a um modelo de sociedade 

educativa na qual a educação continuada é parte integrante do todo social. 

A educação continuada não é um conceito novo, mas, nestes últimos anos, auferiu 

especial relevância, haja vista as recentes transformações no mundo do trabalho e no conjunto 

da sociedade. Para Haddad (2001, p. 191), 

[...] educação continuada é aquela que se realiza ao longo da vida, continuamente é 
inerente ao desenvolvimento da pessoa humana e relaciona-se com a idéia de 
construção do ser. Aborda de um lado a inquisição de conhecimentos e aptidões de 
outros, atitudes e valores, implica repetição e imitação mais também apropriação, 
ressignificação e criação. Enfim, a idéia de educação continuada associa-se à própria 
característica distinta dos seres humanos a capacidade de conhecer e querer saber 
mais, ultrapassando o plano plenamente instintivo de sua relação com o mundo e 
com a natureza.                            

 

No sentido da constituição do ser, associa-se à ideia de educação continuada como 

uma característica própria dos seres humanos, que é a capacidade de colher e querer saber 

mais. Sobre a conquista do “Ser Mais”, percebe-se a sintonia da reflexão de Haddad com o 

pensamento de Freire, ao escrever que “Este ser mais é fundamentalmente, a compreensão do 

ser humano como ser no mundo capaz de agir criticamente de promover a justiça, de respeitar 

o outro e exercer plenamente a cidadania”. 

O homem, aqui entendido como espécie humana é a única criatura que precisa ser 
educada. Os outros animais já nasceram sendo tudo o que são por toda vida uma vez 
que são dotados de instintos [...] O homem ao contrário nasce frágil e inconcluso 
(KANT, citado por ARAÚJO; DIEB, 2006, p. 181). 

 

O homem precisa, portanto, da educação para realizar sua conclusão como ser. É 

ela um fator de relevância, responsável pela complementação da espécie humana, manifestada 

pelas relações sociais. Segundo Freire (1987, p. 73), 

[...] Por isto mesmo é que reconhece como seres inacabados, inconclusos e com uma 
realidade que, sendo histórica também, é igualmente inacabada. Na verdade, 
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diferentemente dos outros animais que são apenas inacabados, mas não históricos os 
homens se sabem inacabados tem a consciência de sua inclusão. 

 

Percebemos, então, a relevância de que a idade adequada para aprender coincide 

com a infância e a adolescência, no entanto há que se reforçar a concepção de que as pessoas 

adultas podem continuar aprendendo ao longo de suas vidas. Os governos precisam assumir 

atitude convocatória para que toda a sociedade se engaje em iniciativas voltadas à elevação do 

nível educativo da população. 

Dada a relevância da educação continuada para o desenvolvimento do sujeito, 

assim como de sua inserção na sociedade e de uma cidadania plena, Di Pierro (2001, p. 10) 

enfatiza, reconhecendo que, 

[...] de um lado, jovens e adultos são cognitivamente capazes de aprender ao longo de 
toda a vida e que mudanças econômicas, tecnológicas e socioculturais em curso neste 
final de milênio impõem a aquisição e atualização constante de conhecimentos pelos 
indivíduos de todas idades, propugna-se conceber todos os sistemas formativos nos 
marcos da educação continuada. Nestes marcos, os objetivos da formação de pessoas 
jovens e adultas não restringem à compensação da educação básica não adquirida no 
passado mas visam responder às múltiplas necessidades formativas que os indivíduos 
tem no presente e terão no futuro. Sendo tais necessidades múltiplas, diversas e 
cambiantes as políticas de formação de pessoas adultas deverão ser necessariamente 
abrangentes, diversificadas e altamente flexíveis. 

 

Em concordância com essa temática, relativamente às noções de alfabetização e 

educação assumidas em Hamburgo e em Jomtien, entende-se que está associada a uma visão 

ampla de educação, que se estende ao longo da vida e considera que as pessoas estão 

permanentemente se educando em diversos âmbitos sociais, não só na escola. A ideia indica 

também a necessidade de conexão entre as ações de alfabetização e as práticas sociais 

relevantes para os alfabetizandos. 

Então, destacamos a contribuição de Roberto Jamil Cury, à doutrina da educação 

de jovens e adultos, seus conceitos, fundamentos, trabalhados pelo parecer Conselho Nacional 

de Educação (CNE)/Câmara de Educação Básica (CEB) nº 11/2000, que teve Cury como 

relator e deixou enorme contribuição neste colegiado (BRASIL, 2000). 

Esta comissão não tem a menor intenção de alterar qualquer dos conceitos constante 
naquele documento. O que se intenta é apenas e tão somente definir em nível 
nacional algumas questões operacionais de forma a aumentar as garantias de que os 
cursos de Educação de Jovens e Adultos desempenhem efetivamente a função 
reparadora que “significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela 
restauração de um direito negado – o direito a uma escola de qualidade – mas 
também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser 
humano”. Dessa negação, evidente na história brasileira, resulta uma perda: o acesso 
a um bem real, social e simbolicamente importante (BRASIL, 2000). 
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Em consequência, foi aprovada a reformulação da resolução CNE/CEB nº 1/2000 

que definiu Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e adultos, propondo 

os seguintes parâmetros no conceito nacional, quanto ao tempo mínimo de integralização e 

idade mínima para início do curso (BRASIL, 2000). 

 

Curso Tempo Mínimo de 

Intregralização 

Idade Mínima para Início do 

Curso 

Anos iniciais do EF Livre _ 

Anos finais do EF 24 meses 15 anos 

Ensino Médio 18 meses 18 anos 

 

Quadro 1 – Tempo mínimo de integralização e idade mínima para início do curso 

Fonte: Brasil (2000). 

 

Situar o jovem e o adulto nesse âmbito constitui desafio, pois requer que o sistema 

educacional reconheça essa modalidade em suas necessidades diversas, no sentido de ofertar 

aprendizagem adequada baseada em suas realidades e necessidades e que promova a 

permanência deste aluno, assim como a de sua continuidade, para que este venha a se incluir-

se  sociedade. 

No paradigma da sociedade contemporânea, observam-se mudanças constante dos 

processos de produção e das formas de relação social, em virtude da introdução de outras 

novas tecnologias que rapidamente ficaram superadas, o que evoca a necessidade de a 

informação passar a ocupar cada vez mais espaço na vida dos indivíduos, incluindo o adulto.  

Para a maioria dos países em desenvolvimento, como o Brasil, a educação de 

jovens e adultos ainda é intensamente ligada aos desafios de analfabetismo e baixos índices de 

escolarização com todos os seus desdobramentos para a vida social, econômica, cultural e 

cidadã da pessoa jovem e adulta. Esses países sofrem as consequências da exclusão da 

pobreza em todas as suas dimensões. Segundo Ireland (2003, p. 4), 

[...] a integração de economias locais e racionais num mercado global significa que 
tanto os benefícios como as conseqüências nefastas que resultam deste processo são 
de responsabilidade de coletivo. Assim cabe, pelo menos em parte, aos organismos 
internacionais, como a UNESCO, a responsabilidade de propor metas, diretrizes e 
princípios que subsidiem, orientem e, em alguns casos, pressionam as políticas 
públicas nacionais. 
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No discurso das classes dominantes, os próprios indivíduos são culpados pela sua 

exclusão do sistema, enquanto as sociedades periféricas são as principais responsáveis pela 

situação de “atraso” (SANTOS, 2001, p. 170-198). 

Mirian Limoeiro Cardoso, ao interligar os conceitos de globalizar e excluir, 

explica de que forma o primeiro mistifica o conteúdo do segundo: 

A noção de globalidade remete a um conjunto, integralidade, totalidade. A palavra 
‘global’ carrega consigo esse mesmo sentido de conjunto, inteiro, total. Sugere, 
portanto integração. Desse modo, ou por esse meio, o uso do termo ‘global’ supõe 
ou leva a supor que o objeto ao qual ele é aplicado é, ou tende a ser integral, 
integrados, isto é não apresenta quebras, fraturas, ou hiatos. Globalizar sugere o 
oposto de dividir, marginalizar, expulsar, excluir (SANTOS, 2001, p. 170-198).  

 

Na compreensão de Santos (2001), globalização e exclusão constituem dois 

conceitos definidores de realidades interligadas. O primeiro designa as características atuais de 

desenvolvimento do capitalismo no plano mundial e o segundo é sua consequência mais visível 

e imediata. Consoante Beinstein (2001), “o sistema exclui e culpabiliza, criminalizando o 

excluído, liberando de culpa os demais, os integrados, em especial as cúpulas dominantes, 

legitimando seus comportamentos, suas estratégias econômicas e privilégios.” 

Semanticamente Adiron Consultores (2004, p. 1) distingue: “incluir e integrar têm 

significados muito parecidos, no entanto, nos movimentos sociais, inclusão e integração 

representam filosofias totalmente diferentes, ainda que tenham objetivos aparentemente 

iguais, ou seja, a inserção de pessoas com deficiência na sociedade.” Ainda sobre o assunto, 

acrescenta: 

Inclusão: a inserção é total e incondicional. Traz para dentro do sistema os grupos 
“excluídos” e, paralelamente, transforma esses sistemas para que se tornem de 
qualidade para todos.  Na integração a inserção é parcial e condicional. Insere nos 
sistemas os grupos de “excluídos que provarem estar aptos” (ADRION 
CONSULTORES, 2004, p. 2). 

 

Observamos, pois, que uma sociedade inclusiva é aquela que valoriza a 

diversidade humana e fortalece a aceitação das diferenças individuais. É dentro dela que se 

aprende a conviver, contribuir e fazer juntos um mundo de oportunidades reais (não 

obrigatoriamente iguais) para todos. 

O reconhecimento da diversidade e dos campos diferenciados da EJA é relevante 

para a qualidade desta modalidade de ensino. A cultura da diversidade permite a existência de 

uma escola, uma didática e profissionais de qualidade. Todos terão de aprender a “ensinar 
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aprendendo”. Para Moreno (2004, p. 4). “A cultura da Diversidade é um processo de 

aprendizagem permanente. Todos devem aprender a compartilhar novos significados e novos 

comportamentos de relações pessoais. É uma nova maneira de educar que parte do respeito à 

diversidade como valor.” 

Esta dinâmica não se manifesta somente entre países – e é importante destacar 

este fato – ela também ocorre no interior de um mesmo país, determinando profundas 

desigualdades entre classes sociais e regiões. Assim, esclarece Haddad (2006, p. 23): 

A exclusão dos direitos educativos atinge de forma desigual a população brasileira, e 
as taxas de analfabetismo absoluto confirma a regionalização da desigualdade social 
brasileira. [...] Os estados do norte e nordeste têm os piores índices sociais e 
econômicos. As zonas rurais também têm índices piores em média em relação as 
zonas urbanas, descontando-se as periferias dos grandes centros urbanos, e as 
cidades das regiões mais  pobres. 

 

Com efeito, Santos (2001) lembra que “é importante compreender que a exclusão 

é produto de relações de classe e não das nações, e para analisar essas relações deve-se levar 

em conta os diversos interesses em jogo no interior de classe.” Em harmonia com esse 

pensamento, Haguette (2009) escreve que: “Há um abismo entre as classes sociais no Brasil e 

a educação escolar é, ao mesmo tempo, sinal e causa desta desigualdade, desta luta de classes. 

A escola reproduz a desigualdade social e a luta de classes.” 

Essa realidade, segundo Cury (2004, p. 20), 

[...] tem a ver com um país que, desde o seu início, foi bastante injusto com os que 
com seu trabalho construíram as riquezas da nação e que não viram distribuídas 
essas riquezas acumuladas, de modo que todos pudessem ter acesso aos bens sociais 
necessários a uma participação política consciente. Até hoje esse padrão de 
desigualdade se estende para a educação escolar. E a existência da Educação de 
Jovens e de Adultos visa reparar essa situação, mas a situação é em si mesma 
intolerável do ponto de vista da cidadania. 

 

Percebe-se, por conseguinte, que essa desigualdade tem origem no período de 

colonização e se estende ao longo da história educacional brasileira, o que demonstra a 

necessidade de elaboração e implementação de políticas públicas no Brasil, comprometidas 

com a EJA; esta ficando, até então, a cargo das campanhas que ofertam este ensino de forma 

compensatória. Para melhor compreender essas políticas e campanhas, é preciso conhecer o 

enredo da trajetória da EJA no Brasil. 
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2 ENREDO HISTÓRICO DA TRAJETÓRIA DA EJA NO BRASIL 

 

 

A história da educação brasileira se inicia aos 29 de março de 1549, com o 

desembarque de Tomé de Souza, na baía de todos os Santos Trazendo seis missionários 

Jesuítas. É interessante observar que, inicialmente, a ação pedagógica dos padres se 

desenvolveu com a população indígena e que tinha conotação religiosa, voltada para a 

catequese, isto é, visava a converter o índio rebelde e domesticá-lo para fixá-lo à terra, 

objetivo principal do projeto de colonização dos portugueses. 

os padres, desde o século XVI, aprenderam dos índios a sua língua em que se 
tornaram mestres exímios e de que escreveram a gramática, mas não a aprendiam 
senão para instruir por ela e conquistar mais facilmente os selvagens à sua fé e as 
suas idéias religiosas e sociais” (AZEVEDO, 1963, p. 509). 

 

A vinda dos padres jesuítas marca o inicio da história da educação no Brasil, 

inaugurando, assim, a primeira e a mais longa fase dessa história, que vai de 1549 a 1759. 

Ministrando um ensino completamente alheio à realidade da vida da Colônia, cultuando a 

cultura geral básica, sem o cuidado com a qualificação para o trabalho, a obra pedagógica 

realizada pelos padres trouxe consequências que influenciaram a nossa cultura e civilização. 

Segundo Azevedo (1963, p. 501),  

A vinda dos padres jesuítas, em 1549, não só marca o início da história da educação 
no Brasil, inaugurando, mas inaugura a primeira fase, a mais longa dessa história, e, 
certamente, a mais importante pelo vulto da obra realizada e sobretudo pelas 
conseqüências que dela resultaram para nossa cultura e civilização. 

 

Não vamos nos deter na análise desse tópico, no entanto, o assunto pode ser 

encontrado, noutros, trabalhos tais como os de Otaíza Romanelli, em “História da Educação 

no Brasil”, Fernando de Azevedo em, “A Cultura Brasileira” e Paulo Guiraldelli Junior em, 

“História da Educação”. 

Os jesuítas foram expulsos da Colônia em 1759, pelo então ministro Sebastião 

José de Carvalho e Mello, o Marquês de Pombal, que os responsabilizou pelo atraso em que 

se encontrava a Colônia brasileira. Com isso, foi implementada reforma do ensino, 

introduzindo as aulas régias, as quais não tiveram sucesso por não possuírem uma estrutura 

metodológica montada e recorrendo à improvisação dos professores. 

Durante 210 anos, o aparelho educacional fora montado e mantido pelos jesuítas, 

sendo eles, portanto, os principais mestres qualificados. Os professores improvisados não 
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tinham a necessária experiência nem a qualificação para o magistério e, dessa maneira, eram 

controlados pela Colônia, que lhes oferecia ridículos salários. 

Após a expulsão dos jesuítas, a educação colonial adquiriu novo impulso, em 

1808, com a vinda da Família Real para o Brasil, fato que proporcionou um clima de novos 

eventos, tais como a criação de instituições de ensino (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 108). 

Segundo Romannelli (1991, p. 39), as novas instituições de ensino foram criadas: 

Na Bahia e Rio de Janeiro foram instituídos cursos e cadeiras, como os de 
Economia, Agricultura, Química, Geologia, Mineralogia e Química Industrial. Estes 
cursos, de caráter profissionalizante, foram criados e organizados como um‘serviço 
público’. Mantidos e controlados pelo governo, visavam à preparação de pessoal 
para desempenhar diferentes funções na Corte. 

 

A filosofia da obra de Dom João VI durante a monarquia foi marcada pela 

preocupação com o ensino superior, criando instituições de ensino que, de certa maneira, 

contribuíram para a mudança cultural da Colônia. Este ensino caracterizou-se pelo 

imediatismo e utilitarismo, visando ao atendimento imediato das necessidades da Corte. Para 

Romannelli (1991, p. 40), 

a obra de D. João VI em matéria de nível superior restringiu-se à Bahia e ao Rio de 
Janeiro, ficando a maior parte das províncias descobertas não só de cursos 
superiores mas também de programas  primários e secundários que, naquele período, 
foram deixados de lado, o que agravou intensamente o analfabetismo durante o 
período monárquico. 

 

Dom João VI não se preocupou com a situação do analfabetismo em que se 

encontrava a Colônia. Ao contrário, contribuiu para o crescimento do elevado índice, visto no 

campo do ensino fundamental; nada foi realizado pelo Monarca. Os registros da época 

revelam um ensino caracteristicamente elitizante, pois a minoria tinha acesso às suas 

iniciativas, enquanto a massa continuava analfabeta (DI PIERRO, 2005, p. 1008). 

A estrutura da sociedade era organizada sobre “a economia agrícola e patriarcal de 

base escravocrata, pois uma pequena elite era formada pelos donos de engenho e proprietários 

de fazenda de café.” (ROMANELLI, 1991, p. 33). Estes, quando não pagavam para que seus 

filhos estudassem no País, os mandavam para o exterior para obtenção de um ensino ainda 

mais sofisticado. Quando formados, retornavam ao Brasil e ocupavam cargos públicos-

administrativos e políticos. 

Com a desorganização do sistema de ensino produzido pela expulsão dos jesuítas 

do Brasil, em 1759, somente no império, voltamos a encontrar informações sobre ações 

educativas em termos de educação de adultos. 
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Em termos legais, a primeira Constituição brasileira (1824) firmou, sob forte 
influência européia, a garantia de uma instrução primária gratuita para todos os 
cidadãos, portanto, também, para os adultos. Pouco ou quase nada foi realizado 
neste sentido durante todo o período imperial. (DI PIERRO, 2001, p. 108). 

 

Essa distância entre o proclamado e o realizado foi agravada por outros fatores, 

segundo Haddad e Di Pierro (2000, p.109): 

Em primeiro lugar, porque no período do império só possuía cidadania uma pequena 
parcela da população pertencente à elite econômica à qual se admitia administrar  a 
educação primária como direito, do qual ficaram excluídos negros, indígenas e 
grande parte das mulheres. Em segundo, porque o ato adicional de 1834 ao delegar a 
responsabilidade por essa educação das elites, delegando a instância administrativa 
com menos recursos o papel de educar a maioria mais carente. 

 

Apesar da falta de compromisso da União no que concerne ao ensino elementar, o 

período da Primeira República se caracterizou pela grande quantidade de reformas 

educacionais, porém tais preocupações produziram poucos efeitos práticos. 

A educação básica de adultos começou a se delimitar na história da educação do 

Brasil em 1930, com um sistema público de educação elementar no País. Nesse período, a 

sociedade brasileira passava por grandes transformações, associadas à industrialização e à 

concentração populacional em centros urbanos. 

[...] a educação de jovens e adultos como uma área de estudo específica é recente, 
embora a sua prática tenha se iniciado no Brasil colonial, com o trabalho dos jesuítas 
que buscavam a catequização das populações nativas e a faziam a partir do ensino da 
língua portuguesa e das primeiras letras, num espaço que reunia, indistintamente, 
crianças, adolescentes e adultos (BEISIEGEL, 1974, p. 59; PAIVA, 1983). 

 

Vale ressaltar que, de início, a educação de adultos está tratada em conjunto. Ela é 

parte da educação popular, pois a difusão da escola elementar inclui as escolas noturnas para 

adultos que, segundo Paiva (1983, p. 47), 

[...] durante muito tempo, foram a única forma de educação de adultos praticada nos 
país. Mais tarde, quando ganha autonomia e pretende-se que sua duração seja menor 
que aquela oferecida à população em idade escolar, ela passa a ser tratada como  
alfabetização e educação de base (ou educação continuada, como querem hoje alguns). 

 

A oferta de um ensino básico e gratuito estendia-se a setores sociais diversos. A 

ampliação da educação elementar foi impulsionada pelo Governo Federal, que traçava 

diretrizes educacionais para todo o País, determinando as responsabilidades dos estados e 

municípios. “Tal movimento incluiu, também, esforços, articulados nacionalmente, de 

extensão do ensino aos adultos, especialmente nos anos 1940.” (HADDAD; DI PIERRO, 

2000, p. 110). 
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De acordo com o recenseamento geral de 1940, 55% por cento da população 

brasileira maior de dezoito anos eram analfabetos. O analfabetismo era apontado como 

indicador do atraso dos países e como causa da pobreza nos Estados subdesenvolvidos. Isso 

justifica a proposição de campanhas de combate ao analfabetismo, mediante as quais se 

acreditava poder resolver o problema da marginalidade do atraso nacional, situando o País nas 

trilhas do progresso.    

A UNESCO, criada em 1945, dedicou-se a estimular a realização de programas 

nacionais de educação de adultos analfabetos nas ‘regiões atrasadas’ do Mundo. Seu objetivo 

é promover o desenvolvimento de comunidades, para o qual a alfabetização era apenas uma 

das habilidades apontadas como necessária ao desenvolvimento humano. 

A ação educativa da UNESCO foi chamada de “educação fundamental”, a ser 
constituída de conteúdos amplos e flexíveis, numa conjuntura de pós-guerra, 
pensada como fundo comum integrador de toda a humanidade, no propósito de 
promover a paz e a justiça social (UNESCO, 2008, p. 168). 

 

Em 1945, época que marca o fim da ditadura de Vargas, “o Brasil vivia a 

efervescência política da redemocratização, o que contribuiu para que a educação dos adultos 

ganhasse destaque dentro da preocupação geral com a educação elementar comum.” (RIBEIRO, 

1998, p. 19). Daí em diante, a educação de adultos definiu sua identidade e iniciaram-se e 

prolongaram-se, ao longo dos anos e até hoje, tentativas de campanhas destinadas a adultos, 

como em 1947, quando foi lançada a Campanha Nacional de Educação de Adultos, que 

pretendia numa primeira etapa, uma ação que previa a alfabetização em três meses.   

A instauração da campanha de educação deu lugar também à conformação de um 

campo teórico-pedagógico orientado para a discussão sobre o analfabetismo, que era 

concebido como causa e não efeito da situação econômica, social e cultura do País. Essa 

concepção legitimava a visão do adulto analfabeto como incapaz, marginal e identificado 

psicológica e socialmente a uma criança. O analfabetismo era, então, conhecido como “causa 

e não como efeito da situação econômica, social e cultural do país.” (PAIVA, 1983, p. 22). 

Durante essa campanha, tal visão modificou-se, pois foram se adensando as vozes 

dos que superavam esse preconceito, reconhecendo o adulto analfabeto como ser produtivo, 

capaz de raciocinar e saber resolver seus problemas. Para tanto, contribuíram as teorias 

modernas da Psicologia, que desmentiam postulados anteriores de que a capacidade de 

aprendizagem dos adultos seria menor do que a das crianças. Essa confiança inspirou a 
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iniciativa do Ministério da Educação de produzir, pela primeira vez, um material didático 

específico para o ensino da leitura e da escrita para os adultos. 

No final da década de 1950, essa campanha de educação de jovens e adultos foi 
objeto de muitas críticas, tanto por suas deficiências administrativas como pelas 
financeiras e pedagógicas. Todas essas críticas convergiam para uma nova visão 
sobre o problema do analfabetismo e para a consolidação de um novo paradigma 
pedagógico para educação de adultos, cuja referência principal foi o educador 
pernambucano Paulo Freire (RIBEIRO, 1998, p. 22). 

 

Paulo Freire elaborou uma proposta de alfabetização de adultos conscientizadora, 

cujo princípio básico era o de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Nela havia 

um profundo comprometimento do educador com os educandos. Os analfabetos deveriam ser 

reconhecidos como homens e mulheres produtivos, que possuíam uma cultura. Dessa 

perspectiva, Freire (1987) criticou a educação ‘bancária’, que considerava o analfabeto 

ignorante, uma espécie de gaveta vazia onde os educandos deveriam depositar conhecimento. 

Tomando o educando como sujeito de sua aprendizagem, Freire (1987) propunha uma ação 

educativa que não negasse sua cultura, mas que a fosse transformando por intermédio do 

diálogo. Assim, ele propôs a suspensão da “educação bancária” e em seu lugar defendeu uma 

convivência dialógica entre alunos e professores; firmou o saber como uma realidade 

presente, tanto no aluno quanto no professor, a ideia de que a educação é em toda a sua 

extensão um ato político; ou uma consciência ingênua ou intransitiva, herança de uma 

sociedade fechada, agrária e oligárquica, que deveria ser transformada em consciência crítica 

(FREIRE, 1987, p. 63). 

O pensamento pedagógico de Paulo Freire, assim como sua proposta para a 
alfabetização de adultos, inspirou os principais programas de alfabetização e 
educação popular realizados no País no inicio dos anos 1960. Esses programas 
foram endossados por intelectuais e estudantes católicos, engajados numa ação 
política junto a grupos populares (RIBEIRO, 1998, p. 22).  

 

Diversos conjuntos de educadores passaram a pressionar o Governo Federal para 

que os apoiasse e também estabelecesse uma coordenação nacional das iniciativas 

Nesse sentido, em janeiro de 1964, foi aprovado o Plano Nacional de 

Alfabetização, que previa a disseminação, por todo o Brasil, de programas de alfabetização 

orientados pela proposta de Paulo Freire. A preparação do plano recebeu forte engajamento de 

estudantes, sindicatos e diversos grupos estimulados pela efervescência política da época. Foi, 

todavia, interrompida dois meses depois pelo golpe militar. 
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Com o golpe militar de 1964, Paulo Freire foi exilado e “os programas de 
alfabetização e educação populares foram vistos como grave ameaça à ordem do 
País”. O Governo só permitiu a realização de programas de alfabetização de adultos 
assistencialistas e conservadores. Em 1967, ele assumiu o controle dessa atividade, 
lançando o Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL (RIBEIRO, 1998, 
p. 26). 

 

“Durante a década de 1970, o MOBRAL expandiu-se por todo o Território 

Nacional, diversificando sua atuação. Dele derivam algumas iniciativas sendo a mais 

importante o Programa de Educação Integrada – PEI.” (MASAGÃO, 1998, p. 26). Este abria 

a possibilidade de continuidade de estudos para os recém-alfabetizados, assim como os 

chamados analfabetos funcionais. Criou, ainda, como recursos auxiliares, os Programas de 

Educação para a Saúde (PES) e o Programa de Educação Profissional (PROF). 

Paralelamente, grupos dedicados à educação popular continuavam a realizar 
experiências pequenas e isoladas de analfabetismo de adultos com propostas mais 
críticas. Paulo Freire, exilado, seguia trabalhando com educação de adultos no Chile 
e depois em países africanos. [...] Com a emergência dos movimentos sociais e o 
início da abertura política na década de 1980, essas pequenas experiências foram se 
ampliando. Projetos de alfabetização se desdobram em termos de pós-alfabetização 
avançando no trabalho com a língua escrita, além das operações matemáticas básicas 
(RIBEIRO, 1998, p. 27). 

 

“O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), apesar do volume de 

recursos investidos, não chegou a render os resultados esperados” (UNESCO, 2008, p. 24). 

Muitos dos seus alfabetizadores não possuíam formação adequada para lidar com a educação 

de jovens e adultos. O método utilizado para a alfabetização, apesar de se dizer inspirado em 

Paulo Freire e de fazer uso de palavras geradoras, ditas extraídas da realidade do aluno, se 

reduzia a uma aplicação tecnicista do método de silabação. 

O MOBRAL foi criado e operacionalizou sua ação durante o chamado Estado 

autoritário. Com o restabelecimento da democracia, ou seja, da transição democrática, iniciou-

se a transformação do MOBRAL em Fundação Educar, com a intenção de continuar a 

educação de adultos em novos modelos e paradigmas. Segundo Lovisolo (1988, p. 24),  

No momento da transformação do MOBRAL em Fundação Educar, vozes céticas e 
críticas sinalizaram que não se podia construir o “novo” a partir de uma estrutura e 
tradição de trabalho tão “velha”. Para estes críticos, a nova instituição estava 
herdando recursos humanos e financeiros, valores norteadores, princípios de ação, 
avaliação de experiências, enfim, tudo aquilo que, desejado ou não convertera-se em 
parte de uma instituição com mais de dez anos de atuação. 

 

Por outro lado, otimistas acreditavam que, com as novas condições políticas e 

diferente organização da sociedade civil, havia espaço para uma ação educativa de adultos 
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que se aproximasse do modelo defendido pela educação popular. Sobre esse modelo popular 

ou conscientizador, cita Lovisolo (1988, p. 23): 

Modelo popular ou conscientizador, que recebeu ao longo dos últimos trinta anos 
lnomes tais como: “educação para a libertação”, “pedagogia do oprimido” e 
“educação para a resistência”, entre outros. É também sabido que, desde as 
conceituações e experiências pioneiras de Paulo Freire, esse modelo converteu-se na 
proposta metodológica da Teologia da Libertação, de sindicatos e partidos, de 
associações da sociedade civil e, especialmente, das hoje denominadas Organizações 
Não Governamentais atuantes em educação com adultos dos segmentos populares. 

 

Na transformação da Fundação Mobral em Educar, as disputas entre os defensores 

dos modelos sistematizador e popular foram uma constante. Ambos modelos contavam com 

defensores e críticos. Ante esses conflitos se optou por uma conciliação, ou seja, no plano 

“conceitual”, se escolheu o modelo sistematizador e, no “operacional,” os argumentos do 

modelo popular. 

Em 1985, essa conciliação se manifestou no documento “Princípios Norteadores 

de Ação Educativa do Mobral” (FUNDAÇÃO EDUCAR, 1985), elaborado ao longo desse 

ano, onde se afirma: 

A educação deve retomar, hoje, sua função de transmitir o saber sistematizado [...] 
Assim, o objetivo a perseguir é o aprimoramento do ensino destinado ás camadas 
populares, através de professores qualificados que dominem os conteúdos logicamente 
estruturados e organizados. Portanto passam a ser também tarefas fundamentais: 
qualificar professores e propiciar condições materiais compatíveis com um trabalho 
compromissado com os adolescentes e adultos [...] Alem do domínio dos conteúdos, os 
professores precisam ter consciência de seu papel social, nesse processo de produção de 
conhecimentos, e de incentivo á reflexão critica, para que na sua pratica educativa 
venham possibilitar a aquisição efetiva dos conhecimentos. Entende-se que a essência da 
educação está contida na relação aluno-conhecimento, da qual o professor é o mediador 
capaz de propiciar a reconstrução do conhecimento. 

 

Com a extinção do MOBRAL em 1985, a Fundação Educar abriu mão de executar 

diretamente os programas, passando a apoiar financeira e tecnicamente iniciativas do Governo 

e de entidades civis e empresas a ela conveniadas, bem como passou a desenvolver programas 

de Educação Pré-Escolar para os filhos de alunos matriculados na alfabetização funcional e na 

Educação Integrada. Para Haddad e Di Pierro (2000, p. 119), 

A história da educação de jovens e adultos do período da redemocratização, 
entretanto, é marcada pela contradição entre a afirmação no plano jurídico do direito 
formal da população jovem e adulta à educação básica, de um lado, e sua negação 
pelas políticas públicas concretas, de outro. 

 

O governo dos militares encerrou-se em 1985, com a eleição de Tancredo Neves 

para a Presidência da República e José Sarney para vice. Tancredo faleceu antes de tomar posse. 
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O governo de José Sarney teve como pontos altos o restabelecimento das eleições diretas, a 

eleição da Assembleia Nacional Constituinte e a elaboração da Constituição de 1988, que 

estendeu o direito de voto facultativo aos analfabetos e aos jovens com 16 e 17 anos. 

Nesse período de reconstruções democráticas, muitas experiências de 

alfabetização adquiriram consistência. Um avanço importante dessas experiências é a 

incorporação de uma óptica de alfabetização e de programas extensivos de educação básica de 

jovens e adultos. 

No âmbito das políticas educacionais, os primeiros anos década de 1990 não foram 
muito favoráveis. Historicamente,o Governo Federal foi a principal instância de 
apoio à articulação das iniciativas de educação de jovens e adultos. Com a extinção 
da Fundação Educar em 1990, criou-se enorme vazio em termo de políticas para 
alguns estados e municípios (RIBEIRO, 1998, p. 33). 

 

Ao longo da segunda metade dos anos 1990, foram concebidos e tiveram início 

três programas federais de formação de jovens e adultos de baixa renda e escolaridade: 

Programa Alfabetização Solidária (PAS)3; Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA)4 e Plano Nacional de Formação do Trabalhador (PLANFOR).   

Sobre esses três programas, Haddad (2008) esclarece que “nenhum deles é 

coordenado pelo Ministério da Educação e são desenvolvidos em regime de parceria 

envolvendo diferentes instâncias governamentais, organizações da sociedade civil e 

instituições de ensino e pesquisa”. 

“Em 1990, ocorreu em Jomtien, Tailândia, a Conferência Mundial sobre 

‘Educação para Todos’, que reuniu representantes de governos de 115 países, entre os quais 

estava representado o Brasil.” (UNESCO, 2008, p. 26). Na ocasião, foi reconhecido o 

fracasso das campanhas de alfabetização passadas e foram enfatizadas as transformações 

rápidas no campo da economia das tecnologias e das comunicações, bem como as incertezas 

rápidas que marcavam, no plano internacional, o final do século XX e início do século XXI.  

 

                                                           
3 Criado como política governamental desenvolvida em parceria com empresas e instituições de ensino superior, o programa 
Alfabetização Solidária nasceu ligado à iniciativa da Comunidade Solidária da Presidência da República; posteriormente, 
criou uma sociedade civil sem fins lucrativos para “deslizar” da estrutura administrativa do Estado para a condição de 
organização não-governamental, com a qual sobreviveu após o término do mandato presidencial. 
4 O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), do Governo Federal foi gestado fora da arena 
governamental, numa articulação do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) com os Movimentos dos 
Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). Foi capaz de introduzir uma proposta de política pública de educação de EJA no 
meio rural no âmbito das ações governamentais da reforma agrária, coordenada pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA) (DI PIERRO, 2000, p. 124). 
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Em 1991, o MEC formalizou sua intenção de não mais atuar na educação de 

adultos analfabetos e concentrou esforços na educação de crianças. A União só voltou a atuar 

na educação de jovens e adultos em 1997, com o Programa Alfabetização Solidária, uma ação 

de parceria estabelecida entre o Poder Público e a Sociedade. 

Em julho de 1997, ocorreu em Hamburgo a V Conferência Internacional de 

Educação de Pessoas Jovens e Adultas (CONFINTEA). No Brasil, as reuniões preparativas 

para esse evento possibilitaram uma articulação de segmentos e de agentes envolvidos com a 

EJA de quase todo o País, desencadeando a realização de encontros anuais e a criação de 

fóruns estaduais.  

Os fóruns regionais e estaduais, bem como os encontros nacionais dos segmentos 
que atuam em EJA, discutem as políticas de educação do País e pressionam 
autoridades e governos para que garantam a obrigatoriedade e a gratuidade da 
educação dos jovens e adultos poucos escolarizados, conforme estabelecido pela 
Constituição de 1988, no seu artigo 208 (UNESCO, 2008). 

 

Vale ressaltar que o Fundo de Valorização do Ensino Fundamental (FUNDEF), do 

qual as matrículas do ensino de jovens e adultos foram expurgadas por imposição de um veto5 

do então presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Para Di Pierro (2005, p. 1123): 

Rompeu-se, assim, o princípio da universalidade inerente ao direito humano à 
educação: embora as leis maiores assegurem a todos o acesso e a progressão na 
educação básica pública, gratuita e de qualidade, a focalização de recursos para a 
educação escolar na faixa etária de 7 a 14 anos suprimiu os meios para que as 
instâncias administrativas do Estado cumpram adequadamente seu dever na provisão 
de ensino fundamental aos jovens e adultos. [...] Nesse contexto, as demandas e 
necessidades educativas dos jovens e adultos, quando consideradas, foram 
abordadas com políticas marginais, de caráter emergencial e transitório, subsidiárias 
a programas de alívio da pobreza. 

 

Com a realidade exposta, faz-se necessário conhecer um pouco do perfil do 

educando da alfabetização de jovens e adultos, sua vida, sonhos e necessidades. 

 

2.1 O perfil do educando da Alfabetização de Jovens e Adultos 

 

O jovem e o adulto da EJA não são o estudante universitário, o profissional 

qualificado ou uma pessoa com uma história de escolaridade regular. Os sujeitos da EJA são 

provenientes da zona rural ou urbana; “é aquele que chega às grandes cidades e às metrópoles, 

                                                           
5 Durante os oito anos da presidência de Fernando Henrique Cardoso, o Governo Federal conferiu lugar marginal à educação 
básica de jovens e adultos. Na hierarquia de prioridades da reforma e da política educacional, fechou o único canal de diálogo 
então existente com a sociedade civil. 
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proveniente de trabalhos não qualificados com baixo nível, ou nenhum, de instrução escolar.” 

(RIBEIRO, 2001, p. 16). Este jovem adulto é, também, um excluído da escola. Para Haddad 

(2008, p. 29), 

Quando se toma a educação de jovens e adultos do ponto de vista de seus potenciais 
educandos, verifica-se que estes são justamente aquelas pessoas que as estatísticas 
alocam entre os pobres e indigentes; são as pessoas negras, os moradores das regiões 
mais pobres, ou nas metrópoles, os que têm mais dificuldades de conquistar 
empregos. São os trabalhadores rurais, grande parte ainda sem terra; são mulheres 
mais idosas, vítimas  da subcontratação  no mercado de trabalho ou exploração nos 
serviços domésticos, sequer  considerados trabalho. 

 

Esses jovens e adultos analfabetos, com passagem curta (ou nenhuma) e não 

sistemática pela escola, em sua maioria, após experiências no trabalho rural e ao migrarem para 

a cidade, passam a trabalhar em ocupações urbanas não qualificadas, buscando a escola para 

alfabetizar-se ou cursar algumas séries do ensino supletivo. Em comum, todos têm a marca da 

forte exclusão, decorrente da não-inserção no mundo letrado. Para Haddad (2008, p. 30), 

É preciso reconhecer que os potenciais educandos de EJA, os jovens e adultos com 
baixa ou nenhuma escolaridade, são aquelas pessoas as quais é negado o acesso a 
uma vida saudável – aqui incluindo as necessidades de saúde, saneamento básico, 
moradia, alimentação, lazer, atividades culturais, entre outras e autônoma, o que 
implica na garantia das liberdades individuais, e nas condições para exercê-las. 

 

“Por iniciar em sua trajetória na fase adulta da vida, são protagonistas de histórias 

reais e ricas em experiências acumuladas ao longo da vida. Eles configuram tipos humanos 

diversos.” (CADERNOS DE EJA, 2006, p. 4). São homens e mulheres que chegam à escola 

com crenças e valores já constituídos e, além disso, com traços de vida, origem, idades, 

vivências profissionais, históricos escolares, ritmos de aprendizagem e estrutura de 

pensamentos variados. 

Esses alunos constituem, portanto, um público heterogêneo, pois a cada aluno 

corresponde um tipo de realidade. São pessoas que vivem no mundo do trabalho, com 

responsabilidades sociais e familiares, com valores morais e éticos formados na experiência, 

no ambiente e na realidade cultural onde se encontram. 

Nesta realidade, “são influenciados em sua noção de mundo, mais pelo fato de ver 

e fazer, numa visão imediata às coisas que ver.” (CADERNOS DE EJA, 2006, p. 5). Isto é, 

buscam o saber que tem aplicação ao seu cotidiano. Muitos não têm uma consciência crítica 

ante os fatos sociais, mas também há os que participam de sindicatos e movimentos sociais, 

que influenciam ou na sua história e na sua ação, a consciência de argumentar para alcançar 

seus objetivos. 
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Por não ter tido acesso ao saber escolar, isso impossibilita o desempenho de uma 

atividade profissional, que exija maior referencial de conteúdo e competência, o que os torna 

quase sempre dependentes da ajuda governamental. Trabalham, no entanto: 

Mesmo assim, eles trabalham em múltiplas ocupações, em prestações de serviços, 
no setor informal, nas cidades ou zona rural. São agricultores assentados e 
trabalhadores da pesca, recicladores e lavadeiras, donas de casa e porteiros, 
população carcerária e profissionais do sexo. São, enfim, pessoas, frequentemente 
com muitas demandas, com muitas preocupações e problemas para resolver (UECE, 
2007, p. 37). 

 

A procura pela escola, por parte desses alunos, não acontece de forma simples. Ao 

contrário, em muitos casos, trata-se de uma decisão que envolve as famílias, os patrões, as 

condições de acesso e a distância entre casa e escola, as possibilidades de custear os estudos e, 

muitas vezes, trata-se de um processo contínuo de idas e vindas, de ingressos e desistências. 

Os relatos das alunas entrevistadas, revelam a situação. 

Aluna: “Tô quando eu termino tudo. Aí fico com minha mãe, pego meu caderno e 
meu livro véi e leio (Só em casa?) _ é só em casa mesmo Por que não foi para o 

colégio?) por causa da minha mãe, ela tem 88 (oitenta e oito) anos, aí é assim, tem 
dias que ela tá bem, quando ela tá sentindo uma coisinha aí ela diz: olhe eu não 
gosto de ficar só.” 

 
Aluna 9: “Porque era o ensino rápido, quando eu passei pra cartilha analítica aí não 
acompanhei, aí voltei (como era essa cartilha analítica?) era bem florida, tinhas 
muitas palavras, estórias, o alfabeto era na carta de ABC).” 
 
Aluna 12: “Porque no interior nós num aprendia não. Nesse tempo ela dava muito 
bolo na gente. Ela já morreu. Sabe o que ela fazia lá, pegava o papel fazia aquela 
rodinha no papel e perguntava que letra é essa, aí eu não sabia. Num tinha a carta de 
ABC aquelas letras ela queria que a gente dissesse aquelas letras eu não conhecia, 
não sabia, aí eu tinha medo dela, e não ia mais pra escola.” 

 

Ir à escola, para um jovem ou um adulto, é, antes de tudo, um desafio, um receio 

íntimo de fracassar. Por outro lado, acreditam que a escola lhes possa imprimir uma marca 

importante e por isso apostam nela. 

Na escola, são receptivos à aprendizagem, repletos de curiosidades e de novas 

experiências. Grande parte desses alunos espera, da sala de aula, um espaço que atenda às 

suas necessidades como pessoas e não apenas como alunos que ignoram o conhecimento 

escolar e buscam a escola para se integrar à sociedade letrada da qual fazem parte por direito, 

mas da qual não podem participar plenamente, pois não dominam a leitura e a escrita.  

Aluna 6: “Porque eu queria aprender a escrever. Mais a escrever.” 
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Aluna 12: “Porque achava bom e queria aprender mais, por isso que eu não deixava 
de ir, eu achava era bom.” 

 

Refletindo sobre essa temática, escreve Haddad (2008, p. 30): 

É nesse contexto que a educação de pessoas jovens e adultas deve ser tomada; não 
simplesmente como o processo de ensino e aprendizagem de habilidades técnicas – 
leitura, escrita, operações matemáticas e outros conhecimentos acumulados pela 
humanidade-, que deveriam ter sido apropriadas no passado, mas como parte de um 
processo, que se dá ao longo da vida, que visa garantir possibilidades de 
desenvolvimento- pessoal e coletivo- para pessoas que chegaram à juventude ou à 
idade adulta sem algumas ferramentas, como a educação escolar. 

 

É determinante, com efeito, o papel do educador da EJA, quanto à permanência 

deste aluno na escola. 

 

2.2 O educador da Alfabetização de Jovens e Adultos 

 

O papel do alfabetizador tem relevância na aprendizagem do alfabetizando. O 

bom acolhimento e a valorização do aluno pelo professor de EJA possibilitam a abertura de 

um melhor canal de aprendizagem, porque fomentam o encontro dos saberes da vida vivida 

com o dos saberes escolares. É fácil perceber como a relação professor/aluno é fundamental 

para o sucesso na educação. 

A figura do professor aparece em nossas lembranças como aquela que marcou uma 
predileção por determinada área do conhecimento como alguém que nos influenciou 
em nossas escolhas profissionais mesmo como alguém com quem nada aprendemos 
ou até como aquela pessoa com as quais não gostaríamos de nos encontrar na rua. 
Isso nos ajuda a compreender que o professor exerce um papel determinante e de 
responsabilidade tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso escolar de qualquer um dos 
seus alunos (CADERNOS DE EJA, 2006, p. 17). 

 

Observa-se, portanto, que o desempenho do professor da EJA é determinante para 

evitar situações de novo fracasso escolar e de um caminho inseguro. A valorização dos 

saberes que os alunos trazem para a sala de aula, assim como do reconhecimento da existência 

de uma sabedoria no sujeito, por parte do professor, certamente, contribui para que ele 

desenvolva autoimagem positiva, ampliando a autoestima e fortalecendo a autoconfiança. 

Aluna 4: “a minha auto-estima né. Através de estudar aprendi a mim dar valor, o 
meu trabalho, a gente aprende muitas coisas boa “- Melhorou, faço ginástica, faço 
visita no lar Torres de Melo, converso com eles, a gente leva coisas pra eles.” 
Aluna 6: “- Melhorou, assim até eu falar. Eu era mais tímida pra conversar, eu não 
tinha isso, eu achava muito vaga, eu não sabia de nada né. (Melhorou a 

autoestima?) – é, melhorou muito.” 
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Professores e alunos, quando trabalham juntos, desempenham, sem dúvida, papéis 

diferenciados. Tradicionalmente, o professor é aquele que ensina e o aluno é aquele que 

aprende. Essa é uma premissa que, por muito tempo, orientou o trabalho da escola e do 

professor. Este, no entanto, não só ensina, mas também aprende na relação que mantém com 

seus alunos. Da mesma forma, o aluno que aprende também leva seu professor a fazer 

descobertas sobre como ensinar, portanto também ensina. Para Freire (1987, p. 68): 

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo.” 

Ante o exposto, notamos a relevância de levar em conta o conceito de educação 

de jovens e adultos na sua constituição histórica, que aponta uma realidade do professor 

quanto à precariedade de sua formação. A EJA sempre foi um espaço marcado por posições 

que justificam a atuação de professores leigos, ou mesmo monitores, sem preocupação com a 

formação inicial e continuada. Segundo Edições UNESCO (2008, p. 100), 

No exercício comum, na organização de programas de alfabetização de jovens e 
adultos, é atribuída à ação alfabetizadora um universo variado de pessoas com 
diferentes perfis de formação. Os alfabetizadores que atuam nesse campo são 
nomeados de variadas formas: educadores, educadores populares, formadores de 
adultos, agentes sociais, entre outros. 

 

“Comumente, são denominados professores aqueles que possuem habilitação para a 

docência e atuam na educação escolar, em sistemas públicos e privados de ensino; sendo 

denominados aplicadores os agentes de programas organizados pela sociedade civil.” (UNESCO, 

2008, p. 100). No caso dos que atuam em programas não governamentais, ou em parceria com os 

governos, a maioria atua sem reconhecimento de vínculo trabalhista, percebendo modalidades 

diversas de auxilio econômico em valor inferior ao piso salarial do professor.  

A falta de habilitação para a docência é uma característica desses agentes 

educativos, o que afeta a qualidade e os resultados dos programas de alfabetização e educação 

de jovens e adultos (UNESCO, 2008, p. 101). 

A formação do alfabetizador de jovens e adultos é um problema que se tenta 

delinear de várias maneiras, seja pela ação direta em processos diversos, seja pela ação direta 

de formação inicial, nos cursos universitários e habilitações para a docência, e de formação 

continuada em serviço, seja pela produção de subsídios pedagógicos e materiais didáticos que 

privilegiam o alfabetizador como leitor. De acordo como artigo 62 da LDB/9394/1996,  

A formação de docentes para atuar na formação básica far-se-á em nível superior, 
em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
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superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 
a oferecida em nível médio, na modalidade normal (BRASIL, 1996). 

 

Vale ressaltar, neste passo, a formação inicial e continuada ensejada pela UECE 

aos alfabetizadores. Segundo a coordenadora pedagógica do Programa “essa formação 

contribuiu para uma prática educativa que possibilitasse atingir os objetivos de ensino 

aprendizagem.” (Questionário Coordenadora Pedagógica, 2009). 

Do ponto de vista político, a formação desses educadores é realizada mediante 

parcerias entre órgãos públicos e organizações não governamentais com tradição de atuação 

no campo da educação de jovens e adultos. Segundo edições da UNESCO (2008, p. 116), 

A Formação continuada no interior de programas tem assumido um caráter para 
além do compensatório frente à inexperiência ou falta de habilitação específica dos 
alfabetizadores que neles atuam. Em muitos programas esta instâncias formativas 
assumem um caráter reflexivo que considera o educador como agente responsável 
pelo processo educativo, ao valorizar suas experiências pessoais, seus valores e 
saberes práticos e teóricos, possibilitando, assim, a ressignificação de sua prática. 
[...] Há um consenso no campo educacional de que a profissionalização docente se 
produz na formação continuada e permanente. 

 

Entre as iniciativas federais, destaca-se a Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores de Educação Básica, uma iniciativa do MEC, de 2004, com o objetivo de contribuir 

para a melhoria da qualidade do ensino público por meio da formação dos professores.  

A Resolução nº 12, de 3 de abril de 2009, estabeleceu critérios e procedimentos 

para a transferência automática dos recursos financeiros para o exercício de 2009, aos estados, 

ao Distrito Federal e aos municípios e para o pagamento de bolsas no âmbito do Programa 

Brasil Alfabetizado. Estabelece no seu art. 4º: 

Art. 4º - São agentes do Programa Brasil Alfabetizado: 
III- os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, doravante denominados entes 
executores (EExs), órgãos responsáveis pela execução das ações previstas nesta 
Resolução, destinadas à obtenção plena dos objetivos do Programa (BRASIL, 2009). 

 

No ano de 2008, nessa ambiência, a UECE saiu do cenário como agente executora 

do Programa Brasil Alfabetizado podendo atuar como instituição formadora, com as formações 

inicial e continuada dos educadores, de acordo com as orientações do Art.10 desta Resolução. 

Art.10 - § 1º O plano de formação inicial e continuada poderá ser implementado 
diretamente pelos EEx ou em parceria com uma instituição formadora, 
preferencialmente que faça parte da Rede de Formação em Alfabetização de jovens 
e adultos apoiada pelo MEC, devendo a instituição manifestar formalmente a sua 
adesão a esse plano. Serão aceitas como formadoras as instituições de ensino 
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superior (IES), a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, por meio da 
rede federal de educação profissional, as instituições comunitárias de ensino 
superior sem fins lucrativos, bem como instituições e organizações de ensino sem 
fins lucrativos que comprovem, no mínimo, dois anos de experiência em atividades 
educacionais, e, no mínimo, um ano de experiência em alfabetização de jovens e 
adultos, conforme as orientações constantes do manual de Assistência Financeira do 
FNDE aprovado no ano de 2009 (BRASIL, 2009). 

 

Desta maneira, a UECE, por não manifestar formalmente sua adesão ao Plano, 

não está participando das formações dos educadores do Programa Brasil Alfabetizado 2009, 

que está sendo executado em 2010. Apesar da não-participação, salientamos que a UECE não 

só executou o Programa Brasil Alfabetizado no período de 2003 a 2007/2008, como também 

as formações dos educadores.  

Na intenção de contribuir para a qualidade do ensino público e da continuidade 

dos estudos em EJA, surge nos anos de 2003 o Programa “Brasil Alfabetizado”. 

 

2.3 O Programa Brasil Alfabetizado 

 

Ainda nos primeiros dias de janeiro de 2003, o Ministério da Educação anunciou 

que a alfabetização de adultos será prioridade da administração do governo Luís Inácio Lula 

da Silva. 

Dando continuidade à oferta e política de EJA, o Programa “Brasil Alfabetizado” 

foi ofertado pelo presidente Luis Inácio da Silva, em 08 de setembro de 2003, com o objetivo 

de abolir o analfabetismo no País até o final de 2010. Segundo Edições UNESCO (2008, p. 

75), esse programa foi lançado pelo Ministério da Educação, com o intuito de 

Coordenar, induzir e apoiar ações de alfabetização articuladas e outras políticas de 
assistência social, formação para o trabalho e geração de renda. Modelado e 
financiado pelo governo federal, o programa é executado de modo descentralizado 
por estados, municípios, instituições de ensino superior e organizações sociais, que 
têm autonomia didático-pedagógica e são responsáveis pelas instalações físicas, 
mobilização dos alfabetizandos e recrutamento e capacitações de alfabetizadores. 
Esse desenho não é original, assemelha-se a outros programas e campanhas 
similares que o Brasil conheceu na segunda metade do século XX.    

 

Esse reconhecimento do Governo Federal, segundo o qual o acesso à educação 

básica é direito de todos, concretizou-se em janeiro de 2003, com a criação, pelo Ministério 

da Educação (MEC), da Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo 

(SEES/MEC). A Secretaria é responsável pela elaboração e execução das políticas públicas 

destinadas à abolição do analfabetismo. 
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Ressalta-se ainda que, a partir de 2004, houve nova e significativa alteração na 

estrutura técnico-administrativa do Ministério da Educação no que concerne à educação, com 

a criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD. 

A SECAD, instituída pelo MEC como apoio à alfabetização e ensino fundamental 

de jovens e adultos, reuniu a gestão de programas, que passou a centralizar as políticas 

educacionais da EJA, reconhecendo as especificidades de seu público, que exige estratégias 

diferenciadas daquelas geralmente implementadas nos sistemas regulares de ensino. Além 

dessa Secretaria, o MEC instituiu uma Comissão Nacional para consulta aos municípios, 

estados e organizações da sociedade civil6.  

De um lado, ainda que pesem as contradições entre o caráter público e privado do 
PAS, e as implicações éticas de sua relação com o estado no tocante à utilização de 
recursos públicos até 2002, sua trajetória institucional pode ser considerada um caso 
exemplar da transferência das responsabilidades do estado para a sociedade civil. O 
vácuo deixado pela insuficiência de políticas públicas nacionais de alfabetização de 
jovens e adultos tendeu a ser ocupado por iniciativas locais, em geral concretizadas 
por meio de parcerias entre governos municipais e organizações da sociedade civil 
(HADDAD, 2008, p. 57). 

 

No Ceará, o Projeto foi implementado pelo Governo do Estado em 2003, por 

intermédio da Secretaria de Educação Básica, que tem como meta erradicar 100% do 

analfabetismo neste Estado até o ano de 2010. Na primeira etapa do Projeto, de 2003 a 2006, 

a previsão era de alfabetizar 150 mil alunos a cada ano, correspondendo a 12,5% do total de 

analfabetos de todo o Estado. 

Considerando a diversidade brasileira, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2000), o Programa de Erradicação do Analfabetismo atua por 

meio de convênios e parcerias com instituições governamentais e não governamentais. Dentre 

os vários convênios firmados em parceria com o MEC, o Programa “Brasil Alfabetizado” é 

um que é celebrado com a Universidade Estadual do Ceará (UECE). 

Conforme as resoluções nº 22(20/abril/2006) e nº 31 (10/ago/2006), o programa 
funciona por meio de parcerias que podem ser estabelecidas com órgãos de governos 
estaduais, municipais ou Distrito Federal, e também com entidades da sociedade 
civil e instituições de ensino superior (HADDAD, 2008, p. 60). 

 

Em convênio com a Universidade Estadual do Ceará (UECE), o Programa Brasil 

Alfabetizado foi coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão, no período de 2003 a 2007/2008, 
                                                           
6 Criada pelo Decreto Presidencial nº 4.834/2003 para tratar exclusivamente da alfabetização de jovens e adultos, a Comissão 
Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (Cnaeja) teve seu âmbito e composição ampliados pelo Decreto 
n° 5.475, de junho 2004, reafirmados pelo decreto n° 6.093, de abril de 2007. Sua composição recente foi estabelecida pela 
Portaria n° 602, de março de 2006. 
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executando assim cinco módulos. Nesse tempo, o Programa beneficiou os seguintes 

segmentos sociais: população indígena, pescadores, população carcerária, trabalhadores rurais 

assentados e pessoas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Segundo 

Soares (2006, p. 59), 

O projeto abriu inscrições para alfabetizadores, em julho de 2003, ficando a cargo 
do alfabetizador o cadastro de vinte e cinco alunos e o local onde seriam ministradas 
as aulas. Não foi adotado pela coordenação do projeto, nenhum requisito para ser 
alfabetizador, sendo necessário só ter os vinte e cinco alunos e um local para 
ministrar as aulas. A única exigência que se tinha, era de ter o ensino médio 
completo. 

 

2.4 A concepção teórico-metodológica do Programa Brasil Alfabetizado na UECE 

 

A primeira metade da “década da alfabetização” testemunhou muita inovação nas 

abordagens pedagógicas de adultos. Hoje múltiplas abordagens pedagógicas são usadas em 

programas e campanhas de alfabetização de adultos. Segundo a UNESCO (2008), “todos tem 

seus méritos bem como seus desafios. Nenhum método pode ser considerado o mais 

apropriado a ser adotado por todos.” 

A proposta pedagógica do Programa Brasil Alfabetizado, está então, aberta à 

utilização de várias possibilidades pedagógicas e metodológicas. Segundo a Coordenadora 

Pedagógica do Programa Brasil Alfabetizado na UECE, 

“A Coordenação do Programa Brasil Alfabetizado na UECE elegeu como concepção 
político sociais, atuar como agente de mudanças, como formador de atitudes, de 
idéias, de uma nova forma de perceber o mundo e os homens, contribuindo assim 
para resgatar uma dívida social com os jovens e adultos. Fundamentada nesta 
concepção, estruturou os procedimentos teórico-metodológicos com base também na 
concepção de letramento, considerando essencial investigar as práticas de uso da 
escrita, no local de trabalho, no bairro, no lar, dando assim uma relevância social a 
escrita, a produção de textos em interação com o cotidiano do aluno.” (Nascimento, 
Antonia Valy. Coordenadora pedagógica, 2009). 

 

Nessa perspectiva, essa proposta pedagógica toma como referencial teórico as 

concepções básicas de grandes pensadores, como Paulo Freire, Emília Ferreiro, Lev 

Vygostsky, Celestim Freinet e Magda Soares. De acordo com as “Orientações Metodológicas 

para a Formação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos” (UECE, 2007, p. 14), 

[...] Do brasileiro Paulo Freire, seguimos as indicações: 
ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. O papel da educação é fornecer a 
passagem de um conhecimento ingênuo para uma consciência crítica. A leitura de 
mundo do educando é ponto que antecede o seu processo de construção da escrita da 
palavra. O diálogo é o processo chave de construção da língua. Através do diálogo, 
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o educando estabelece uma relação entre o que foi vivido e o que foi percebido, de 
forma crítica. 
 
[...] Do russo Lev Vygotsky adotamos o pressuposto de que: 
a aprendizagem é fruto das relações sociais e do desenvolvimento cultural, buscando 
valorizar e ampliar: os pontenciais próprios do educando; as funções superiores da 
inteligência; a ação do alfabetizador como mediador e facilitador das descobertas do 
aluno;a construção de um homem novo, dentro de uma teia de valores, sabedoria de 
vida e experiências vividas, no contexto individual e social que lhe é próprio. 
 
De Emília Ferreiro, psicóloga e pesquisadora argentina radicada no México, 
contemplamos a compreensão do processo de aquisição e desenvolvimento 
linguístico dos indivíduos. Para ela, o aluno aprende muito mais se for ativo, 
transformador e sujeito da própria aprendizagem; compreende o sentido das palavras 
através das experiências emocionais e mentais próprias do seu viver; tem 
experiências mentais e emocionais que facilitam o nascimento das palavras escritas 
(gênese); aprende a Ler, lendo; a escrever, escrevendo. 
 
Da pedagogia do bom senso, do francês Celestin Freinet, tomamos como referência 
a idéia e que toda criatura, por mais deserdada que seja, possui tesouros dentro de si. 
Só se aprende a fazer, fazendo; só se aprende a viver, vivendo. A vida se aprende 
pela vida. A verdadeira sabedoria é simples e pertence ao simples. A Ciência se 
debruça sobre a sabedoria do simples e a esconde com idéias e conceitos 
complicados. Assim, o verdadeiro sábio – o homem simples- se sente ignorante a 
respeito daquilo que naturalmente já sabia. Há no mundo duas espécies de gente: os 
faladores e os fazedores. Os faladores não podem fazer nada, pois ocupam seu 
tempo em falar, falar e falar. Já os fazedores produzem o amanhã. 

 

Por fim, esta obra ressalta ainda a contribuição dos estudos linguísticos sobre 

letramento e alfabetização, de Magda Soares, e das ideias de polifonia de Mikhail Bakhtin, 

ressaltando que a soma dessas teorias permite ao profissional da alfabetização de jovens e adultos 

Encarar os alunos como pessoas que precisam ter sucesso em suas aprendizagens 
para se desenvolverem pessoalmente e terem uma imagem positiva de si mesmos, 
orientando-se por esse pressuposto. Desenvolver um trabalho de alfabetização 
adequado às necessidades de aprendizagem dos alunos, acreditando que todos são 
capazes [...] Observar o desempenho dos alunos durante as atividades, bem como 
suas interações nas situações de parceria, para fazer intervenções pedagógicas 
adequadas. Planejar atividades, considerando o nível de conhecimento real dos 
alunos. Selecionar diferentes tipos de texto, apropriados ao trabalho. Utilizar 
instrumentos funcionais de registro do desempenho e da evolução dos alunos, de 
planejamento e de documentação do trabalho pedagógico (SOARES, 2006). 

 

A formação inicial e continuada, executada pela UECE para alfabetizadores 

sistematizou-se em vários momentos de interatividade, com a intenção de, segundo 

questionário da coordenadora pedagógica do Programa na UECE (2009), 

· Contribuir para a compreensão, a análise, o desenvolvimento e a (re) 

construção de teorias, de práticas, de saberes, de competências, de habilidades e 

de planejamento da prática pedagógica necessária ao Professor Alfabetizador; 

· Aprofundar conhecimentos e trocas de experiências, comprometendo-se com a 
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formação do professor alfabetizador e com o objetivo do Programa e da própria 

UECE que é o de promover uma educação para jovens e adultos voltada para o 

desenvolvimento humano. 

 

Observa-se, com efeito, que a ação alfabetizadora, em qualquer instância, 

caracteriza-se pelo uso de um ou mais métodos para ensinar a ler, escrever e noções de 

Matemática. A concepção teórico-metodológica do Programa Brasil Alfabetizado executado 

pela UECE, no entanto, priorizou a proposta libertadora de Paulo Freire, que tem como meio 

a conscientização das pessoas e transformação da sociedade. Seguindo o modelo libertador, 

foi inaugurado nas experiências inovadoras da alfabetização de jovens e adultos realizadas por 

Paulo Freire na década de 1960 e continuado pelas vivências de educação popular. 

Vale ressaltar a importância de conceber a alfabetização como um processo, o 

qual tem início muito antes do acesso à escola, porque os conhecimentos acumulados nas 

interações com os diversos grupos sociais dos quais os alunos fazem parte devem ser o 

referencial a nortear tal processo, sendo um esforço constante em promover a constituição 

efetiva de um elemento essencial à cidadania, à leitura de texto, da sociedade e da cultura, 

conforme nos diz Paulo Freire: “A leitura do mundo precede a leitura da palavra”. 

O Programa Brasil Alfabetizado coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEX)/UECE dividiu-se em duas etapas, a primeira das quais voltada à formação 

inicial dos coordenadores e alfabetizadores (60h/a), e a segunda etapa para a formação 

continuada (80h/a). 

É importante ressaltar que esse Projeto se desenvolveu em cinco módulos, cada 

qual com a duração de oito meses, cujo objetivo era beneficiar, em média, 40.000 alunos por 

módulo, incluindo Fortaleza e outros municípios do Ceará. 

De acordo com o Relatório Técnico e Analítico do Teste Cognitivo de Saída 

Leitura/Escrita e Matemática do Programa Brasil Alfabetizado-Ceará Alfabetizado – 

2007/2008 – elaborado pela UECE, é esta a conclusão: 

Embora os resultados do programa não tenham demonstrado dados completamente 
satisfatórios quanto desejados, visto que em Fortaleza, de 9.374 alunos restantes no 
programa, somente 5.867 alunos compareceram às sala de aula para responderem o 
teste cognitivo e 7.219 alunos foram aprovados pelo resultado do teste mais a 
avaliação geral dos alfabetizadores durante o processo de ensino do programa 
(UECE, 2007/2008). 
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O Relatório informa também que, dos números apresentados, 3.620 alunos em 

Fortaleza deixaram de comparecer ao teste por motivos ignorados. Nos demais municípios 

acompanhados pela Secretaria de Educação Básica do Estado do Ceará (SEDUC)/UECE e 

Programa Pescando Letras, os resultados também deixaram a desejar pelo número de evasão 

apresentado na aplicação dos testes. 

 

Nº de provas 

Entregue aos 

Coordenadores 

Provas 

Aplicadas e 

corrigidas 

°/° de provas 

Corrigidas 

Provas não 

Aplicadas 

°/° de provas 

Não aplicadas 

9.374 5.867 62.6°/° 3.510 37.4°/° 
 

Quadro 2 – Evasão de Fortaleza/CE – Total: 9.734 provas 

Fonte: Teste Cognitivo de Saída Leitura/Escrita e Matemática – UECE. 

 

Provas aplicadas e corrigidas

Provas não aplicadas

Evasão de Fortaleza

63%

37%

 

Gráfico 1 – Evasão de Fortaleza 

Fonte: Teste Cognitivo de Saída Leitura/Escrita e Matemática – UECE (2007/2008). 

 

No concernente à correção dos testes, a Equipe Técnica que elaborou o relatório 

esclarece que “foi um trabalho exaustivo, minucioso e cauteloso, na perspectiva de apresentar 

os resultados de aprendizagem o mais fiel e real possível”. Registra como impacto 

insatisfatório dos resultados: 

1) índice elevado de evasão; 

2) falta de compromisso de alguns alfabetizadores; 

3) despreparo e omissão de alguns alfabetizadores para o processo de ensino; 

4) desconhecimento das regras principais de preparo e aplicação do teste. 

 

A equipe técnica conclui seus trabalhos com a seguinte análise, expressa no 

relatório: 
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Ao mesmo tempo em que se analisa o processo e se faz algumas considerações 
fortes ao programa, constata-se o esforço e organização da célula gestora e da equipe 
técnica em acompanhar o processo com visitações e registro de acompanhamento às 
salas de aula e cautela na apuração dos resultados finais, uma demonstração de 
compromisso e respeito a um programa tão importante para a inclusão social 
(UECE, 2007/2008). 

 

No caso de estados, municípios e Distrito Federal, os recursos são repassados 

mediante transferência direta, após a aprovação dos planos pedagógicos e cadastramento de 

alfabetizandos e de alfabetizadores. Já as organizações da sociedade civil e instituições de 

ensino superior têm esses repasses assegurados por meio de celebração de convênios ou 

termo de parceria. 

No âmbito do “Brasil Alfabetizado,” essas parcerias com outros órgãos do próprio 

Governo Federal, as prefeituras municipais e universidades, visam a atender grupos 

populacionais, como é o caso do Projeto “Saberes das Águas,” desenvolvido em conjunto 

com o Ministério da Educação, Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca e a Agência 

Espanhola de Cooperação, e o Pescando Letras, programa este dirigidos aos pescadores 

artesanais e trabalhadores da pesca. De acordo com as edições UNESCO (2008, p. 108), este 

programa se constitui em 

Uma proposta pedagógica para implementação de cursos de Alfabetização voltados 
às especificidades dos trabalhadores da pesca. O documento faz parte do programa 
Pescando letras, uma vertente do Brasil Alfabetizado desenvolvida pela Secretaria 
especial de Aqüicultura e Pesca-Seap da presidência da República, com o objetivo 
de reduzir em 50º/º o analfabetismo entre pescadores costeiros e ribeirinhos e 
aquicultores familiares. 

 

Do mesmo modo é o projeto “Educando para a Liberdade”, apoiado pelo governo 

do Japão e desenvolvido com a UNESCO no Brasil, MEC e Ministério da Justiça, com o 

objetivo de oferecer alfabetização para as pessoas encarceradas, além de criar diretrizes 

nacionais para a educação do sistema penitenciário. 

O objetivo do Programa Brasil Alfabetizado é efetivar a alfabetização de jovens e 

adultos, os quais não tiveram acesso à leitura, a escrita e a noções básicas de matemática, e 

incorporar esses hábitos no cotidiano, além de incentivá-los à continuidade de seus estudos. 

Assim os parceiros responsáveis pela implementação do Programa precisam ser criteriosos ao 

avaliar os resultados, de tal modo sejam os alunos, no final do processo de alfabetização, 

capazes de produzir, ler, compreender e realizar as operações básicas de matemática. 
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Ao longo de meia década de existência, o Brasil Alfabetizado passou por 

aperfeiçoamentos e reformulações. 

O período de alfabetização foi ampliado de seis para oito meses; foram previstos 
repasses financeiros para merenda, transporte, aquisição de livros didáticos e óculos; 
a prioridade na destinação das verbas foi direcionada das organizações sociais para 
as redes públicas de ensino; a avaliação do programa tornou-se sistemática e 
rotineira; foram desenvolvidos sub-programas destinados a quilombolas e 
pescadores; ente outras medidas (UNESCO, 2008, p. 75). 

 

De acordo com informação nas Edições UNESCO (2008, p. 75) a evolução da 

cobertura do Programa Brasil Alfabetizado – 2003/2007 apresenta-se no quadro a seguir: 

 

Anos Inscritos 
Alfabeti- 

zadores 

Projetos/ 

Parceiros 
Turmas Municípios 

Recursos 

(milhões de R$) 

2003 1.598.430 77.474 180 83.653 2.729 162.1 

2004 1.526.155 67.065 381 69.842     * 167,1 

2005 1.875.705 97.250 636 102.839     * 208,3 

2006 1.609.446 85.070 673 90.643     * 180,3 

2007 1.286.718 87.750 1.173 88.070     *     * 

 

Quadro 3 – Evolução da cobertura do Programa Brasil Alfabetizado – 2003/2007 

Fonte: MEC/Secad. Mapa do Brasil Alfabetizado. 

 

Em cinco anos de existência, de 2003 a 2007, o Brasil Alfabetizado cadastrou 

mais da metade dos analfabetos do País, mas as pesquisas não evidenciam impacto 

significativo desse esforço na redução do analfabetismo. Alguns fatores explicativos são: 

 

Um primeiro fator a considerar nesse resultado é a distância que separa o cadastro 
inicial da frequência efetiva dos jovens e adultos às salas de aula, pelas dificuldades de 
mobilização de uma população que vivencia precárias condições de vida e trabalho e 
múltiplas formas de exclusão social associadas a pobreza. Os parceiros alegam que o 
intervalo de tempo que separa o cadastramento dos alfabetizandos, a liberação dos 
recursos e o início dos cursos contribui para a desmobilização de educandos e 
educadores (mudanças, enfermidades e exigências do trabalho) predominam na 
explicação da elevada evasão e da freqüência dos cursistas [...] Os analistas 
consideram outras duas hipóteses para explicar a pequena repercussão  do Brasil 
Alfabetizado: uma causa provável é a de que uma porção expressiva dos inscritos não 
sejam analfabetos absolutos, outra, de que as aprendizagens esperadas não se realizem 
devido à precariedade das condições de ensino e à insuficiente formação dos recursos 
humanos mobilizados pelo Programa (UNESCO, 2008, p. 76). 
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Segundo relatório do MEC elaborado no período de outubro de 2004 a março de 

2005, contendo avaliação da implementação do Programa Brasil Alfabetizado, a maioria dos 

educandos já tinha passado por outros programas de alfabetização e havia alunos não 

alfabetizados, assim como outros que estão há anos em decurso de alfabetização com a 

mesma professora. De acordo com esse relatório, a permanência das mesmas pessoas nas 

classes de alfabetização indica três possibilidades: 

a) os programas não estão sendo efetivos em sua tarefa alfabetizadora; b) não há 
oferta de continuidade para os jovens e adultos recém-alfabetizados, que, para não 
perderem o contato com a leitura e a escrita, mantêm-se nessas classes; c) os alunos 
(por serem mais velhos) atribuem às classes de alfabetização um sentido muito mais 
socializador do que educativo, na medida em que essa é a única oferta pública de 
atividades comunitárias/coletivas (ABRAMOVAY; ANDRADE, citado por 
HADDAD, 2008, p. 62). 

 

Por fim, supõe-se que a ineficácia do Brasil Alfabetizado, tanto do ponto de vista 

do reduzido número de alunos em suas classes, quanto em relação ao fraco impacto na 

elevação dos níveis de alfabetização no País, está associada à falta de oportunidades para a 

continuidade dos estudos. 

Supondo-se que o sistema educacional brasileiro, assim como o contexto político, 

socioeconômico e cultural da sociedade brasileira, historicamente, impede homens e mulheres 

de concretizar o sonho de aprender a ler e escrever, percebe-se a necessidade de uma política 

de educação que permita a inclusão desse sujeito. Segundo Haddad (2008, p. 29), 

 [...] a importância de se investir na educação de jovens e adultos no Brasil, reside no 
reconhecimento dessas pessoas como sujeitos de um direito universal que, em 
virtude das desigualdades apontadas, lhe foi negado no passado e cujo acesso lhe é 
dificultado no presente, em razão da opção do desenvolvimento adotada, enfoque na 
priorização do crescimento econômico em detrimento da expansão das capacidades 
da população. 

 

Esse reconhecimento, assim como o direito de se alfabetizar e dar continuidade 

aos estudos, permite à pessoa elaborar suas formas de participação no trabalho, na política na 

organização social, cultural e inserção na sociedade.  

A pesquisa nos aponta dados que ampliam nossos conhecimentos acerca do 

Programa Brasil Alfabetizado executado na UECE conforme apresentação do capítulo a 

seguir. 
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3 AS FEIÇÕES DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

 

Este capítulo traz a sistematização e análise dos dados coletados durante o 

trabalho empírico. Objetiva compreender as questões levantadas em torno do objeto de estudo 

que se transformaram em objetivo desta investigação. 

Com esse intuito, optamos pela pesquisa exploratória de caráter descritivo de 

natureza qualitativa e, como técnica, a entrevista semiestruturada que permite “à pessoa 

entrevistada se expressar livremente sem as limitações criadas por um questionário.”  

A entrevista foi apoiada em um roteiro no qual constavam perguntas gerais 

direcionadas aos alunos. Participaram também, como sujeitos da pesquisa, as três 

alfabetizadoras das turmas investigadas e a coordenadora pedagógica do Programa Brasil 

Alfabetizado na UECE. Para estes foi aplicado um questionário com perguntas gerais e 

abertas, que ensejaram expressar suas opiniões de forma livre. 

Além das entrevistas, gravadas e realizadas individualmente, no caso dos alunos, e 

estes foram submetidos, posteriormente, a duas atividades, nas quais puderam demonstrar as 

habilidades desenvolvidas em escrita e leitura. 

Quanto ao procedimento da escrita, foram aplicadas duas atividades. Como 

primeira parte, solicitamos a elaboração de uma lista de compras de cereais, verduras, 

material de limpeza e higiene pessoal. Em seguida, como segunda questão, a resolução de 

dois problemas de Matemática, um de adição e outro de subtração. Na segunda atividade da 

escrita foram expressas duas opções para escolha dos alfabetizados: escrever um bilhete ou 

um convite para comemorar o seu aniversário. 

O procedimento oral realizou-se com a aplicação de uma atividade de leitura, na qual 

foi solicitada a leitura de placas informativas tendo como objetivo identificar o nível de leitura. 

Ressaltamos que, em face da riqueza linguística dos entrevistados, a pesquisa foi 

transcrita, tentando manter na íntegra as falas e a proximidade ao modo como foram 

pronunciadas pelos alfabetizados, o que os caracteriza e preserva o seu modo de expressar, 

escrito e oral do cotidiano, revelando assim as marcas de suas origens culturais. Como bem 

cita Freire (1992, p. 16), 
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O que venho propondo com base em minhas convicções políticas em convicções 
filosóficas é um profundo respeito pela identidade cultural dos alunos, uma identidade 
cultural que implica respeito pela língua do outro, cor do outro, gênero do outro, classe 
do outro, orientação sexual do outro, capacidade intelectual do outro. Mas essas coisas 
ocorrem em um contexto social e histórico, e não no ar puro e simples. Essas coisas 
ocorrem na história e eu Paulo Freire, não sou dono da história. 

 

A entrevista semiestruturada possibilitou levantar categorias nas quais as próprias 

alunas revelam suas realidades em que estão inseridas, como: suas experiências escolares, 

seus interesses de aprender a ler e escrever, as relações sociais, a inclusão social, seus 

pensamentos sobre a diferença da experiência escolar anterior para o curso “Brasil 

Alfabetizado” e, por fim, da continuidade aos estudos na EJA.  

Após a realização de repetidas leituras das entrevistas, foram estabelecidas 

algumas categorias, subcategorias e suas respectivas análises. Os sujeitos entrevistados são 

identificados por um número. Os números de 1 a 6 representam as alfabetizadas da turma do 

bairro Jardim das Oliveiras, de 7 a 10 os da turma do Pio XII e de 11 a 13 os da turma da 

Aerolândia. Esse procedimento visa a preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa. 

 

 

Quadro 4 – Dados identificadores das turmas pesquisadas. Turma: Jardim das Oliveiras 

Fonte: pesquisa direta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto 1 – Alunas, pesquisadora e alfabetizadora. Turma: Jardim das Oliveiras 
Fonte: Pesquisa direta. 

Nome Idade Estado civil Tem filhos Profissão 
1 62 Casada Sim Do lar 
2 60 Casada Sim Do lar 
3 73 Casada Sim Do lar 
4 39 Casada Sim Doméstica 
5 57 Casada Sim Do lar 
6 65 Casada Sim Do lar 
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As fotos que ilustram este trabalho foram tiradas pela pesquisadora. 

 

 
Quadro 5 – Dados identificadores das turmas pesquisadas. Turma: Pio XII 

Fonte: Pesquisa direta 

 
 

            
 

Foto 2 – Alunas e pesquisadora. Turma: Pio XII 

Fonte: Pesquisa direta. 

          
 

Nome Idade Estado 
Civil 

Tem 
Filhos 

Profissão 

11 65 Casada 04 Do lar 
12 66 Solteira 09 Do lar 
13 83 Casado 06 Pedreiro 

 
Quadro 6 – Dados identificadores das turmas pesquisadas. Turma: Aerolândia 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

Nome Idade Estado 
Civil 

Tem 
Filhos 

Profissão 

7 72 Solteira 4  
8 84 Viúva “Tive 20 (vinte) filhos, mas só 

se criaram nove.” 
Do lar 

9 72 Casada 6 Do lar 
10 73 Viúva 5 Do lar 
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Foto 3 – Alfabetizadora, alunas e pesquisadora. Turma: Aerolândia 

Fonte: Pesquisa direta. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

          
 

Foto 4 – Alfabetizadora, aluno e pesquisadora. Turma: Aerolândia 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

As atividades deste aluno (Aerolândia) foram realizadas em sua residência, em 

virtude de sua esposa encontrar-se doente.  

Dos treze participantes da pesquisa, doze são do sexo feminino na faixa etária de 

39 a 83 anos, sendo que a maior expressividade encontra-se no intervalo entre as idades de 60 

a 79 anos, dois têm as idades de 83 e 84 anos e duas com idades mais jovens, de 39 e 59 anos. 

Esse quadro mostra, também, que, das pessoas investigadas, um é do sexo masculino.    
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Relativamente à profissão, observamos que, dos treze entrevistados, onze exercem 

a profissão do lar, atividade não remunerada, trabalham em casa mesmo e cuidam da família. 

Uma tem a profissão de doméstica trabalhando em duas residências em dias alternados, 

entrando às 6h30min e saindo às 18; um tem a profissão de pedreiro que exerce 

eventualmente.  Haddad (2008, p. 35) ao se reportar a esses jovens e adultos, explica que: 

[...] estes são justamente aquelas pessoas que têm mais dificuldades de conquistar 
empregos, são os trabalhadores rurais, grande parte ainda sem terra; são mulheres 
mais idosas, vítimas da subcontratação no mercado de trabalho ou exploração nos 
serviços domésticos, sequer considerados trabalho, ou seja, passam a trabalhar em 
ocupações urbanas não qualificadas. 

 

Identificados os alunos, analisamos a categoria experiência escolar/tempo durante 

o qual permaneceram na escola. Perguntamos se já tinham frequentado a escola antes do curso 

de alfabetização executado pela UECE. Obtivemos as seguintes respostas:  

 

Nome Experiência escolar (categoria) 
Tempo na escola (subcategoria) 

1 
“- Sim.” 
“- Não me lembro porque foi até a 5ª série.” 

2 
“- Sim.” 
“- Mais ou menos uns dois meses.” 

3 
“- Sim.” 
“- Meses.” 

5 
“- Sim.” 
“- Fiz até a quarta série.” 

6 
“- Meses.” 
“- Acho que não passava nem um ano.” 

7 
“- Não. Toda vida fui arrime de família, nunca freqüentei escola porque não tinha tempo. Minha 
mãe separou do meu pai e fui criar meus irmãos. Meus irmãos estudaram, mas eu não tive tempo 
de estudar. Era analfabeta direta.” 

8 “- Acho que um ano.” 

9 
“- Sim, há muitos anos.” 
“- Só um ano.” 

10 “- Sim. Estudei no Patronato, fiz até a 4ª série.” 

11 
“- Sim (na igreja assembleia de Deus).” 
“- Três anos. Só nos projetos.” 

12 
“- Sim – no lagamar, numa escolinha, era a noite, eu era a primeira que chegava.” 
“- Acho que um ano.” 

13 
“- Sim, pouco, na escola Municipal.” 
“- Um ano.” 
“- Porque acabou, era escola municipal boa.” 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

Os relatos revelaram que, dos treze entrevistados, doze já tiveram experiência 

escolar, embora de curta duração, o que dificultou lembrar a duração desse tempo Destas, três 

passaram apenas meses; dois estudaram até a quinta série; dois até a 4ª série e quatro 
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passaram um ano e dela evadiram. Apenas uma aluna jamais havia frequentado à escola, 

conforme a fala a seguir: 

Aluna 7: “- Não. Toda vida fui arrime de família, nunca freqüentei escola porque 
não tinha tempo. Minha mãe separou do meu pai e fui criar meus irmãos. Meus 
irmãos estudaram, mas eu não tive tempo de estudar. Era analfabeta direta.” 

 

Esses dados confirmam o anteriormente citado, “que os jovens e adultos são 

aqueles provenientes da zona rural ou urbana com baixo nível, ou nenhuma, de instrução 

escolar”. 

Em seguida, perguntamos por que deixou de estudar. Os motivos aparecem de 

formas variadas, conforme relatos: 

 

Nome Por que deixou de estudar (subcategoria) 

1 “- Falta de interesse meu mesmo. Não quis mais continuar (Foi o casamento?) – Não eu nem 
namorava ainda.” 

2 

“- É porque, aquele caso daquela história, que eu era casada aí o meu marido chegava do 
trabalho diz assim, que eu levava meus dois filhos. Aí a professora dizia mulher tu vem e traz 
teus dois filhos. Aí ele chegava do trabalho e dizia: ah! não sei pra que mulher estudar; a noite é 
pra tá em casa por causa do jantar. Aí eu fui ficando desgostosa daquilo tudo, aí deixei, foi por 
isso. (A senhora casou muito nova?) “– casei. Todos dois da mesma idade 17 anos, aí pronto eu 
me desgostei e não fui mais. Mas depois eu me arrependi tanto, esse tempo todinho se eu tivesse 
estudando nera? Eu tinha aprendido, que meu sonho era ser professora. (Era?) – Era, se eu 
tivesse  esse tempo todinho eu já tava perto de me aposentar (risos).” 

3 

“- Por que não entrava na minha cabeça entendeu? Não aprendia. (Não aprendeu a ler e nem 
escrever nesta época?) – de jeito nenhum. Aí fui me embora pra Morada Nova, lá a minha patroa 
pelejou muito pra mim estudar, porque ela também era professora. Aí ela me ensinava na casa 
dela mesmo. Não entrava sabe, eu não conseguia. Só aprendi faze o meu nome, mal feito ou não 
mais fazia só isso.” 

5 “- Sei lá, casei aí me desliguei. Deixei mesmo.” 
7 “- Nunca frequentou a escola.” 

8 “- Porque (pausa) era a pobreza, era muito pobre, lavava roupa, a gente chegava molhada ela 
brigava com a gente.” 

 

9 

“- Porque era o ensino rápido, quando eu passei pra cartilha analítica aí não acompanhei, aí voltei 
(como era essa cartilha analítica?)” “era bem florida, tinhas muitas palavras, estórias, o alfabeto 
era na carta de ABC).” 

10 
“- Porque naquele tempo os pais da gente não era assim como hoje que bota os filhos pra estudar 
né. Ele botou só uma irmã pra estudar, porque ela queria muito, queria ser professora, mas nem 
se formou, e eu fui trabalhar no roçado, na casa de farinha.Ele era um  pai bom.” 

11 “- Não falou o motivo” 

12 

“- Porque no interior nós num aprendia não. Nesse tempo ela dava muito bolo na gente. Ela já 
morreu. Sabe o que ela fazia lá, pegava o papel fazia aquela rodinha no papel e perguntava que 
letra é essa, aí eu não sabia. Num tinha a carta de ABC aquelas letras ela queria que a gente 
dissesse aquelas letras eu não conhecia, não sabia, aí eu tinha medo dela, e não ia mais pra 
escola.” 

13 “- Porque acabou, era escola municipal boa.” 

Fonte: Pesquisa direta. 
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Ao analisarmos os motivos que influenciaram as investigadas à evasão escolar, 

percebemos que estes apareceram de formas variadas, como o casamento, a dificuldade em 

aprender, a pobreza, a metodologia e a falta de iniciativa dos pais em matricular os filhos na 

escola. As amostras dos relatos a seguir confirmam os motivos da evasão: 

Aluna 2: “É porque, aquele caso daquela história, que eu era casada aí o meu marido 
chegava do trabalho diz assim, que eu levava meus dois filhos. Aí a professora dizia 
mulher tu vem e traz teus dois filhos. Aí ele chegava do trabalho e dizia: ah! não sei 
pra que mulher estudar; a noite é pra tá em casa por causa do jantar. Aí eu fui 
ficando desgostosa daquilo tudo, aí deixei, foi por isso. (A senhora casou muito 

nova?)” “– casei. Todos dois da mesma idade 17 anos, aí pronto eu me desgostei e 
não fui mais. Mas depois eu me arrependi tanto, esse tempo todinho se eu tivesse 
estudando nera? Eu tinha aprendido, que meu sonho era ser professora. (Era?) – 
Era, se eu tivesse  esse tempo todinho eu já tava perto de me aposentar (risos).” 
 
Aluna 3: “Por que não entrava na minha cabeça entendeu? Não aprendia. (Não 
aprendeu a ler e nem escrever nesta época?) – de jeito nenhum. Aí fui me embora 
pra Morada Nova, lá a minha patroa pelejou muito pra mim estudar, porque ela 
também era professora. Aí ela me ensinava na casa dela mesmo. Não entrava sabe, 
eu não conseguia. Só aprendi faze o meu nome, mal feito ou não mais fazia só isso.” 
 
Aluna 8: “Porque (pausa) era a pobreza, era muito pobre, lavava roupa, a gente 
chegava molhada ela brigava com a gente.” 
 
Aluna 10: “porque naquele tempo os pais da gente não era assim como hoje que bota 
os filhos pra estudar né. Ele botou só uma irmã pra estudar, porque ela queria muito, 
queria ser professora, mas nem se formou, e eu fui trabalhar no roçado, na casa de 
farinha. Ele era um pai bom.” 

 

Tomando como análise o relato da alfabetizada dois, constatamos que a mudança 

do estado civil, o casamento, foi motivo de abandono dos estudos, motivada pela falta de 

apoio do marido, ao achar que a mulher, após o casamento, tem como obrigações as tarefas do 

lar e com a família. 

Essa realidade associa-se, também, a um determinado tipo de escola que nem 

sempre conseguiu acolher e entender os diferentes perfis de alunos que a procuram. Para Cury 

(2006, p. 3), 

Somos todos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Às vezes, a escola confundiu 
igualdade com uniformidade e diferença com inferioridade (para muitos) e 
superioridade (para poucos). Por isso mesmo, houve leis que proibiram o acesso de 
negros e índios à escola, que só incentivaram escolas da cidade (deixando de lado as 
escolas da rola) e não se pode deixar de dizer que houve muito preconceito com 
relação às mulheres, achando que elas deveriam ficar em casa e que não 
necessitavam de literatura e escrita. 

 

Apesar das amostras expressarem fatores diversificados que os levaram à evasão, 

observamos como causa expressiva o motivo trabalho, pois suas vidas foram marcadas pelas 
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dificuldades socioeconômicas, condições essas que os conduziram para o mundo do trabalho, 

impedindo-os da oportunidade de aprender a ler e escrever. 

Ao se reportar sobre esse assunto, Sousa (2001, p. 39) chama nossa atenção: 

O objetivo é torná-los capazes de superar o analfabetismo, rótulo determinante do 
destino de classe social nas relações capitalistas de produção desse grupo que 
historicamente não teve acesso e/ou condições de permanência na escola. Tal fato 
tem intensificado o processo de segregação e exclusão ao qual estão submetidos os 
trabalhadores na sociedade de classes, em especial, na era da globalização. 

 

Reforçamos, então, nossa escolha pela abordagem marxista, que tem a intenção de 

encontrar meios para melhorar a condição de vida das pessoas, da igualdade de classes e bem- 

estar dos seres humanos.  

Após verificar as causas que as levaram a desistir da escola quando crianças ou 

adolescentes, constatamos os motivos que determinaram esses alfabetizados a permanecerem 

em sala de aula e concluírem o período 2007/2008 do curso de alfabetização no Programa 

Brasil Alfabetizado na UECE. 

 

Aluno(a) Interesse de aprender a ler e escrever 
1 “- Não respondeu.” 
2 “- Acho que eu, porque eu gostava. Quase que eu não ia porque as meninas: Mariquinha sabia ler 

e eu era a mais atrasada, e eu não queria atrapalhar.” 
3 “- Acho que eu, porque eu gostava. Quase que eu não ia porque as meninas: Mariquinha sabia ler 

e eu era a mais atrasada, e eu não queria atrapalhar.” 
4 “- Porque tinha interesse de aprender.” 
5 “- Porque eu gostava.” 
6 “- Porque eu queria aprender a escrever. Mais a escrever.” 
7 “- Queria aprender mais.” 
8 “- Porque gostava era muito bom.” 
9 “- Porque era bom, queria aprender mais.” 
10 “- Porque queria aprender mais.” 
11 “- Porque eu achava que era muito bom. E sempre eu nunca desisto dessas coisas, eu vou 

enfrente, porque a gente indo enfrente as coisas miora pra gente.” 
12 “- Porque achava bom e queria aprender mais, por isso que eu não deixava de ir, eu achava era 

bom. 
13 “- Porque gostava.” 

Fonte: Pesquisa direta. 
 

Ao relatarem o interesse pela aprendizagem da leitura e da escrita, notamos que 

suas vidas são marcadas pelo desejo da possibilidade de apropriação dessas habilidades.  

Aluna 12: “- Porque achava bom e queria aprender mais, por isso que eu não 
deixava de ir, eu achava era bom.” 
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Para Di Pierro (2001, p. 10), o teor desse chamado deveria contemplar: 

[…] especialmente a motivação para que todos continuem aprendendo ao longo da 
vida, de que a necessidade, a vontade e a possibilidade de aprender são inerentes a 
todos os seres humanos, do nascimento à velhice. A aprendizagem precisa ser assim 
compreendida em sentido amplo, como parte essencial da vida e o desinteresse por 
aprender como eloqüente prenúncio da morte. 

 

Para Freire, o Homem é ser inconcluso, consciente de sua inconclusão, e é 

permanente seu permanente movimento em busca do ser mais. A busca do ser mais, porém, 

não pode se realizar no isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade 

dos existires (FREIRE, 1987, p. 74). 

A alfabetizada 4 é a única das mulheres do estudo que trabalha. Ressalta, além do 

interesse de aprender, a importância para a sua profissão: 

Aluna 4 “- Por que eu tinha muito interesse. O meu trabalho pedia pra mim aprender 
(exemplo?) – pra ler uma receita, anotar um recado. Trabalho em duas casas, dois 
dias em uma casa e três dias noutra.” 

 

Essas necessidades envolvem, segundo a declaração de Jomtien-80/90,  

[...] tanto as ferramentas essenciais para a aprendizagem como a alfabetização, a 
expressão oral, a aritmética e a solução de problema quanto os conteúdos básicos da 
aprendizagem, como o conhecimento, as habilidades, os valores e as atitudes, 
necessárias para que os seres humanos possam sobreviver plenamente suas 
capacidades, viver e trabalhar com dignidade (UNESCO, 2008). 

 

Além do desejo de aprender a ler e escrever, observamos o fato de gostar das 

aulas e da alfabetizadora, o que demonstra a relevância do papel do educador, como já citado: 

o bom acolhimento e a valorização do aluno pelo professor de EJA possibilitam a abertura de 

um melhor canal de aprendizagem, porque fomentam o encontro dos saberes da vida vivida 

com o dos saberes escolares.  

Como subcategorias à categoria acima analisada, selecionamos o que lê e o que 

escreve, por meio das quais constatamos que os alfabetizados usam essas habilidades de 

várias formas e em ocasiões diversas, conforme se expressam no quadro a seguir: 
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Aluno(a) O que Lê 

1 

Cartazes nas ruas?   
“- Leio.”      
Quais?  
“- Não lembro.” 
Nome de ônibus?   
“- Leio.”  
Quais? 
“- Jardim das Oliveiras, Parque Manibura.” 
 Jornal?  
“- As vezes. Sou muito ruim da vista num sabe.”  
Que parte? 
“- Eu nem sei qual é a parte. Sei que leio muito o diário.” 
 Marcas de produtos no mercadinho?  

3 

Cartazes nas ruas?   
“- As vezes, uns dá, outros não dá.” 
Quais? 
“- Não me lembro não, sou muito esquecida.” 
Nome de ônibus? Qual? 
“- As vêzes. Pra mim ler, dando pra mim enxergar porque se for vendo, assim o J de Jardim, 
lendo a primeira letra dar pra ir.” 
Jornal? Que parte? 
“- Não.” 
 Marcas de produtos no mercadinho? Quais? 
“- Alguns dá, outros não dá. As vezes eu não olho, mas eu indo olhar ler, dar pra mim dizer o 
nome entendeu? Mas é assim um negócio. (Tem algum que a senhora consegue ler?) – 
assoletrando vou juntando , aí dá é feijão, arroz, macarrão dá. Agora só uma coisa que eu acho 
incrível, que eu mesmo fico me perguntando, pensando porque aquilo, é coisa de Deus, porque 
eu acompanho o jornal da missa todinho aí sei quando eu tou errada, assim pra traz, eu percebo 
que eu não tou acompanhando, e quando não ta escrito eu percebo que não ta. Aquelas palavras 
que o padre tá dizendo não ta, aí eu vou procurando. (porque a senhora acha que ler bem o jornal 
da igreja e ler outras coisas soletrando? – Mulher eu não sei. Aí tem um livro lá em casa que eu 
só gosto de rezar o terço os mistérios, aí eu leio todim, leio, leio a ladainha (Se eu tirar esse 

livro, da ladainha, a senhora consegue dizer sem o livro?) – sem ler? Não sei não (nem o jornal 
da igreja?) – nada, nada. Agora só tem um livro que é da legião de Maria que eu decorei, ficou 
na minha cabeça (aí a senhora decorou?) – é sei acompanhar, mais lendo as vezes fico assim 
olhando, acho que não ta certo, aí eu chamo a minha neta minha fia que nome é esse aí? Ela diz.” 

4 

- Cartazes nas ruas?   
“- Sim.” 
Quais? 
“- Banquinha padre Cícero. Baby Center (lojinha de bebê). Arca de Noé (lojinha). Eu sei ler 
bastante.” 
- Nome de ônibus? 
“- Sim.” 
Quais? 
“- Jardim das Oliveiras, Sítio São José, Cidade dos Funcionários, nome de rua. Nunca pedi nada 
pra ninguém.” 
- Jornal?  
“_Sim, leio muito. Eu adoro ler um jornal.” 
Que parte? 
“- Mais é essa parte policial e de novela (risos).” 
Marcas de produtos no mercadinho? Quais? 
“Leite moça, feijão, arroz... dá pra ler direitinho.” 

5 

- Cartazes nas ruas?  Quais? 
“- Sim. Se eu tiver de óculos sim.” 
Quais? 
“- O que eu gosto mais de ler é quando eu pego um papel. (panfletos)” 
- Nome de ônibus? Qual? 
“- Sim. Jardim das Oliveiras, Parque Manibura, Cidade dos Funcionários, os ônibus que passa 
aqui.” 
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- Jornal? Que parte? 
“- Não” 
- Marcas de produtos no mercadinho? Quais? 
“- Leio o feijão, do arroz, açúcar, margarina, tudo que eu vou comprar, dar pra ver os preços 
(Entende os preços?) – entendo.” 

6 

Cartazes nas ruas?   
“- Eu leio, eu leio assuntos, eu lei assim, sou crente leio a bíblia, umas coisas sabe dá pra mim 
ler.” 
Quais? 
“- Assim, na igreja tem assim: festa de nossa senhora aparecida.” 
Nome de ônibus? 
“- leio” 
Quais? 
“- As vêzes eu leio assim Jardim das Oliveiras (Precisa pedir alguém pra ler?) – não. As vezes 
eu leio também Cidade dos Funcionários.” 
Jornal?  
“- Leio, eu gosto.” 
Que parte? 
“- As vezes eu gosto muito de ler política (risos) coisa do Lula, assim aí eu gosto de ler 
reportagem dele, saber coisas que eu não sei. Eu gosto de jornal, sabe?.” 
Marcas de produtos no mercadinho? Quais? 
“- Ler, eu leio. Eu gosto de ler, eu sou mais ruim pra escrever sabe, eu não aprendi bem ainda. 
Eu ainda tenho vontade de aprender.” 
“- Ler, eu gosto muito de ler sabe, de primeiro eu não sabia os pontos (pontuação) agora eu já 
sei. Agora eu sei quando começa a frase, aí eu leio mais, até a minha filha diz: ‘mãe parece que a 
senhora aprendeu mais ler do que escrever, porque a senhora gosta mais de ler do que escrever.’ 
– tenho um pouco de preguiça, mais eu tenho vontade, acho tão bonito quando a pessoa sabe 
escrever.” 

7 

- Cartazes nas ruas?  Quais? 
“Muito pouco, depende da palavra, se for uma palavra pequena eu ainda leio: “UNIMEDIS” 
(UNIMED) esse nome assim pequeno dá pra ler.” 
- Nome de ônibus? Qual? 
“Lê. Pio XII, é circular, aerolândia. Esses que fica por aqui eu sei.” 
- Jornal? Que parte? 
“Nunca tenho tempo pra essas coisas, óia sou muito ocupada.” 
- Marcas de produtos no mercadinho? Quais? 
“Dá; arroz, macarrão, feijão, feijão de corda, feijão carioquinha, eu separo um do outro.” 

8 

- Cartazes nas ruas?  Quais? 
“Consigo.” 
- Nome de ônibus? Qual? 
“Eu já me atrapalhei mas era por causa da vista (anda de ônibus?) “ando.” 
- Jornal? Que parte? 
“Letra grande eu leio – O POVO – aqueles nomes grande.” 
- Marcas de produtos no mercadinho? Quais? 
“Leio, dá pra ler (lembra de algum?) “ é o arroz alteza, manteiga, margarina, dá pra ler.” 

9 

- Cartazes nas ruas?  Quais? 
“Leio – algumas coisas eu assoletro, outras não.” 
- Nome de ônibus? Qual? 
“Leio. Paranjana, Pio XII, Antônio Bezerra (ler onde?) no centro quando vou pegar ônibus, os 
outros ônibus.” 
- Jornal? Que parte? 
“Não.” 
- Marcas de produtos no mercadinho? Quais? 
“Leio- eu sei mais ler que escrever. Escrever eu misturo as letras (faz uma relação de compras?) 
“não, o que eu sei o que to precisando compro (pede ajuda a alguém?) “não, dá pra ler.” 

10 

- Cartazes nas ruas?  Quais? 
“Leio – eu só gosto de ver as coisas que eu vejo aqui por perto, o nome morada nova (o que é?) é 
um mercantil, cartazes das vendas, assim, na quarta-feira vai ter uma carne mais barata (das 
promoções?) é das promoções dos preços, fico atenta nas promoções.” 
- Nome de ônibus? Qual? 
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“Leio. Borges de Melo, Lagoa, Pio XII, na pontes vieira passa o Circular.” 
- Jornal? Que parte? 
“Não.” 
- Marcas de produtos no mercadinho? Quais? 
“Leio tudo minha filha, preço e marcas, preço de chinela havaiana, leio tudo que vou comprar 
(costuma fazer uma relação das compras?) escrevo tudim, as vezes tem faltando uma letrinha 
assim, mas a menina corrige, mas é difícil faltar. (consegue ver os preços?) As vezes ta na 
promoção a gente sabe quanto vai diminuir o dinheiro.” 

11 

- Cartazes nas ruas?  Quais? 
“- Não.” 
- Nome de ônibus? Qual? 
“- sim, Circular, Parangaba, Mucuripe... assentei na cabeça, não pergunto a ninguém.” 
- Jornal? Que parte? 
“- Não.” 
- Marcas de produtos no mercadinho? Quais? 
“- Vejo os preços do feijão, das verduras.” 

12 

- Cartazes nas ruas?  Quais? 
“- Sim. Se for ler eu assoletro e digo.” 
- Nome de ônibus? Qual? 
“- Sei, dá pra ler.” 
- Jornal? Que parte? 
“- Não.” 
- Marcas de produtos no mercadinho? Quais? 
“- Dá pra ler . Eu olho pelo nome do arroz.” 

13 

- Cartazes nas ruas?  Quais? 
“- Sim. Não leio com facilidade por causa da vista, letra miúda atrapalha.” 
- Nome de ônibus? Qual? 
“- Leio, tens uns que confunde.” 
- Jornal? Que parte? 
“- Adoro, notícia é comigo mesmo.” 
- Marcas de produtos no mercadinho? Quais? 
“- Sim, se tiver tudo miudinho dá confusão (faz relação das compras?) – é difícil compro quase 
todo dia.” 

Fonte: Pesquisa direta. 

Foto 5 – Festa de Nossa Senhora Aparecida 

Fonte: Pesquisa direta. 
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Aluna 6: “Assim, na igreja tem assim: festa de Nossa senhora Aparecida 

 

Considerando tais afirmações, percebemos que os alfabetizados investigados 

apresentam uso, embora pouco, da habilidade da leitura, pois, em sua maioria, alguns com 

dificuldades, conseguem ler: cartazes nas ruas, produtos do mercadinho e nome de ônibus, 

isto é, alcançou a leitura de coisas que fazem parte do seu cotidiano, de suas realidades, ou 

seja, de seu mundo. Paulo Freire integrou noções de aprendizagem ativa em cenários 

socioculturais específicos: “toda leitura da palavra é precedida pela leitura de mundo.”  

Quanto à leitura de jornal, observamos que, dos treze entrevistados, três gostam 

de ler jornal e destacaram as partes: policial, de novelas e política, como as de que mais 

gostam, porque estão mais ligados ao seu dia a dia. Vale ressaltar que, além do uso, embora 

pouco, da leitura, demonstraram, pela forma como se expressaram, o fato de gostar, ou seja, o 

prazer e orgulho pela leitura. 

Percebemos aí a necessidade de conexão entre as ações de alfabetização e as 

práticas sociais relevantes para os alfabetizados. Como escreve Cury (2004, p. 3),  

Por isso, a educação de jovens e adultos é um direito tão importante. Ela é tão 
valiosa que é uma condição prévia a muitas outras coisas de nossa sociedade: ler 
livros, entender cartazes, escrever cartas, sentar-se ao computador, navegar na rede 
mundial de computadores, votar com consciência, assinar o nome em registros, ler 
um manual de instruções, participar mais conscientemente de associações, partidos e 
desenvolver o poeta, ou músico, ou o artista que reside em cada pessoa. Estes 
últimos aspectos, uma vez reparada a falta social de que tantos foram vítimas, 
devem ser encarados como o caminho mais qualificado para se falar em educação de 
jovens e adultos. Trata-se do desenvolvimento das capacidades de cada um e o 
usufruto prazeroso delas.  

 

Quanto ao uso da escrita, obtivemos os seguintes depoimentos: 

 
Aluno(a) O que escreve 

1 
 “- Se tiver alguma necessidade de fazer um bilhete, um recadinho, eu faço. Eu frequento a igreja 
e sempre leio. Leio a bíblia. Leio o jornalzinho da igreja.” (o jornalzinho é da igreja ou do 

bairro?) “– É da igreja.” 

2 

“- As vezes eu me sento só e digo ih! nunca mais eu fiz nada, aí eu pego leio o livro, ai vou 
fazendo nome de pessoa, só que eu sou muito difícil pra escrever (Faz uma relação de 

compras?) – é; num faço não, é só no pensamento, chego lá e digo vou comprar isso, isso e isso, 
aí vou olhando (Não escreve?) – escrever, eu sou muito complicada. Sou louca pra aprender a 
escrever. (Um bilhete escreve?) – não, agora tando no livro eu escrevo tudo, eu pego a caneta e 
vou fazer. Mais agora, pegar uma caneta e escrever um nome é mais difícil, é de mim mesmo, 
né?” 

3 
“- Eu demoro muito a escrever. As vêzes é de fazer meu nome, o nome dos terços, aí eu vou 
tirando. 

4 
“- A fazer carta que eu não sabia (nunca escreveu uma carta?) – não (E hoje, você escreve?) – 
escrevo (pra quem você escreve?) pra minhas, assim umas amigas, elas pede pra gente mandar 
uma carta que a gente tem que escrever, aí a gente manda.” 
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5 

“- Não, eu era (pausa) toda noite pego o livro que eu estudava com a Inês faço uma cópia. Faço 
outra coisa não. Eu gosto muito de ta escrevendo, pego num livro, caderno. Tem palavra que eu 
não sei escrever, eu sei ler, mas escrever tem muita palavra que eu não consigo escrever, aí essas 
palavras que eu não consigo fico treinando (Fica copiando para aprender com escreve?) – é.” 

6 

“- Escrever eu sou mais assim (pausa), (Usa a escrita, as vezes a Senhora escreve no dia-a-dia?) 

– é, as vezes eu tenho vontade de fazer um bilhete, mas não sei ainda. (O que a Senhora sabe?) 
– eu sei fazer marido, o nome esposa, esses nomes assim pouquinho, sei fazer Fortaleza, sei fazer 
meu nome todinho.” 

7 
“- Rapaz- escrever é só meu nome mesmo oh! Assim negócio de número eu não me engancho 
em nada não, mas para escrever eu sou amarrada nisso.” 

 
8 
 

- O que você escreve? 
“- Escrevo o meu nome, mas devido o medo eu não faço uma carta, nunca fiz (medo de que?) 
“os nervos, acho que é os nervos. Eu passo a noite fazendo uma carta na cabeça, quando era de 
manhã eu não sabia distinguir como era as palavras (aí nunca escreveu uma carta, nem um 
bilhete?) “não, eu pedia até a Maria pra fazer umas palavras, era umas palavras que eu queria 
fazer como despedida de minha morte pra minha filha sabe, aí ela me ajudou.” 

9 
“- Escrevo, mais muito ruim- eu escrevo mais falta sempre uma letra- falta um F, um R, um L, 
essas coisas assim (escreve bilhete?) não, quem escreve é minha filha.” 

 
10 

- O que você escreve? 
“- Escrevo, gosto de escrever, quando to em casa gosto de escrever tirando , gosto muito de 
copiar as coisas da igreja. O meu menino tem um livro que é muita coisa de Louvor, eu copio 
muita coisa, minha letra é bonita (risos) (a senhora escreve um bilhete, faz carta?) eu fazia as 
cartas pra minha filha quando ela tava no Rio de Janeiro, era eu que fazia.” 

11 - O meu nome 
12 “- Não faço lista, compro sem escrever.” 

13 
“- Estorias. Tem a estória do João Grilo, a professora deu a estória com um começo e criei o 
resto da estória. (O senhor ainda tem essa estória?) – tem ta no livrinho vou lhe dá um.” 
“- Escrevo mais verso e rimas.” 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

Quanto ao uso da escrita, percebemos maior dificuldade quanto ao uso dessa 

habilidade, assim como de sua aprendizagem. Algumas revelam escrever somente quando há 

uma necessidade ou são solicitadas. Com base em seus relatos, notamos que usam a escrita 

para fazer cópias, o nome, palavras soltas; duas relataram escrever bilhete, uma escreve carta, 

apenas um expressa o gosto e faz uso da escrita e escreve estórias. 

Aluno 13: “- Estorias. Tem a estória do João Grilo, a professora deu a estória com 
um começo e criei o resto da estória. (O senhor ainda tem essa estória?) – tem ta no 
livrinho vou lhe dá um.” 
“- Escrevo mais verso e rimas.” 

 

Ante o prazer de sua resposta ao falar do gosto pela escrita, expressou com 

orgulho uma atividade realizada na sala de aula, quando a professora escreveu no quadro o 

início de uma estória e solicitou que os alunos continuassem. Nesse momento, percebemos 

emoção e brilho nos olhos, ao relatar que tinha escrito uma bela estória, a estória do João 

Grilo. Esse entusiasmo ressalta a importância de mostrar na integra sua produção e que hoje 

faz parte de seu livro de cordel intitulado “Espaço da Poesia.” 
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Fonte: Barros (2007). 
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Tomando o educando como sujeito de sua aprendizagem, Freire (2002, p. 48) 

propunha uma ação educativa que não negasse sua cultura, ao declarar: 

[…] o que venho propondo com base em minhas convicções políticas em minhas 
convicções filosóficas é um profundo respeito pela identidade cultural dos alunos uma 
identidade cultural que implica respeito pela língua do outro, cor do outro, gênero do 
outro, classe do outro, orientação sexual do outro, capacidade intelectual do outro.” 

             

 
Foto 6 – Pesquisadora e aluno. Turma: Aerolândia. 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

Entrevista com o aluno que produziu a história de João Grilo. Com orgulho 

mostra seu livro, que nos ofereceu como lembrança. Após leitura, o guardamos com muito 

carinho. Aluno da turma da Aerolândia. 
 

                     
Foto 7 – Pesquisadora aplicando as questões de matemática. Turma Jardim das Oliveiras 

Fonte: Pesquisa direta. 
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Mesmo assim, constatamos que o curso representou para esses sujeitos a 

possibilidade de melhor qualidade de vida. Tal melhoria ocorreu no campo da interação e das 

relações de amizades relatadas em grande parte dos depoimentos a seguir: 

 

Alunos(as) Inclusão Social / Auto-estima / amizade 

1 

“- Me ajudou a me organizar muito. Se eu quiser fazer alguma coisa pelo uma pessoa eu faço. 
Eu tendo condição de fazer eu ajudo.” 
“- Quando a gente faz uma festa é muito bom. Se unir com as amigas pra pensar como era que 
a gente ia fazer. 
“- Foi ter mais amizade às pessoas. Ter mais amigas. Gostei muito de todas amigas que eu 
estudei. Dei muito valor à professora principalmente, ela é uma amiga da gente.” 
“- Melhorou bastante porque arranjei mais amizade.” 

2 
“- Melhorou demais, melhorou muita coisa pra mim. Eu olhava assim pra mim e achava que as 
pessoas tava mangando, assim sei lá, uma coisa ruim. Aí depois que eu comecei a estudar, 
falar, me sentia bem.” 

3 

“- Vou só pra rua resolver os negócios. Vou comprar no cartão. Eu assino tudo só. Se eu for 
fazer um empréstimo eu vou só, resolvo tudo isso só. (A senhora preenche só o formulário do 

empréstimo?) – não, só o meu nome, que eles mandam assinar.” 
“- Eu gostei porque a gente tem mais amiga, vai se gostando mais. Foi uma coisa que fiz sem 
ser forçada, fiz porque eu queria fazer.” 

4 

“- Pra mim as receitas de bolo, comida, sobremesa, eu adoro cozinhar, basta eu ler só uma vez 
aí pronto. (Anota recado?) Anoto recado do telefone, o nome (o que mais?) a minha auto-
estima né. Através de estudar aprendi a mim dar valor, o meu trabalho, a gente aprende muitas 
coisas boa “_ Melhorou, faço ginástica, faço visita no lar Torres de Melo, converso com eles, a 
gente leva coisas pra eles.” 

5 

“- Muito. Participo da legião de Maria (o que é a legião de Maria?) – é da igreja Nossa Senhora 
Aparecida, a gente faz trabalho nas casas conversando com o pessoal (que tipo de conversa?) – por 
exemplo, se tiver uma pessoa doente, a gente vai lá conversar com ela, dar aquele conforto a ela, o 
carinho, aquela palavra de conforto.” “- Faço curso de pintura, aprendo pintar pano de prato, tapete, 
tudo que dá pra gente pintar. (Pretende vender?) – se der pretendo.” 

6 
“- Melhorou, assim até eu falar. Eu era mais tímida pra conversar, eu não tinha isso, eu achava 
muito vaga, eu não sabia de nada né. (Melhorou a auto-estima?) – é melhorou muito.” 

7 
“- Melhorou porque eu não sabia nem assinar meu nome. Já usei pra votar, pra assinar alguma 
coisa que tiro na loja. Nos empréstimos eu não assino não porque minha identidade ainda é de 
analfabeta, mas nas lojas de sapato e roupa eu assino.” 

8 
“- Lá no CRASS tinha festa de dança, fizemos caixa de isopor, árvore de natal, exercício, fiz 
karatê (mais deixei).” 

9 
“- Antes eu não saia, não ia pra canto nenhum. Agora saio, eu faço ginástica no Serpro, todos 
os meses tem passeio eu vou passear, vou pra todo canto. As vezes eu digo assim: agora que 
eu to vivendo, que de primeiro eu não saia pra canto nenhum.” 

10 
“- Ter entendimento das coisas, abriu mais a mente, mais inteligência, porque a gente ficou 
muito tempo parada, a letra melhorou, melhorou nas amizades, ainda continuo com as 
amizades.” 

11 

“- Para a vida foi a fazer o meu nome que eu não sabia. Agradeço muito a Deus por isso.-
Melhorou porque quando chega um papel do correio eu assino e recebo e não peço pros outros 
assinar.” 
“- Participo das atividades dos  idosos (pintura, exercícios).” 

12 
“- Melhorou porque as vezes meu filho vai comprar alguma coisa na rua, ele tira no meu 
nome. Morreu uma irmã minha de acidente , já fui botar meu nome duas vezes no papel do 
advogado, se eu não soubesse assinar nera? Eu não fazia nada só botar o dedo.” 

13 

“- Porque aqui é perto de tudo, aí ele disse: em vez de tirar a rua do povo, vou botar a rua para o 
povo. Aí pronto, conseguimos. Participei das reuniões que criou a Fundação Marcos Debrim, já 
ouviu falar num já? (Já) (Ainda participa?) – Participo, de todo reunião da comunidade, da CEB 
(O que é CEB?) – CEB é comunidade Eclesial de Base, é da luta do povo pobre, novo jeito de 
ser igreja. Participo do grito dos excluídos e também entrei na associação dos moradores do 
lagamar, participo do conselho de saúde local (sempre ta participando?) – Participo de tudo, eu 
gosto de tudo , tudo que é social, da luta do povo eu tou dentro.” 

Fonte: Pesquisa direta. 
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Dentre os resultados obtidos, destaca-se, de forma expressiva, a elevação da 

autoestima. Os relatos mais expressivos são os das alunas 2, 4 e 6: 

Aluna 2 “- Melhorou demais, melhorou muita coisa pra mim. Eu olhava assim pra 
mim e achava que as pessoas tava mangando, assim sei lá, uma coisa ruim. Aí 
depois que eu comecei a estudar, falar, me sentia bem.” 
 
Aluna 4 “- Pra mim as receitas de bolo, comida, sobremesa, eu adoro cozinhar, basta 
eu ler só uma vez aí pronto. (Anota recado?) Anoto recado do telefone, o nome (o 

que mais?) a minha auto-estima né. Através de estudar aprendi a mim dar valor, o 
meu trabalho, a gente aprende muitas coisas boa.” “- Melhorou, faço ginástica, faço 
visita no lar Torres de Melo, converso com eles, a gente leva coisas pra eles.” 
 
Aluna 6 “- Melhorou, assim até eu falar. Eu era mais tímida pra conversar, eu não 
tinha isso, eu achava muito vaga, eu não sabia de nada né. (Melhorou a 

autoestima?) – é melhorou muito.” 
 

Analisando os depoimentos, percebemos que os investigados deixam transparecer 

o fato de que o curso trouxe mudanças no comportamento e postura de vida, significantes para 

eles, pelo fato de falarem sem medo, o prazer de se valorizarem, participarem de atividades de 

lazer e atos de solidariedade. Falavam dessa transformação pessoal com satisfação e orgulho. 

“Uma nova visão de sujeito de EJA tem como desdobramento um novo de acolhimento, onde 

a participação efetiva dos educandos é princípio básico dos processos de escolarização.” 

(HADDAD, 2008, p. 84). 

Sobre essa constatação, Haddad (2008, p. 62) cita Abramovay e Andrade; “os 

programas não estão sendo efetivos em sua tarefa alfabetizadora [...] atribuem às classes de 

alfabetização um sentido muito mais socializador do que educativo, na medida em que essa é 

a única oferta pública de atividades comunitárias/coletivas.” 

Quanto ao interesse pela aprendizagem da escrita, manifestaram a necessidade e a 

importância de aprender o próprio nome, como solução para superar dificuldades diárias. 

Aprender a escrever o nome representa, para os entrevistados, uma grande conquista e uma 

satisfação, possibilidade de mudança e liberdade, principalmente para assinar documentos, 

fazer compras, ou seja, comprar a crédito em lojas do centro da Cidade pois, antes dependiam 

de outros. Essa situação é representada pela fala da aluna 3: 

Aluna 3: “- Vou só pra rua resolver os negócios. Vou comprar no cartão. Eu assino tudo 
só. Se eu for fazer um empréstimo eu vou só, resolvo tudo isso só. (A senhora preenche 

só o formulário do empréstimo?) – não, só o meu nome, que eles mandam assinar. 
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Assim, há de se ter um toque de sensibilidade para reconhecer que uma simples 

aprendizagem, como escrever o nome, tem para os entrevistados um significado de liberdade, 

autonomia e utilidade. 

A amizade destaca-se também como algo adquirido em práticas vivenciadas na sala 

de aula e valorizada pelos pesquisados, valor este representado pelo depoimento da aluna 1: 

Aluna 1: “- Foi ter mais amizade às pessoas. Ter mais amigas. Gostei muito de todas 
amigas que eu estudei. Dei muito valor à professora principalmente, ela é uma 
amiga da gente.” 
“- Melhorou bastante porque arranjei mais amizade.” 

 

Os alfabetizados reconhecem que os conhecimentos adquiridos no curso de 

alfabetização auxiliam, principalmente, na vida social, no que tange à relação das amizades, à 

interação e a uma melhor convivência entre eles. O curso de alfabetização permitiu, na visão dos 

investigados, a conquista do coletivo, da comunicação, da liberdade, da autonomia e da alegria; 

um resultado que só pode ser vivido por ele, ou pelo outro, por intermédio da sensibilidade. 

A prática da alfabetizadora que atuou na sala de aula contribuiu para esse 

reconhecimento, conforme é perceptível nas citações das alunas 2, 4 e 6. 

Aluna 2 “- A professora sempre é uma menina boa, nas coisas que a gente não sabe 
ela com carinho ensinava bem direitinho.” 
 
Aluna 4 “- Acho bom, lá não tive a explicação boa que eu tive com a Inês, ela 
explicava muito bem. Eu achei bom estudar com a Inês, uma pessoa muito 
interessante.” 
 
Aluna 6 “- Esse curso da Inês foi bom demais, ela não ensinou só a ler, ela ensinou 
muita coisa sabe? Ensinou a fazer coisas de palito, aqueles bichinhos de garrafa de 
guaraná, eu ainda tenho até em casa guardado. Ela ensinou muitas coisas, também 
incentivava a gente a fazer cesta básica, e a gente fazia aquelas cestas, aí eu achava 
muito bom.” 

 

Esses relatos nos ajudam a compreender que a alfabetizadora exerceu papel 

determinante e significante para a permanência e para a mudança de vida dos investigados. 

Importante é frisar que essa alfabetizadora é graduada em Pedagogia e especialista em 

Psicopedagogia. 

Quanto à diferença com experiência escolar que tiveram anteriormente, em 

relação ao curso do Brasil Alfabetizado, os entrevistados relataram: 
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Aluno(a) Diferença da experiência escolar anterior para o curso “Brasil Alfabetizado”? 
Professora 

1 

“- Eu gostei bastante. Achei muito proveitoso, apesar que eu não continuei direto porque tive 
doente e fiz cirurgia, passei muitos dias no hospital. (Qual a diferença, como era antes?) – no 
tempo que eu estudava não tinha nada de mais que a gente pudesse aproveitar, né?.” 
“A professora sempre é uma menina boa, nas coisas que a gente não sabe ela com carinho 
ensinava bem direitinho.” 

2 
“- Nesse estudava mais tempo.” 
“- Inês, uma pessoa muito interessante , agora  a gente bota uma coisa na lousa e ler né? Muita 
coisa a gente sabe e antes não sabia.” 

3 

“- Naquele tempo eu não queria, ia porque mandavam, era obrigada, forçada, e com a Inês eu fui 
porque quis. Foi por isso que ainda aprendi bem pouquinho assoletrando, eu aprendi alguma coisa. 
(A  senhora gostava das aulas?) – eu gostava das aulas (e das  de antes não gostava?) – é eu não 
fiquei, NE?” 

4 
  “- Acho bom, lá não tive a explicação boa que eu tive com a Inês, ela explicava muito bem. Eu 
achei bom estudar com a Inês, uma pessoa muito interessante.” 

5 

“- Mulher tudo é diferente, porque nada que eu estudei no passado foi estudado aqui com a Inês, 
que eu me lembre, não. Da vez que estudei antes de casar, as coisas era mais diferente (como era?) 
era soletrando b a ba,  b e be  essas coisas (E no curso de alfabetização não era mais 

soletrando?) –  não.” 
“- Justamente pra ir na bodega, olhar os preços, eu aprendi com a Inês. Olhar o nome das 
mercadorias, essas coisas, anotar o número do telefone.” 

6 

“- Esse curso da Inês foi bom demais, ela não ensinou só a ler, ela ensinou muita coisa sabe? 
Ensinou a fazer coisas de palito, aqueles bichinhos de garrafa de guaraná, eu ainda tenho até em 
casa guardado. Ela ensinou muitas coisas, também incentivava a gente a fazer cesta básica, e a 
gente fazia aquelas cestas, aí eu achava muito bom.” 

7 “-  Não respondeu.” 

8 
“- A Maria ensinou um bocado de coisa. Ensinou algarismo romano, conta, conta de dinheiro, 
bolava ditado (a senhora já sabia ler?) “ nem todo nome eu sabia né, agora eu pego a revista, leio 
essas miudinhas, sabe, mas as grande...” 

9 
“- Foi bom eu aprendi algumas coisas; porque os estudos de antigamente era diferente dos estudos 
de agora (diferente em que?) antigamente tinha a cartilha, tinha a tabuada, tinha a carta de ABC, 
tinha tudo. Agora não, é livro logo.” 

10 

“- Achei bom, era diferente porque aparece aqueles livros do Patativa do Assaré; que naquele 
tempo era o Nosso Brasil(nome do livro) era um tipo de cartilha. E esse livro agora conta mais 
coisa boa, poesia, poema, coisas que vem daquele tempo, como uma pessoa se formou, né. (outras 
leituras?) – é outras leituras diferente (e a senhora gostava?)”, “gostava – eu ficava admirada 
quando a Maria passava um dever, eu achava era bom (risos).” 

11 “- Foi melhor porque não tinha castigo, ela não dava nas mãos da gente, foi muito bom.” 
12 “- Não respondeu.” 

13 

“- O lembrete, porque muita coisa que eu tinha esquecido, renovava, (renovava o estudo?) alguma 
coisa renovava (deu pra aprender mais? –deu memhorou mais, escrevia mais,  as vezes fazia até 
poesia, rimava, (no curso?) – era tenho facilidade pra escrever estória, as vezes eu faço a estória 
sem rimar, depois dá tudo certo.” 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

Os depoimentos mostram que os sujeitos da pesquisa fazem diferença entre a 

experiência escolar anterior e a no Programa Brasil Alfabetizado, que qualificam como 

melhor. Dentre os fatores que mais contribuíram para esta melhoria, destacam-se a 

alfabetizadora, sua metodologia e novos conteúdos.  

À vista desse resultado, ressaltamos o empenho, esforço e importância que a 

equipe técnica da UECE dedicou à formação inicial e continuada dos educadores. Para a 

UNESCO (2008, p. 102), 
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A Formação continuada no interior de programas tem assumido um caráter para 
além do compensatório frente à inexperiência ou falta de habilitação específica dos 
alfabetizadores que neles atuam. Em muitos programas estas instâncias formativas 
assumem um caráter reflexivo que considera o educador como agente responsável 
pelo processo educativo, ao valorizar suas experiências pessoais, seus valores, 
saberes práticos e teóricos, possibilitando, assim, a ressignificação de sua prática. 
[...] Há um consenso no campo educacional de que a profissionalização docente se 
produz na formação continuada e permanente.  

 

A última categoria a ser analisada refere-se à continuidade dos estudos após o 

curso de alfabetização, tendo os sujeitos respondido o que consta no quadro.  

 

Nome Continuidade aos estudos na EJA 
1 “- Não.” 

2 

“- Tô  quando eu termino tudo. Aí fico com minha mãe, pego meu caderno e meu livro véi e leio ( 
Só em casa?) _ é só em casa mesmo (Por que não foi para o colégio?) por causa da minha mãe, ela 
tem 88 (oitenta e oito) anos, aí é assim, tem dias que ela tá bem, quando ela tá sentindo uma coisinha 
aí ela diz: olhe eu não gosto de ficar só.” 

3 “- Não.” 

4 

“- Não. Esse ano não tive condição não porque a minha menina tá grávida. Em casa, de vez em 
quando pego o caderno. Ensino o dever dos meus filhos, antes do curso eu não ensinava (qual a série 
que eles estão?) – uma faz a primeira série e o outro a segunda. (melhorou né?) – sim, antes eu 
pedia pra ensinar (Quem ensinava?) a minha irmã e ainda era brigando.” 

5 
“- Não. Vou comerçar no próximo ano ( Por que não continuou?) – Porque não arranjei compâia 
pra ir. Pra ir só eu não queria. (O colégio fica longe?) – é na quarta rua.” 

6 

“- Não. Não deu pra mim ir por causa que cuido da minha mãe. Agora eu to combinando com a 
Mariquinha- no final do ano- eu já disse pra mãe, eu disse mãe a gente  vem cedo, vai ás 7 horas 
quando for 9 horas a gente já ta em casa, e minha filha fica com ela. Já combinei com ela, eu disse 
Mariquinha vamos ver se a gente faz até a quinta série (risos).” 

7 

“- Não. Tô não (e nem tem vontade?) eu ainda tive no Antonieta Cals (colégio) mas lá não dava pra mim 
não (por quê?) porque a professora ficava aqui passava aquilo tudo naquela  lousa pra gente botar tudo pro 
caderno, uma coisa que eles tão sabendo que tão lutando com analfabeto né, analfabeto é uma coisa e 
quem já sabe é outra é outra coisa. Ela passava aquele negócio na lousa, enchia a lousa com aquelas 
palavras, aqueles nomes, a gente via na lousa e tinha que botar no caderno que a gent tava vendo na lousa, 
mais não sabia o que era, entendeu?  Aí ela saía para dar aula noutra sala e nós ficava com aquele orrou de 
coisa na lousa (pra copiar?) sim, pra copiar, pra botar no caderno, mas não sabia o que era. Nera 
ignorância dela? (é) porque se ela dissesse, se ela ficasse ali e dissesse olha essa palavra é assim, assim, 
assim, eu dizia oh! A palavra é essa, aí tudo bem. Mais para ela escrever pei, pei, pei encher a lousa, e 
copiem aí, e ia para outra sala, dá aula noutra sala, quando voltava nós já tinha copiado , aí ela vai botar 
mais na lousa (e a professora dava aula em outra sala ao mesmo tempo?) dava, quer dizer tinha uma 
parte ali que não era analfabeta, e nós aqui que era analfabeta, quer dizer que aqueles que não era 
analfabeta sabia né, tem razão dela passar, mas pra nós era mesmo que ela não passar, a gente só vai 
ouvir, que não dava pra mi, aí eu saí. 

8 “- Não. Só em casa mesmo.” 
9 “- Não, nunca mais estudei, as vezes eu pego a bíblia e leio.” 

10 
“- Não, só em casa mesmo. Gosto muito de pegar no lápis, pegar aquele livro e ler – o livro da Maria. 
Boto meu neto pra fazer as letras, consoantes, vogais, ensino a fazer de 1 a 10, vou ensinando né.” 

11 

“- Porque eu achava que era muito bom. E sempre eu nunca desisto dessas coisas, eu vou enfrente , 
porque a gente indo enfrente as coisas miora pra gente.” 
“- Não. Tô só nos trabalhos dos idosos. Amanhã a gente vai entrar num trabalho de pintura, mas se 
tiver o estudo por aqui eu quero.” 

12 
“- Não (nem em casa?) – Em casa um dia desse eu fiz um bilhete mas não entreguei, fiquei com 
vergonha podia ta errado.” 

13 

-Não. Continuo em casa mesmo, tenho um escritoriozinho que fiz no quintal, tem dia que leio e 
alguma coisa que aparece na mente eu escrevo (Escreve o que lá?) – Tudo que dá pra fazer uma 
poesia, as vezes eu faço uma, renovo, faço a outra, até ficar perfeita, ficar melhor;  
nunca a gente pode fazer de uma vez Né? (E leitura?) – é ler gosto, não leio bem não, to lendo 
pouco, não leio todo dia porque não tenho tempo. 

Fonte: Pesquisa direta. 
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Nestes depoimentos, constatamos que, dos treze alunos pesquisados, apenas um 

deu continuidade aos estudos. Doze não prosseguiram, justificando suas respostas negativas; 

no entanto, todos disseram que continuam os estudos em casa. Dois preferem prosseguir no 

próximo ano, isto é, em 2010, tentando cursar até a quinta série. Somente uma aluna deu 

continuidade aos estudos na EJA, mas em pouco tempo evadiu-se, explicando: 

Aluna 7: “- Não, Tou não (e nem tem vontade?) eu ainda tive no Antonieta Cals 
(colégio) mas lá não dava pra mim não (por quê?) porque a professora ficava aqui 
passava aquilo tudo naquela  lousa pra gente botar tudo pro caderno, uma coisa que 
eles tão sabendo que tão lutando com analfabeto né, analfabeto é uma coisa e quem 
já sabe é outra é outra coisa. Ela passava aquele negócio na lousa, enchia a lousa 
com aquelas palavras, aqueles nomes, a gente via na lousa e tinha que botar no 
caderno que a gente tava vendo na lousa, mais não sabia o que era, entendeu?  Aí ela 
saía para dar aula noutra sala e nós ficava com aquele orrou de coisa na lousa (pra 

copiar?) sim, pra copiar, pra botar no caderno, mas não sabia o que era. Nera 
ignorância dela? porque se ela dissesse, se ela ficasse ali e dissesse olha essa palavra 
é assim, assim, assim, eu dizia oh! A palavra é essa, aí tudo bem. Mais para ela 
escrever pei, pei, pei encher a lousa, e copiem aí, e ia para outra sala, dá aula noutra 
sala, quando voltava nós já tinha copiado , aí ela vai botar mais na lousa (e a 

professora dava aula em outra sala ao mesmo tempo?) dava, quer dizer tinha uma 
parte ali que não era analfabeta, e nós aqui que era analfabeta, quer dizer que aqueles 
que não era analfabeta sabia né, tem razão dela passar, mas pra nós era mesmo que 
ela não passar, a gente só vai ouvir, que não dava pra mi, aí eu saí. 

 

O motivo da desistência da aluna à tentativa de dar continuidade explica-se por 

uma prática pedagógica tradicional, uma educação com muitos conteúdos a copiar, tornando 

o aluno um receptor passivo, ou seja, um depositário de conhecimentos, sem compreensão 

dos conteúdos que copia. Essa educação Freire (1987, p. 37) chamou de bancária.  

[...] o educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja 
tarefa indeclinável é encher os educandos de conteúdos de sua narração. Conteúdos 
desconectados da realidade; a palavra se esvazia da dimensão concreta que devia ter 
ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. 

 

Haddad (2008), por sua vez, a descreve como “uma educação ‘verbalista, 

hierárquica e monóloga’. Uma educação programada para velar a realidade.”  

Na segunda parte da pesquisa, foi realizada uma atividade de escrita, na qual 

foram solicitadas produções, tais como: elaborar uma lista de compras de cereais, verduras, 

material de limpeza e higiene pessoal; resolver dois problemas de Matemática, um 

envolvendo adição e outro subtração; escrever um bilhete ou um convite para comemorar seu 

aniversário. Em seguida, aplicamos uma atividade de leitura. Foi solicitada leitura individual 

de um quadro com placas informativas. 

Todos conseguiram realizar a atividade de escrita, embora em diferentes níveis de 

qualidade. Como amostra, selecionamos uma atividade de cada turma. 
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Foto 8 – Pesquisadora orientando a atividade de escrita. Turma: pio XII 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

Para a análise dessas produções, tomamos como referência os estudos de Ferreiro 

(2001) sobre a Psicogênese da língua escrita, cujo método indica que o alfabetizando percorre 

várias fases para chegar à escrita. Essa elaboração passa por três níveis: pré-silábico, silábico 

e o Alfabético.   

Ressaltamos que não é nossa intenção o aprofundamento na análise da 

Psicogênese da língua escrita, no entanto, o assunto pode ser encontrado em: Emília Ferreiro 

em, “Reflexões Sobre Alfabetização”.  

Na primeira atividade, observamos que a aluna se encontra no 1º nível de escrita – 

o pré-silábico. Essa é a fase na qual a escrita reproduz letras e traços conhecidos. As letras são 

colocadas ao acaso, no entanto, no momento de ler o que escreveu, expressa aquilo que 

desejaria ter escrito, como mostra a atividade 4 as palavras escritas pela aluna 11 – turma da 

Aerolândia, e, ao lado, o significado, ou seja , o que desejou escrever, segundo a investigada. 

V a q a F a s n – verdura 

U n a n – feijão 

J i F a o a – arroz  

s f a – farinha 
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A segunda atividade realizada pela aluna 9 da turma do Pio XII caracteriza o 2º 

nível de escrita – o silábico. Nesse nível, há o reconhecimento do som das letras pela análise 

da 1ª sílaba: 

FAEA – farinha 

CAFÉ – café 

PAEA – pão 

 

A terceira amostra de atividade de escrita foi realizada pela aluna 4 da turma do 

Jardim das Oliveiras, que demonstrou-se encontrar no nível alfabético. Nesse nível, o aluno 

escreve observando os aspectos ligados à ortografia correta das palavras. O aluno passa a 

compreender que uma sílaba pode ter uma, duas ou três letras. Relaciona o som com as 

sílabas. Dos treze investigados, dois se encontram no nível pré-silábico, cinco no silábico e 

seis no nível alfabético.  

Ao analisar as duas questões de Matemáticas, nas quais solicitamos a resolução de 

dois problemas, um de adição e outro de subtração, observamos que a aluna que se encontra 

no nível pré-silábico não conseguiu resolver os cálculos e colocou as respostas de forma 

aleatória. Já a aluna do nível silábico efetuou os dois problemas e a aluna do 3º nível, o 

alfabético, “armou” de forma correta, colocando os respectivos sinais de adição e subtração. 

Vale ressaltar que, dos treze pesquisados oito, resolveram os problemas, isto é, 

armaram, efetuaram os cálculos e colocaram as respostas por extenso; quatro não 

conseguiram resolver os problemas e uma aluna expressou apenas o resultado dos problemas, 

ou seja, fez os cálculos “de cabeça”.  

Na segunda parte da pesquisa escrita, solicitamos a produção de um texto, seja um 

bilhete ou um convite para comemorar seu aniversário. Dos 13 entrevistados, 11 optaram pelo 

bilhete e dois pelo convite, conforme a mostra a seguir. 
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Os alfabetizados, ao serem situados diante dessa atividade, produção de pequenos 

textos, demonstraram certa resistência, insegurança ou vergonha de expor sua escrita. Estes 

adultos sob um desafio e um receio íntimo de fracassar; por um instante, lembraram e 

sentiram o peso do erro, dos testes e notas que os aterrorizavam quando submetidos à 

experiência escolar, quando crianças. “Os testes ou notas os aterrorizam, pois eles receiam 

não se saírem bem e serem humilhados.” (CADERNOS DE EJA, 2006, p. 6). 

Ao percebermos essa inibição, procuramos superar essa barreira pelo diálogo, 

ressaltando a espontaneidade e liberdade de expressão da escrita sem a preocupação em 

escrever “certo” ou “errado”. As alfabetizadas se tranqüilizaram e concordaram com a 

realização da atividade.  

Durante a produção dos textos, as investigadas foram observadas. Notamos que 

escreviam com emoção e alegria e, ao concluírem seus pequenos textos, mas significativos 

textos, expressaram satisfação, como foi o caso de uma aluna que, ao entregar sua produção, 

fez um breve comentário para nós: “um dia eu escrevi esse bilhete pro João mas não tive 

coragem de entregar porque tinha medo de tá errado.” Entendemos que o João foi, para ela, 

um grande amor na vida. Essa situação nos faz compreender a importância do significado da 

apropriação da escrita para os sujeitos pesquisados. 

 

                   

Foto 9 – Alfabetizadas produzindo os bilhetes e convites. Turma do Pio XII 

Fonte: Pesquisa direta. 
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Foto 10 – Pesquisadora observando as alfabetizadas produzirem os bilhetes e convites.  

Turma da Aerolândia 

Fonte: Pesquisa direta 

 

3.1 Atividade de Leitura 

 

A leitura oral foi realizada de forma individual, baseada em um quadro com 

placas informativas (Anexo A). 

 

 

Foto 11 – Pesquisadora aplicando a atividade de leitura. Aluna da turma do Pio XII 

Fonte: Pesquisa direta 
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Dos treze pesquisados, sete leram as palavras com fluência, entendendo o 

significado; cinco leram a palavra, pausadamente, cada sílaba, mas recuperando o significado 

da palavra; e uma  decifrou sílaba por sílaba, sem recuperar o significado da palavra.  

Vale ressaltar que o texto aplicado para a leitura contava não só com a linguagem 

verbal, no caso, a escrita, mas também com recursos visuais, desenhos que auxiliaram na 

compreensão da leitura.  

Interessante é frisar é que o curso de alfabetização foi encerrado em outubro de 2008, 

ou seja, havia decorrido um ano sem contato com a escola. Nesse sentido, percebemos mais uma 

vez a demonstração de melhoria na autoestima, pela surpresa e alegria espontânea, por haverem 

realizado as atividades, principalmente a de leitura, em pouco tempo, e pela oportunidade de 

poderem expressar seus pensamentos e demonstrar o que aprenderam no curso. 

                         

 

Foto 12 – Aluna da turma do Jardim das Oliveiras na atividade de leitura 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

Há de se reconhecer o fato de que as alfabetizadas que já haviam tido contato com 

a escola anteriormente, por mais tempo, desenvolveram melhor a habilidade de leitura, escrita 

e cálculo. Dada a importância da aquisição dessas habilidades, cita a UNESCO (2008, p. 57): 

[...] em nosso mundo hoje - quase um em cada cinco da população adulta – não 
possuem habilidades básicas de leitura, escrita e domínio das operações matemáticas 
básicas necessárias para participar plenamente da sociedade [...] Sem essas 
habilidades, as pessoas são excluídas do acesso a esses ciclos de conhecimento, e 
mesmo da informação mais básica de que podem necessitar em seu cotidiano. 
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Ao concluirmos as entrevistas, entregamos um questionário (apêndice) às educadoras 

das turmas pesquisadas. As questões envolviam, além dos dados pessoais, três temáticas: a 

formação na UECE, a evasão dos educandos e a inclusão social. Ressaltamos que a pesquisa não 

se dedicou à investigação da prática pedagógica, entretanto, as relações pedagógicas são 

importantes para uma melhor compreensão e percepção do objeto da pesquisa. 

                               
                                                 

Nome Sexo Idade Escolaridade Experiência com 
Alfabetização antes 

do Programa 

Quantas turmas, 
do Programa, 

alfabetizou 
      

Turma: Jardim das Oliveiras 
1 feminino 38 anos Pós-graduação Sim. Com crianças 4 

 
      

Turma: Pio XII 
2 Feminino 48 Ensino médio 

Pedagógico 
Sim 4 

      
Turma: Aerolândia 

3 Feminino 41 Ensino médio 
Pedagógico 

Sim 4 

 
Quadro 7 – Dados identificadores das educadoras 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

Sobre a formação recebida na UECE, uma alfabetizadora respondeu:  

Professora: “A formação na UECE nos ajudou a alfabetizar melhor os jovens e 
adultos e deu apoio a nós alfabetizadores.” 

 

Consideraram que a formação incentivou a prática, na sala de aula, do círculo de 

cultura, que, para Freire (1987, p. 37) 

é uma idéia que substitui a de “turma de alunos” ou a de “sala de aula”, “círculo”, porque 
todos estão à volta de uma equipe de trabalho que não tem um professor ou um 
alfabetizador, mas um animador de debates que, como um companheiro alfabetizado, 
participa de uma atividade comum em que todos se ensinam e aprendem. O animador 
coordena um grupo que não dirige e, a todo momento, anima um trabalho orientando 
uma equipe cuja maior qualidade deve ser a participação ativa em todos os momentos do 
diálogo, que é o seu único método de estudo no círculo. 

 

As alfabetizadoras ressaltaram que aprenderam novo método de alfabetização, 

segurança para exercer sua atividade, melhora na prática na sala de aula, a qual favoreceu a 

relação alfabetizador/alfabetizando, contribuindo para atingir os objetivos de 

ensino/aprendizagem com os alunos. 
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Os assuntos mais importantes tratados na FORMAÇÃO foram segundo os 

depoimentos dos investigados: o método e a didática de alfabetizar, o ensino da Matemática, o 

ensino da Língua Portuguesa e o estudo da sociedade e da natureza/cidadania. 

Para estas, a formação continuada foi importante e contribuiu para motivar a 

permanência dos alunos em sala de aula, aprofundou os conteúdos trabalhados na formação 

inicial, proporcionou a troca de experiências entre os participantes e trouxe novos temas. 

Vale ressaltar que a formação dos alfabetizadores é um dos principais desafios 

enfrentados no desenvolvimento de políticas e programas de alfabetização. Para Di Pierro 

(2005, p. 1131), 

A formação inicial e continuada de educadores é um dos temas abordados com 
prioridade pelos fóruns que, convencidos de que a Educação de jovens e adultos 
guarda especificidades relacionadas às identidades características sociais, 
psicológicas e culturais dos sujeitos de aprendizagem. Há longa data reivindicam 
espaços e processos próprios de qualificação. A capacitação dos educadores se 
impõe também pela multiplicidade agentes sociais envolvidos nos programas de 
alfabetização e educação de jovens e adultos, muitos dos quais são voluntários ou  
recrutados nos movimentos populares, sem habilitação profissional formal. As 
dificuldades de instituição e consolidação de espaços de formação decorrem de 
múltiplos fatores, como a persistência da visão equivocada que concebe a educação 
de jovens e adultos como território provisório sempre aberto à improvisação; a 
precariedade do mercado de trabalho, que não proporciona a construção de carreiras 
profissionais; e o escasso envolvimento das instituições de ensino superior como um 
campo educativo de pouco prestígio e baixo grau de formalização. 

 

Os depoimentos das alfabetizadoras evidenciaram que os principais motivos para 

evasão e desistência dos alfabetizandos foram: cansaço pelo trabalho e falta de motivação (pelo 

atraso na entrega do material didático); no entanto, se reportando aos pesquisados que 

permaneceram até o final do Projeto, das três investigadas, duas consideram que o Programa 

Brasil Alfabetizado Coordenado pela UECE não contribuiu para a inclusão social de seus alunos.  

Ressaltamos que a única alfabetizadora a afirmar que o Programa Brasil 

Alfabetizado na UECE contribuiu para a inclusão social de seus alunos se destacou nas 

participações da formação de educadores, como também na formação escolar. Ela é graduada 

em Pedagogia com especialização em Psicopedagogia, e recebeu elogios relatados com ênfase 

de suas alunas: 

Aluna 2 “- A professora sempre é uma menina boa, nas coisas que a gente não sabe 
ela com carinho ensinava bem direitinho.” 
 
Aluna 4 “- Acho bom, lá não tive a explicação boa que eu tive com a Inês, ela 
explicava muito bem. Eu achei bom estudar com a Inês, uma pessoa muito 
interessante.” 
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Aluna 6 “- Esse curso da Inês foi bom demais, ela não ensinou só a ler, ela ensinou 
muita coisa sabe? Ensinou a fazer coisas de palito, aqueles bichinhos de garrafa de 
guaraná, eu ainda tenho até em casa guardado. Ela ensinou muitas coisas, também 
incentivava a gente a fazer cesta básica, e a gente fazia aquelas cestas, aí eu achava 
muito bom.” 

 

A propósito, destacamos e concordamos com o artigo 62 da LDB/9394 sobre a 

formação acadêmica dos educadores. 

A formação de docentes para atuar na formação básica far-se-á em nível superior, 
em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do 
magistério (Artigo 62) (BRASIL, 1996). 

 

É importante, pois frisar a relevância e o empenho da equipe da Coordenação 

Pedagógica do Programa, principalmente na formação dos educadores. Dada essa importante 

contribuição elaboramos um questionário para a coordenadora pedagógica do Programa Brasil 

Alfabetizado, executado pela UECE. A seguir, apresentamos as repostas dadas ao questionário. 

 

1) Descreva a concepção teórico-metodológica do Programa “Brasil Alfabetizado” na UECE. 

Resposta: A Coordenação do Programa Brasil Alfabetizado na UECE elegeu como 

concepção político-social, atuar como agente de mudanças, como formador de atitudes, de 

idéias, de uma nova forma de perceber o mundo e os homens, contribuindo assim para 

resgatar uma dívida social com os jovens e adultos. Fundamentada nesta concepção, 

estruturou os procedimentos teórico-metodológicos com base também na concepção de 

letramento, considerando essencial investigar as práticas de uso da escrita, no local de 

trabalho, no bairro, no lar, dando assim uma relevância social a escrita, a produção de textos 

em interação com o cotidiano do aluno.  

 

Imbuída das concepções de letramento e de aprendizagem significativa para os 

jovens e adultos por meio das práticas discursivas letradas, foi necessário descobrir os 

assuntos, os objetivos e os interesses que facilitaram o processo de aprendizagem do aluno. 

 

2) Em sua opinião, como a formação Inicial e Continuada ensejada pela UECE aos 

alfabetizadores(as) contribuiu para uma prática educativa que possibilitasse atingir os 

objetivos de ensino aprendizagem? 

Resposta: O processo de formação inicial e continuada executado pela UECE para 

alfabetizadores, sistematizou-se em vários momentos de interatividades com a intenção de: 
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· contribuir para a compreensão, a análise, o desenvolvimento e a (re) construção 

de teorias, de práticas, de saberes, de competências, de habilidades e de 

planejamento da prática pedagógica necessária ao Professor Alfabetizador de 

EJA, no Programa Brasil Alfabetizado; 

· aprofundar conhecimentos e trocas de experiências, comprometendo-se com a 

formação do professor alfabetizador e com o objetivo do Programa e da própria 

UECE que é o de promover uma educação para jovens e adultos voltada para o 

desenvolvimento humano. 

 

3) Segundo dados registrados no relatório, estes apontam para um alto índice de evasão. 

Considerando estes dados, em sua opinião, o que a senhora considera como principais 

motivos para esta evasão ou desistência dos alfabetizados? 

Resposta: Programa muito amplo, dificultando as visitas de apoio e acompanhamento 

pedagógico; falta de seleção de alfabetizadores; falta de estrutura básica para funcionamento 

das salas de aula; desinteresse dos jovens e do adulto para aprender. 

 

4) Quais foram as principais dificuldades que a senhora enfrentou para a realização do 

trabalho de coordenação pedagógica? 

Resposta: Burocracia e morosidade no repasse de verba; falta de competência e compromisso 

de uma grande parte de alfabetizadores. Exigências da Secretaria de Educação do Estado, sem 

um apoio efetivo e coerente com o Programa. 

 

5) Em sua avaliação, a senhora considera que o Programa “Brasil Alfabetizado”; coordenado 

pela UECE, contribuiu para a inclusão social de seus alunos? 

Resposta: Sim. Tem registros e depoimentos de egressos do Programa Brasil Alfabetizado 

continuando estudos em outros segmentos da EJA; alunos que não trabalhavam por não saber 

nem escrever o nome; alunos que deixaram os vícios das drogas e continuam estudando. 

 

- O trabalho teve sucesso? 

Resposta: Sim, despertou em muitos coordenadores e alfabetizadores o desejo de aprender 

mais sobre como alfabetizar; como iniciar essa alfabetização no processo de pesquisa das 

práticas de letramento das comunidades e também ajudou a dimensionar as possibilidades de 

intervenção numa modalidade de ensino ainda pouco estudada. 
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- Como sabe? 

Resposta: Conversando e sentindo os professores (educadores) que tiveram aproveitamento 

com o programa e que passaram a pesquisar, estudar mais e até mesmo ingressarem em curso 

de pós-graduação ou mestrado na área de jovens e adultos. 

 

- Qual foi a inclusão? 

Resposta: Não fiz esse levantamento ainda, mas acredito ter diminuído um pouco a exclusão 

social por analfabetismo no Estado do Ceará, pelo menos em torno de 4 a 5%. 

 

As respostas da coordenadora pedagógica do Programa Brasil Alfabetizado na 

UECE ao questionário elaborado por nós deram grande contribuição a essa pesquisa. 

Dentre as respostas, destacamos sua ênfase na análise do Programa, no sentido 

de que, por ser amplo, houve dificuldades como a burocracia e morosidade no repasse de 

verba, o que acarretou problemas como: atraso nos pagamentos dos educadores e, 

coordenadores e na entrega do material didático aos alunos, motivo este que contribuiu para 

a evasão. Sobre o assunto, a edições UNESCO (2008, p. 57) diz que: “a liberação dos 

recursos e o início dos cursos contribui para a desmobilização de educandos e educadores  

(mudanças, enfermidades e exigências do trabalho) predominam na explicação da elevada 

evasão e da freqüência dos cursistas.”  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A pesquisa teve como preocupação analisar a contribuição do Programa Brasil 

Alfabetizado executado pela UECE, quanto à inclusão social dos alfabetizados deste 

Programa, e teve como referência três turmas, com um total de 13 alunos que, cadastrados no 

Projeto, iniciaram e concluíram o V módulo período 2007/2008. 

O estudo buscou responder a indagações levantadas por nós durante o trabalho na 

formação de educadores e nas visitas às salas como coordenadora de turmas: o Programa 

Brasil Alfabetizado está atingindo seu objetivo de ensinar a ler, escrever e contar, favorecendo 

desta maneira, sua inclusão social?  

A pesquisa mostrou que, dos 13 entrevistados, 12 já tiveram experiência escolar, 

embora essa passagem tenha sido de pouca duração, ou seja, esse tempo de permanência na 

sala de aula oscilou entre meses, um ano e quatro anos. Apenas uma aluna jamais havia 

frequentado a escola. Dentre os motivos que os levaram a deixar os estudos, destacam-se o 

trabalho e a mudança de estado civil, o casamento (este para as mulheres). Entre estudo e 

trabalho, alguns deles optaram pelo trabalho por questões de dificuldades financeiras, isto é, 

econômicas. Quanto às mulheres, acrescentamos também como causa da evasão, o casamento, 

pela falta do apoio do marido, ao achar que esta deveria cuidar da casa e da família. 

Quanto à análise da intenção de aprendizagem da leitura e escrita, percebemos o 

desejo da apropriação dessas habilidades, no entanto, não apresentam o uso da leitura e da escrita 

no cotidiano de suas vidas, exceto aquelas leituras que fazem parte de seu dia a dia, como ler 

nomes de ônibus, cartazes nas ruas e produtos do mercadinho. Dos 13 alunos pesquisados três 

gostam de ler jornal e destacaram as partes: policial, de novelas e política, como as de que mais 

gostam. Com relação à escrita, isto é, o que escrevem percebemos maior dificuldade quanto ao 

uso dessa habilidade, como também a de sua aprendizagem. Usam a escrita para fazer cópias, o 

nome, palavras soltas; dois relataram escrever bilhete, um escreve carta, apenas um expressou 

gostar de escrever e continua escrevendo literatura popular (cordéis). 

Apesar dessa constatação, notamos, no entanto, que o curso representou para esses 

sujeitos a possibilidade de uma melhor qualidade de vida. Tal melhoria ocorreu no campo da 

interação e das relações de amizades. Observamos de forma expressiva que o curso 

proporcionou melhor autoestima.    
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Sobre a experiência escolar anterior para o Programa Brasil Alfabetizado os 

investigados constataram diferenças e qualificaram este Programa como a melhor experiência. 

Dentre os fatores que mais contribuíram para esta melhoria destacaram-se as educadoras, sua 

metodologia e novos conteúdos, que diferem dos da cartilha.  

Os depoimentos revelaram que, após o curso de alfabetização, os pesquisados não 

deram continuidade aos estudos da EJA na escola formal, embora alguns tenham afirmado 

continuar estudando em casa.  

A pesquisa constatou que o Programa teve como concepção teórico-metodológica 

múltiplas abordagens pedagógicas, ou seja, a proposta pedagógica do Programa Brasil 

Alfabetizado foi aberta à utilização de várias possibilidades pedagógicas e metodológicas.  

Nessa perspectiva, esta proposta pedagógica do Programa estava aberta as 

concepções básicas de grandes pensadores, como Paulo Freire, Emília Ferreiro, Lev 

Vygotsky, Celestim Freinet e Magda Soares. Observamos, no entanto, que, entre estas, a mais 

significativa e utilizada nos estudos, planejamentos e nas formações dos educadores do 

Programa Brasil Alfabetizado na UECE, inspirou-se na proposta libertadora de Paulo Freire. 

Quanto à experiência de alfabetização executada pela UECE, verificamos que esta 

não levou os egressos da V turma a permanecer lendo e escrevendo. Constatamos, também, 

que o projeto de alfabetização deixou a desejar quanto à expectativa da aquisição da leitura, 

escrita e noções de Aritmética, quanto à continuidade do uso dessas habilidades no cotidiano 

dos investigados; no entanto, vale ressaltar que o curso se destacou na oferta e nas relações 

sociais e proporcionou conhecer e frequentar novos espaços, estreitar laços de amizades, 

conquista da autoestima e da alegria.      

Com essa constatação, ressaltamos, como positivo do Programa, que 

“pequenos” avanços obtidos pelos investigados, como aprender a assinar o nome e o 

desenvolvimento da oralidade, significam apropriar-se de uma nova visão de vida, o que 

os conduziu a elevar a autoestima. 

Embora os resultados tenham exibido certa visão negativa do Programa, por este 

não ter atingido de forma satisfatória o seu objetivo, consideramos, também, como aspecto 

positivo do Programa Brasil Alfabetizado, executado pela a UECE, o trabalho desenvolvido 

por sua equipe técnico-pedagógica, quanto ao empenho, esforço, organização e o cuidado com 



98 
 

os encontros de planejamento para a formação dos educadores e o trabalho em equipe para a 

produção do relatório técnico no período 2007/2008. 

Com esse trabalho destacamos sua contribuição na formação dos educadores, que 

permitiu a estes, isto é, aos educadores comprometidos com o Programa e sua prática 

pedagógica, apropriarem-se de metodologias diversificadas; conduzirem, de forma democrática, 

as relações professor/alfabetizando, desenvolvendo o ensino em direção à formação e 

valorização humana. O  trabalho da equipe pedagógica proporcionou avanços na formação dos 

educadores  contribuindo de alguma forma com  uma mudança na vida dos alfabetizados, como: 

na  autoestima,  na amizade, no diálogo com as pessoas, enfim, uma transformação nas suas 

relações sociais, mudanças essas permeadas pelas alfabetizadoras que participaram ativamente 

das formações e que, com carinho, planejaram aulas, atividades e sonhos. 

Verificamos que, para que haja a inclusão total, isto é, trazer para dentro do 

sistema as pessoas excluídas da escola pela alfabetização, torná-las participantes da sociedade 

e que o sistema se torne de qualidade para todos, é preciso buscar caminhos para superar as 

barreiras da exclusão pela alfabetização, para que se apropriem além dos pequenos avanços já 

constatados, também, da leitura, escrita e noções de Aritmética, e que passem a usá-los para 

continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida, melhorar suas condições e 

qualidade de vida, como sujeitos realmente incluídos na sociedade.  

É importante frisar que, na busca para encontrar caminhos ou soluções favoráveis 

à inclusão pela alfabetização, deve-se considerar as condições reais e concretas de vida dos 

educandos, como a pobreza, ou seja, as condições socioeconômicas, que segundo a pesquisa, 

aparecem como motivo expressivo, causa de abandono dos estudos. Concretizar essa inclusão, 

pela alfabetização, tem sido e continua sendo um desafio para os comprometidos com a 

Educação de Jovens e Adultos. 

Destacamos, com efeito, como contribuição desta pesquisa para a sociedade e 

para as pessoas que ainda se encontram na condição de analfabetos, o incentivo à elaboração e 

implementação de políticas públicas comprometidas com a EJA, na luta pelos direitos 

educacionais, no sentido de exigir a continuidade da ação indutora da União nestas políticas, 

que consolide essa modalidade de ensino como direito público inserido-a nas redes públicas, 

garantindo sua oferta, permanência e adequação à realidade dos destinatários, 

independentemente da idade. 
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Nessa perspectiva, esperamos políticas públicas, como diz Di Pierro (2005): 

“que não se restrinja à compensação da educação básica não adquirida no passado 
mais visem responder às múltiplas necessidades dos indivíduos. Sendo tais 
necessidades múltiplas, diversas e cambiantes as políticas de formação de pessoas 
adultas deverão ser necessariamente abrangentes, diversificadas e flexíveis. 

 

Assim, certamente poderá a escola assumir seu papel de maior relevância: sua 

verdadeira função, que é facilitar o acesso ao saber elaborado que fortalece as mudanças 

sociais, como um caminho necessário a inclusão social, na oferta de uma aprendizagem 

adequada baseada nas realidades e necessidades de seus destinatários. 

Acreditamos, pois, na consolidação de uma nova política de EJA, que adote 

medidas de seleção para os educadores e que estes caminhem para a constituição de uma nova 

didática com profissionais qualificados, habilitados ao magistério e comprometidos com a 

EJA, que possam ensinar e aprender uma nova maneira de educar; rompendo com as práticas 

das antigas campanhas de caráter assistencialista. Enfim, uma oferta que não seja de políticas 

compensatórias, isto é, que não atribua à EJA a função de reconhecer o “atraso” escolar 

daqueles que não puderam estudar em idade considerada “própria”, mas de uma educação que 

considere e respeite a diversidade como valor, que seja continuada e libertadora.  
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Apêndice A – Entrevista com os alfabetizados 
 
 
 

1) Dados Pessoais: 
Nome: 
Idade: 
Situação ocupacional/profissão: 
Residência/bairro: 
Naturalidade: 
Estado civil: 
Número de filhos: 
 

2) Frequentou a escola antes do curso de alfabetização: 
Que idade tinha: 
Em que ano deixou de estudar: 
Que idade tinha: 
Quantos tempo estudou: 
Por que deixou de estudar: 
O que teve de diferente do curso anterior para o curso Brasil alfabetizado: 
 

3) Como ficou sua leitura e sua escrita após o curso de alfabetização. Você consegue ler: 
Cartazes na rua?  Quais? 
Nome de ônibus? Quais? 
Jornal? Que parte? 
Marcas de produtos no mercadinho? Quais? 
O que você escreve? 
 

4) O que você aprendeu no curso de alfabetização do Programa Brasil Alfabetizado, 
executado na UECE que: 
Serve para a sua vida e profissão? 
Melhorou sua condição de vida? Como? 
Melhorou sua participação na vida comunitária? Como? 
O que faz hoje e não fazia antes? 
 

5) O tempo em que foi ministrado o curso (8 meses), foi o suficiente para você aprender? 
6) Durante o Curso muitos alunos desistiram você conseguiu chegar até o final. Por quê? 
7) Quantas horas você trabalha no seu emprego por semana? 
8) Caso trabalhe informalmente, quantas horas você trabalha? 
9) Você está dando continuidade aos estudos na EJA? Na escola formal, onde? 
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Apêndice B – Questionário das alfabetizadoras 
 
 
 

1) Dados Pessoais: 
Nome: 
Idade 
Sexo: 
Escolaridade: 
 

2) Como você foi escolhida para ser alfabetizadora? 
3) Você tinha experiência com Alfabetização antes do Programa? Quais? 
4) Quantas turmas você alfabetizou? 
5) A formação dos alfabetizadores na UECE, contribuiu para a sua prática na sala de 

aula? Justifique. 
6) A concepção metodológica oportunizada na formação dos alfabetizadores do 

Programa Brasil Alfabetizado na UECE mudou sua visão de mundo Justifique. 
7) Em sua opinião, os assuntos mais importantes tratados na FORMAÇÃO foram: 
8) Tomando como base a sua experiência como alfabetizadora, você considera que essa 

vivência interferiu para sua opção profissional e/ ou formação atual? 
9) Você considera que a formação continuada foi importante? Justifique. 
10)  Em sua opinião, quais os principais motivos para a evasão e desistência dos 

alfabetizandos? 
11)  Você considera que o Programa Brasil Alfabetizado coordenado pela UECE, 

contribuiu para a inclusão social de seus alfabetizados? Ema caso afirmativo cite 
exemplos. 

12) A despeito de várias campanhas, o país continua com elevado índice de analfabetismo 
absoluto e funcional. Segundo define a UNESCO (2008, p. 57), “é considerada 
alfabetizada funcional a pessoa capaz e utilizar a leitura e a escrita, fazer frente as 
demandas de seu contexto social e usá-las para continuar aprendendo e se 
desenvolvendo ao longo da vida.” 
 
A partir desta afirmação, qual a sua avaliação do Programa Brasil Alfabetizado, tendo 
como referência sua turma de alfabetização, 2007/2008.  
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Apêndice C – Questionário da coordenadora pedagógica  
 
 
 
Nome: 
Função no Programa/vínculo com a UECE/cargo: 
 

1) Descreva a concepção teórico-metodológica do Programa Brasil Alfabetizado 
executado e coordenado pela UECE. 

2)  Em sua opinião, como a formação inicial e continuada oportunizada pela UECE aos 
alfabetizadores contribuiu para uma prática educativa que possibilitasse atingir os 
objetivos de ensino e aprendizagem. 

3) Segundo dados registrados nos relatórios, estes apontam para um alto índice de 
evasão. Considerando estes dados, em sua opinião, o que a senhora considera como 
principais motivos para esta evasão ou desistência dos alfabetizados? 

4) Quais foram as principais dificuldades que a senhora enfrentou para a realização do 
trabalho de coordenação pedagógica? 

5) Em sua avaliação, a senhora considera que o programa Brasil Alfabetizado 
coordenado pela UECE, contribuiu para a inclusão social de seus alfabetizados? 
- O trabalho teve sucesso? 
- Como sabe? 
- Qual foi a inclusão? 
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Anexo A – Atividade de leitura 
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Anexo B – Poesia 
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