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Itinerário do Exílio, Tramas e Desafios 

O marinheiro João chamou seu colega Cartola e pediu: 
“Escreve pra mim uma linha, Que é pra Conceição.” 
“Tu é analfa?” disse o amigo E sorriu com simpatia 
Mas logo depois amoitou Porque era analfa 
também. Mas chamou Chiquinho Que chamou 
Batista, Que chamou Geraldo, Que chamou Tião, que 
decidiu.
Tomou copo de coragem E foi pedir uma mãozinha 
Para o capitão, Que apesar de ranzinza, É um homem 
bem letrado, É homem de cultura E de fina educação. 
E João encabulado, Hesitou em ir dizendo Abertamente 
assim O que ia Bem guardadinho No seu coração. Mas 
ditou... E o capitão, boa gente, Copiou com muito jeito, 
Num pedaço de papel: “Conceição... 
...No barraco Boa Vista Chegou carta verde 
Procurando Conceição.” A mulata riu E riu 
muito.Porque era a primeira vez.Mas logo amoitou. 
Conceição não sabia ler.Chamou a vizinha Bastiana E 
pediu: “Quer dar uma olhada? Que estou sem 
óculos.Não enxergo bem”. Bastiana também sofria da 
vista. Mas chamou Lurdinha Que chamou Maria. Que 
chamou Marlene.Que chamou Iaiá. Estavam todas sem 
óculos.
Mas Emília conhecia Uma tal de Benedita Que fazia 
seu serviço Em casa de família E tinha uma patroa Que 
enxergava muito bem.Mesmo a olho nu. 
E não houve mais problemas. A patroa, boa gente, 
Além de fazer favor, Achou graça e tirou cópias Para 
mandar às amigas. 
Leu pra Benedita,Que disse a Emília,Que disse a Iaiá, 
Que disse a Marlene, Que disse a Maria, Que disse a 
Lurdinha, Que disse a Bastiana, Que disse sorrindo A 
Conceição O que restou do amor, O que restou da 
saudade, O que restou da promessa, O que restou do 
segredo De João. 

                A Bordo do Rui Barbosa, Chico Buarque 
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RESUMO

O campo de pesquisa e estudos da educação é vasto e rico, principalmente quando adentra-se 
no campo empírico da realidade social.  Nessa investigação o corpus de atenção são os 
sujeitos jovens e adultos que não dominam a leitura e a escrita, embora tenham tido acesso e 
freqüentado o espaço escolar no município de Natal/RN.  O lócus da pesquisa são as Escolas 
da Rede Municipal de Ensino que desenvolvem a Educação de Jovens e Adultos – EJA, 
representantes das zonas Norte, Sul, Leste e Oeste da cidade, perfazendo um total de seis 
escolas da Rede Municipal de ensino, pertencentes a diferentes regiões da capital potiguar. 
Analisam-se as vozes dos sujeitos ao responderem as questões “Por que existem jovens e 
adultos escolarizados sem o domínio da leitura e da escrita”?  “Quais as situações de 
exclusão enfrentadas pelo não domínio da leitura e da escrita entre os jovens e adultos 
pesquisados”?  A partir de uma visão dialética do assunto, a estratégia de pesquisa para a 
coleta de dados é a entrevista semi-estruturada para apreender a voz dos sujeitos da pesquisa, 
as quais são divididas em categorias de análise apresentadas  em um mapa das idéias. 
Analisam-se os resultados da investigação, concluindo-se que fatores afetivos, orgânicos, 
cognitivos, sociais, políticos e pedagógicos são citados pelos sujeitos como motivos para o 
não domínio da leitura e da escrita. Os jovens e adultos entrevistados não se sentem 
satisfeitos com o fracasso escolar; a aprendizagem da leitura e da escrita é um domínio que 
facilita a inclusão social em uma sociedade que privilegia tais habilidades, podendo 
minimizar as situações de exclusão social que os mesmos enfrentaram no espaço escolar, no 
ambiente de trabalho e de emprego, em casa, na igreja, nos postos de atendimento à saúde, na 
rua, na escola dos filhos e em instituição de atendimento público, por causa da não 
aprendizagem.

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos. Exclusão social. Fracasso escolar. Cartografia 
simbólica das idéias. 
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ABSTRACT 

The study and research field of Education is wide and rich, mainly when it goes towards the 
empirical area of social reality. This research focuses on young and adult subjects who 
cannot read or write, although they had had access to and attended schools in Natal/RN. The 
locus of the research are the Municipal Schools that develop the Youth and Adults Education 
program – EJA, having representatives from the North, South, East and West zones of the 
city, in a total of 6 municipal schools. It analyzes these subjects' replies to the questions: 
"Why are there young and adults who attended school but still cannot read or write?", “What 
are the exclusion situations they face by not being able to read or write?". From a dialectic 
view on the subject, the research's strategy for data collection is the semi-structured interview 
to collect the replies given by the interviewees; replies that are separated by analysis 
categories presented charts of ideas. The research's results are analyzed and lead us to the 
conclusion that the affective, organic, cognitive, social, political and pedagogical factors are 
mentioned by the subjects as reasons why they can not dominate the reading or writing skills.
The youth and adults interviewed are not happy with their school failure; the reading and 
writing learning is something that eases their social inclusion into a society that privileges 
such abilities, and that with it they could avoid the social exclusion they faced at school, in 
the work place, at home, in church, at health centers, on the street, at their children's school 
and in public assistance institutions. 

Keywords: Youth and Adults Education program. Social Exclusion. School Failure. Ideas’ 
Symbolic Chart. 
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1 INTRODUÇÃO

O homem não pode participar ativamente na história, na sociedade, na 
transformação da realidade se não for ajudado a tomar consciência da 
realidade e da sua própria capacidade para transformá-la. [...] Ninguém luta 
contra forças que não entende, cuja importância não meça, cujas formas e 
contornos não discirnam; [...] Isto é verdade se se refere às forças da 
natureza [...] isto também é assim nas forças sociais [...]. A realidade não 
pode ser modificada senão quando o homem descobre que é modificável e 
que ele o pode fazer. (FREIRE, 2001, p. 48) 

             Esta investigação tem como objetivo registrar e analisar os depoimentos de sujeitos 

jovens e adultos que não dominam a leitura e a escrita, apesar de terem vivenciado o espaço 

escolar ou outros meios de educação informal. Tal proposição foi configurando-se a partir da 

pergunta inicial: Por que existem jovens e adultos escolarizados sem o domínio da leitura 

e da escrita? Esta foi seguida de reflexões sobre as situações de exclusão enfrentadas pelas 

pessoas que não dominam a leitura e a escrita em uma sociedade cada dia mais exigente com 

os códigos da comunicação. Se por um lado nos países semi-periféricos (SANTOS, 2002) 

ainda grassa o analfabetismo, como no caso brasileiro, por outro, ainda se luta por escolas de 

qualidade e que se voltem para as necessidades da população, cumprindo um dos seus papéis 

que é ensinar. Com esta preocupação surgiu a segunda questão: Quais as situações de 

exclusão enfrentadas pelo não domínio da leitura e da escrita entre os jovens e adultos 

pesquisados ? 

            A partir de uma visão dialética de ciência, religando “a vida nas idéias e as idéias na 

vida”, como pensa Morin (2005), buscamos através da voz dos sujeitos investigados, 

encontrar respostas às questões propostas na investigação. Para tal procuramos trilhar um 

caminho transdisciplinar no qual é possível religar as várias instâncias da problemática 

estudada, reunindo nuances da educação que aparentemente estavam separadas, mas são 

interpenetrantes como por exemplo: razão e emoção, o sensível e o inteligente, o real e o 

imaginário do ensino e da educação. Enquanto princípio operador do pensamento, tal postura 

abre uma perspectiva para visualizar a realidade e vai além de uma visão fechada das ideias 

na qual a causa produz o efeito que produz a causa; para se efetivar completamente, o 

caminho transdisciplinar apóia-se numa visão recursiva do pensamento na qual não se 

consegue dissociar todo e parte, ou seja, o todo está na parte e a parte está no todo, fazendo 

circular a causa e o efeito. 
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 Escolhemos a entrevista como estratégia para coleta dos dados empíricos da 

investigação pela particularidade dos sujeitos da pesquisa e pela natureza do estudo. 

Concordamos com Minayo (1994), quando pensa que o uso da entrevista:

[...], não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se 
insere como meio de coleta de fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-
objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo 
focalizada. [...]. Num primeiro nível, essa técnica se caracteriza por uma 
comunicação verbal que reforça a importância da linguagem e do significado 
da fala. Já, num outro nível, serve como meio de coleta de informações sobre 
um determinado tema científico.  (MINAYO, 1994, p. 57). 

             Nesta linha de raciocínio, O DOMÍNIO DA LEITURA E DA ESCRITA: POR 

QUE NÃO EU? é um título que expressa a nossa intenção de pesquisa e foi sendo constituído 

a partir das conversas com o grupo de estudos BOA-VENTURA da Base de Pesquisa Cultura, 

Política e Educação do PPGCS-UFRN, e configurou-se após uma exposição das nossas 

preocupações com o tema a ser estudado. Assim pode-se afirmar que este título é uma 

construção coletiva do grupo. 

           O domínio da leitura e da escrita parece ser uma necessidade e uma exigência da 

“sociedade do esquecimento”, não se podendo negar as situações de exclusão social porque 

passam as pessoas em tais condições. Como os sujeitos da pesquisa não têm esse domínio, 

suas falas são a essência empírica do estudo, daí a expressão “por que não eu?”, para buscar-

se o sentido e se mostrar a necessidade de se ouvir os depoimentos desses sujeitos, 

procurando identificar as causas de permanecerem sem o domínio da leitura e da escrita, bem 

como situações de exclusão que passaram na vida por não terem esse domínio.  

            O nosso interesse em trabalhar essa proposta deveu-se a vários fatores, tanto de ordem 

pessoal como acadêmica.  Pessoal, por virmos exercendo atividades na área educacional por 

mais de 20 anos, nos cargos de professor, gestor escolar, supervisor escolar e coordenador 

pedagógico, e pelo fato de termos convivido com pessoas sem o domínio da leitura e da 

escrita. Essas condições nos despertaram grande interesse para o estudo sobre sujeitos jovens 

e adultos que não aprenderam a ler e a escrever, apesar de certa parcela destes terem 

freqüentado o espaço escolar formalmente. Academicamente, deveu-se à necessidade da 

elaboração de uma pesquisa que conduzisse a reflexões sobre problemas sociais de relevância, 

tanto para o pesquisador como para as ciências sociais.  
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   Pretendemos, portanto, com a realização dessa pesquisa, encontrar respostas para os 

questionamentos em epígrafe, podendo-se vir a contribuir com o trabalho de educadores e 

profissionais das instituições envolvidas em atividade de escolarização, importante espaço

social, bem como para o campo da educação que vai além do espaço das letras e da escola.  

    Em nosso entendimento, uma das maiores contribuições desse país aos estudos da 

educação, em especial à alfabetização de adultos é a obra freireana, razão pela qual fomos 

beber nessa fonte, tendo como ponto de partida para desenvolver a investigação que ora 

empreendemos, sua premissa de que a educação é um ato político e como tal, prenhe das 

vicissitudes do contexto no qual se desenvolve.  Concebemos, pois, que mesmo a pessoa não 

dominando os códigos de leitura e escrita, possui uma leitura de mundo, principalmente por 

interagir com outras pessoas socialmente, e “a leitura do mundo antecede a leitura da 

palavra”. (FREIRE, 2003, p.11). Se essa interação é diferenciada e mais difícil pela falta do 

instrumental, isto é, conhecimento dos códigos da língua, configura-se uma limitação para o 

ato de ler, mas não de pensar e interpretar o mundo. Assim, o registro da voz dos jovens e 

adultos entrevistados, sujeitos da pesquisa, pode dar subsídios para a análise das nossas 

indagações.

             Muitos autores já abordaram temas como analfabetismo, alfabetização, letramento1,

educação de jovens e adultos e suas implicações na inclusão/exclusão escolar e social.  

Particulariza-se inicialmente a obra de Paulo Freire, cujo foco incide na Educação como 

prática de liberdade (FREIRE, 2007a) obra que propõe as linhas mestras do seu método de 

ensino, discutindo uma educação em que teoria e práxis mutuamente se fertilizam, começando 

pelo diálogo, pela comunicação, por uma nova relação humana que possibilite uma 

consciência crítica do mundo em que se vive. Na importância do ato de ler (FREIRE, 2003), 

o autor aborda a questão da leitura e da escrita sob o ângulo da sua experiência de 

alfabetização de adultos em São Tomé e Príncipe (África Ocidental), destaca a importância da 

biblioteca popular, reafirmando que a leitura da palavra “é sempre precedida da leitura do 

mundo”, portanto a posterior leitura desta não pode prescindir da continuidade da leitura 

daquele. Acrescenta que “aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de tudo, aprender a 

ler o mundo” (FREIRE, 2003, p.8), compreender o seu contexto, não em uma manipulação 

mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade, texto e 

contexto. Ademais, a aprendizagem da leitura e a alfabetização são atos de educação e 

1  O termo letramento não será utilizado nesse trabalho, pois na concepção freireana, que será aqui matriz dos estudos, a 
palavra alfabetização apresenta, em sua essência, o mesmo sentido, ou seja, o indivíduo alfabetizado compreende a palavra 
não apenas pela representação gráfica, mas no seu contexto  sócio-político. 
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educação é um ato fundamentalmente político, como sempre demonstrou em toda sua obra.   

Quando discute a sua experiência pedagógica para dissecar o ato da leitura no processo de 

alfabetização das camadas populares no livro Alfabetização, Freire e Macedo (2002) elaboram 

uma avaliação dos tradicionais projetos de alfabetização desenvolvidos no Brasil, nos Estados 

Unidos e nas ex-colônias portuguesas na África, reiterando a proposta do próprio método 

Paulo Freire. Por sua vez na Pedagogia do oprimido (FREIRE, 2006), ao discutir seu próprio 

método, aponta as conseqüências da educação bancária motivadora de um pensamento 

repetitivo, que não liberta as idéias para o pensamento criativo e crítico, tornando o 

aprendente facilmente manipulado pelo opressor; sugere então uma outra práxis para a 

educação, uma educação dialógica, para a formação cidadã, o que vai abordar na Pedagogia 

da autonomia (FREIRE, 2008a). Aí condena as mentalidades fatalistas, conformadas com a 

ideologia dominante quando aceita o determinismo social; para que a transformação da 

sociedade aconteça, não basta educar ensinando a aprender apenas o treino técnico 

indispensável à sobrevivência. Para Paulo Freire, educar é construir, é libertar o ser humano 

das cadeias do determinismo político vigente, reconhecendo que a história é processo e nesse 

processo o homem tem um papel a desempenhar politicamente, inclusive ensinando uns aos 

outros a pensar e pensar criticamente a realidade social, a partir de uma reflexão crítica e de 

uma prática problematizadora, de modo que o próprio discurso teórico terá de ser aliado à sua 

aplicação prática. Para Freire, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. (FREIRE, 2008a, p.22). Retoma 

posteriormente as questões da opressão pela educação e das suas possibilidades de autonomia 

na Pedagogia da esperança. (FREIRE, 2008b), ressaltando os debates sociais e educacionais 

que poderão fazer brotar as energias da esperança, afirmando que não tem uma posição 

saudosista, nem o tom de quem fala do que já foi, “mas do que está sendo”. (FREIRE, 2008b, 

p.13).

Outros autores complementam as discussões em evidência destacando-se Freire (2001) 

ao desenvolver uma abordagem histórica sobre o analfabetismo no Brasil; Soares (2007) ao 

abordar conceitos de alfabetização e letramento; Patto (1996) ao fazer uma análise social, 

histórica, política e pedagógica do fracasso escolar; Martins (2005) ao fazer um estudo de 

vivências na alfabetização de jovens e adultos; Ferraro (1985, 2002) ao fazer um estudo sobre 

o analfabetismo com base nos censos demográficos; Gentili e Frigotto (2002), ao abordarem a 

educação como elemento essencial à cidadania; Paiva (1973, 1981) ao abordar as políticas da 

EJA e a educação popular; Paini (2005), ao discutir o ensino da EJA; Arroyo (1991, 2000) e 

Di Pierro e Galvão (2007) ao abordarem a educação popular e de adultos, além dos dados do 
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IBGE, INEP, INAF e UNESCO sobre o assunto.  Pretende-se que esse trabalho venha somar-

se às contribuições do tema em estudo, entretanto, nenhuma investigação esgota outras 

possibilidades e aprofundamentos do assunto.  

              Por sua vez, alguns documentos produzidos no âmbito da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte-UFRN, Natal/RN, mencionam experiências sobre movimentos de 

educação popular no RN, e estes possibilitam uma compreensão histórica, política e social 

sobre o percurso da educação de jovens e adultos no referido Estado. Sobre a Campanha “De 

Pé no Chão Também se Aprende a Ler”, Germano (1982) investiga as relações entre política e 

educação nas diversas dimensões da referida campanha, complementando estudos de Góes 

(1980).  Também se destacaram sobre esses movimentos de educação no RN os trabalhos de 

Carvalho (2000), Costa (2000) e Moura (2002). 

             Outros estudos foram realizados abordando a temática de educação de jovens e 

adultos e alfabetização. Dentre esses estudos podem ser citados os de Almeida (2004) 

abordando a mediação pedagógica na EJA; Baquero (2001) fracasso escolar na EJA; Castilho 

(2004) a avaliação na EJA; Silva (1998) exclusão na escola de EJA; Silva (2006) sobre a 

formação de professores para EJA; Yoshida (2000) sobre o processo de alfabetização na EJA. 

Esses estudos em muito contribuíram para o amadurecimento e reflexão da temática em 

estudo.  Contudo, o interesse desta investigação é conhecer outras possibilidades empíricas, 

dando vez aos sujeitos pesquisados, e a partir de suas falas  se fazer um mapa das dificuldades 

e situações encontradas pelas pessoas que já freqüentaram a escola e não dominam o código 

da leitura e da escrita, ou seja, religar a voz dos sujeitos pesquisados, apontando a  

abrangência e convergência do  diálogo, construindo um mapa das ideias.   

             O adentramento no cotidiano escolar evidencia constatações oficializadas através da 

Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio - PNAD - informando que no Brasil, 35% 

(PNAD, 2004) dos que não sabem ler e escrever já freqüentou a escola. As razões para o 

fracasso do país na alfabetização de seus jovens e adultos são várias, desde problemas 

pessoais a problemas sócio-demográficos, ocorrendo principalmente nas regiões e nos bairros 

mais pobres das grandes cidades. 

                  A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD, 2004), divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - constatou ainda uma taxa de 

analfabetismo de 11,4% entre pessoas com 15 anos ou mais de idade (15.106.485 pessoas).  A 

região Nordeste, onde moram mais de 50% dos brasileiros acima de 15 anos que não sabem 

ler ou escrever (7.908.042 pessoas) e cujo índice de analfabetismo nessa faixa etária é o dobro 

da média nacional, foi a que mais contribuiu para a queda do índice total. A cidade de Natal 
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conta com 13% da sua população que não sabe ler e escrever (o equivalente a 90.000 

pessoas), segundo dados do IBGE (2001)2.

Mello (1993, p. 28), ao discorrer sobre desafios da educação de jovens e adultos 

afirma que: 

          [...] não se trata mais de alfabetizar para um mundo no qual a leitura 
era privilégio de poucos ilustrados, mas sim para contextos culturais 
nos quais a decodificação da informação escrita é importante para o 
lazer, o consumo e o trabalho. Este é um mundo letrado, no qual o 
domínio da língua é também pré-requisito para a aquisição da 
capacidade de lidar com códigos e, portanto ter acesso a outras 
linguagens simbólicas e não verbais, como as da informática e das 
artes.

 Conforme o Parecer CEB 15/98 (BRASIL, MEC, 1998), os alunos da EJA do ensino 

fundamental têm um perfil a ser considerado, pois: ”[...] são adultos ou jovens adultos, via de 

regra mais pobres e com vida escolar mais acidentada”. Isso vem afirmar a especificidade 

dessa clientela, que por motivos diversos, desde fatores escolares até fatores sociais, é 

conduzida a essa situação escolar, como afirma Soares (2007): 

[...] ao contrário do que se possa pensar, a educação de adultos é antiga. 
Surge para atender à parcela significativa da população que não conseguiu e 
não consegue concluir o ensino fundamental na idade escolar, nos cursos 
diurnos. Ela é fruto da exclusão, da desigualdade social. São demandatários 
da educação de jovens e adultos aqueles que não tiveram acesso à escola na 
idade própria, os que foram reprovados, os que se evadiram, os que 
precisaram trabalhar para auxiliar a família. (SOARES, 2007, p.01). 

                   Segundo Marta Kohl (apud OLIVEIRA,1999), a Educação de Jovens e Adultos 

refere-se não apenas a uma questão etária, mas, sobretudo de especificidade cultural, ou seja, 

embora se defina um recorte cronológico, os jovens e adultos aos quais se dirigem as ações 

educativas deste campo educacional não são quaisquer jovens e adultos, mas uma 

determinada parcela da população: 

         [...] o adulto, para a EJA, não é o estudante universitário, o profissional 
qualificado que freqüenta cursos de formação continuada ou de 
especialização, ou a pessoa adulta interessada em aperfeiçoar seus 
conhecimentos em áreas como artes, línguas estrangeiras ou música, por 

2 O último censo demográfico brasileiro foi  realizado em 2000 e divulgado em 2001, e é realizado de 10 em 10 anos. 
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exemplo [...] E o jovem, recentemente incorporado ao território da antiga 
educação de adultos, não é aquele com uma história de escolaridade regular, o 
vestibulando ou o aluno de cursos extracurriculares em busca de 
enriquecimento pessoal. Não é também o adolescente no sentido naturalizado 
de pertinência a uma etapa bio-psicológica da vida. (OLIVEIRA, 1999, 
p.1.)

              Por sua vez, os sujeitos da pesquisa que ora elaboramos - “O domínio da leitura e da 

escrita: por que não eu?” - foram os sujeitos que freqüentaram por mais de um ano as salas de 

alfabetização de jovens e adultos (EJA I) no ciclo inicial na Rede Municipal de Ensino do 

Município de Natal/RN e que não dominam o código escrito.  

             Aos indivíduos que não dominam a leitura e a escrita é atribuída a condição de 

estarem analfabetos. Esses indivíduos são considerados no meio social como despossuídos de 

um dos saberes exigidos e necessários para a inclusão social, além de serem muitas vezes 

estigmatizadas por termos e situações humilhantes. 

            Conforme Di Pierro e Galvão (2007): 

[...] o domínio da leitura e da escrita constitui, na sociedade brasileira 
contemporânea, principalmente nos núcleos urbanos, um instrumento de 
cidadania e, por esse motivo, tem sido pauta de políticas públicas, dos 
movimentos sociais e de projetos educacionais. 

           Nos censos demográficos do IBGE e nos estudos de muitos autores, principalmente das 

ciências humanas e sociais, o conceito de analfabetismo vem à discussão. O analfabetismo, 

nesses estudos, é sempre visto como um problema social, pois, geralmente as pessoas que não 

dominam a escrita são de origem pobre e a essa situação outros fatores e dificuldades se 

atrelam às suas vidas, como por exemplo, o desemprego.  Não que escolarização e grau de 

escolaridade sejam garantias de emprego e de ascensão social ou que não existam indivíduos 

de classe social elevada sem o domínio da escrita, mas que um indivíduo sem posses 

econômicas e sem o domínio da leitura e da escrita passa por situações de exclusão social com 

mais constância. 

             Nesse estudo, analfabeta é a pessoa acima de 15 anos que não sabe ler e escrever pelo 

menos um bilhete simples, conforme indica o IBGE (2001) para fins estatísticos; esse 

conceito do IBGE é o parâmetro, nesse trabalho, para se dizer que alguém não tem o domínio 
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da leitura e da escrita; aqueles que já possuem o domínio de ler e escrever pelos menos um 

bilhete simples são, portanto, considerados alfabetizados. Conforme Paini. (2005, p.224):

Os formulários dos censos, até 1940, definiam a pessoa como analfabeta ou 
alfabetizada perguntando-lhe se sabia assinar o nome, pois a condição 
sóciopolítico-cultural da época exigia apenas esse nível de conhecimento de 
grande parte da população. [...] A partir do censo de 1950, até o de 2000, a 
pergunta passou a ser: “sabe ler e escrever um bilhete simples?”. A pergunta 
indica preocupação com o uso social da escrita e não mera confirmação de 
saber escrever ou desenhar somente o próprio nome, o que já é um avanço.  

              Por sua vez, a expressão analfabeto funcional como vimos, em voga mais 

recentemente, é usada para denominar as pessoas que mesmo tendo aprendido a decodificar 

minimamente a escrita, geralmente só dominam frases curtas e possuem pouca habilidade 

para interpretação de sentenças. (MOREIRA, 2003), problemática interessante para estudos 

posteriores, mesmo porque a UNESCO amplia esta concepção e nos informa: 

 [...] uma pessoa funcionalmente analfabeta é aquela que não pode 
participar de todas as atividades nas quais a alfabetização é requerida para 
uma atuação eficaz em seu grupo e comunidade, e que lhe permitem, 
também, continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo a serviço de seu 
próprio desenvolvimento e do desenvolvimento de sua comunidade. 

             Já o termo “analfabeto” é utilizado como “ausência de instrução”, contudo, como 

afirma Lewin (1990, p. 25),  

[...] mesmo que se possa conceituar o analfabetismo como uma questão de 
escassez educacional, insuficiência ou inexistência de escolaridade, é esta, 
dentre várias formas possíveis de definir o analfabetismo. Porém, 
corrobora-se com a idéia que é mais do que isso. É, sobretudo, um 
fenômeno de exclusão social e de marginalização econômica; de 
compulsório afastamento político e de subtração do gozo dos benefícios 
sociais e dos direitos civis; de impedimento ao acesso às várias formas de 
expressão da cultura erudita e, paralelamente, de desvalorização do popular 
e do seu patrimônio cultural. 

             Para esse autor é a sociedade letrada que cria o analfabeto como tipo social e, 

simultaneamente, o estigmatiza socialmente gerando uma relação conflitante e contraditória 

entre o eu e o outro - o analfabeto e o alfabetizado – dotado cada qual de sinal inverso de 

identificação cultural e de reconhecimento social.  
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             Di Pierro e Galvão (2007), por sua vez, em pesquisa feita com educadores de jovens e 

adultos sobre o conceito de analfabeto, obtiveram as seguintes respostas: 

[...] o analfabeto é alguém que não sabe ler e escrever, é alguém que não é 
capaz, não é preparado, não é informado, não é humanizado, não tem 
conhecimentos. As expressões que se referem às características que o 
sujeito tem são menos freqüentes e carregadas de sentido negativo: 
ignorantes, dependentes, cegos, sofredores, coitados e alienados. Menções a 
expressões positivas e valorizadas como cidadão, sabedoria e curioso 
configuram exceções a esse quadro mais geral. Um outro grupo de 
expressões citadas procura explicar os motivos que levam à existência de 
pessoas analfabetas na sociedade brasileira, vinculando o analfabetismo à 
exclusão social, à pobreza e à fome, à dominação de classe e à ausência de 
direitos. Um terceiro grupo de expressões relaciona o analfabetismo ao 
preconceito e à discriminação. Esse rápido exercício permite constatar que a 
palavra analfabeto é carregada de significados negativos, pré-julgamentos e 
estigmas que permeiam as relações das pessoas com os que se encontram 
nessa condição. 

Abordando as concepções ainda dominantes sobre o analfabetismo, Freire (2001, p. 

15) discute que a: 

[...] concepção, na melhor das hipóteses, ingênua do analfabetismo o encara 
ora como uma "erva daninha" – daí a expressão corrente: "erradicação do 
analfabetismo" – ora como uma "enfermidade" que passa de um a outro, 
quase por contágio, ora como uma "chaga" deprimente a ser "curada" e cujos 
índices, estampados nas estatísticas de organismos internacionais, dizem mal 
dos níveis de "civilização" de certas sociedades. Mais ainda, o analfabetismo 
aparece também, nesta visão ingênua ou astuta, como a manifestação da 
"incapacidade" do povo, de sua "pouca inteligência", de sua "proverbial 
preguiça". (grifos do autor).      

             Prosseguindo seus comentários, Di Pierro e Galvão (2007), ao discutirem sobre 

jovens e adultos que não sabem ler e escrever, argumentam: 

O jovem ou adulto que não sabe ler nem escrever não é incapaz, não é 
“puro” ou ingênuo, nem é uma criança crescida. O analfabeto é produtor 
cotidiano de riqueza material e cultural e não ignorante de saber. Nesse 
sentido, embora pareça chavão, é preciso conhecer mais profundamente o 
que sabem, o que pensam e como aprendem os jovens e adultos em 
processo de alfabetização. Nas sociedades urbanas, mesmo o indivíduo que 
não sabe ler, tem um nível de inserção na cultura escrita – e elabora 
hipóteses a respeito desse sistema – que deve ser considerado. Também por 
isso o educador não deve se considerar alguém com a missão de tirá-lo das 
“trevas” ou da “escravidão”. O analfabetismo não é uma doença, não é uma 
chaga, não pode ser responsabilizado pelo atraso ou pelo desenvolvimento 
de uma sociedade. (grifos do autor) 
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              Já Paini (2005) ao fazer um retrato do analfabetismo no Brasil diz que não se pode 

falar em desenvolvimento científico e tecnológico, da organização do espaço e da gestão 

pública e princípios de cidadania sem falar na escrita.  Brito (2003, p. 7) vem reforçar tal 

posição quando afirma que “saber e poder ler e escrever é uma condição tão básica de 

participação na vida econômica, cultural e política que a escola se tornou um direito 

fundamental do ser humano, assim como saúde, moradia e emprego”.  

              Para Arroyo (1991, p. 32), “o povo continua excluído da participação cidadã, uma 

vez que a camada popular tem pouco acesso à permanência na escola”, e quando o fazem as 

instituições educam essas camadas para serem servis, passivas, e que embora a exclusão 

social se volte para valores econômicos, nem sempre envolve o valor material, mais 

notadamente o valor cultural.    

             Ferraro (2002, p. 215) volta sua atenção para essa exclusão a partir do espaço escolar, 

pois:

[...] existe a exclusão da escola e a exclusão na escola; por excluídos da
escola entendem-se todos aqueles que, devendo freqüentar a escola, não o 
fazem. Independente de já a haverem ou não freqüentado no passado. A 
categoria dos excluídos na escola compreende todos aqueles que, mesmo 
estando na escola, por ingresso tardio ou por força de sucessivas reprovações 
acusam forte defasagem (de dois ou mais anos). (grifos do autor) 

             A grande maioria do público da educação de jovens e adultos está inserida na 

categoria dos excluídos na escola, que percebem a necessidade de estudar para suprir a 

escolarização e vencer a exclusão, que na vida adulta, não se dá somente no âmbito 

educacional, mas em todos os segmentos da sociedade. Conforme Bourdieu (1998, p. 224), a 

escola “[...] exclui de maneira contínua, em todos os níveis do cursus e mantém em seu seio 

aqueles que exclui, contentando-se em relegá-los para os ramos mais ou menos 

desvalorizados”.

              Aqui é importante ressaltar a importância em se compreender a educação como 

capital humano, uma vez que os sujeitos de classe social mais baixa se diferenciam das 

pessoas de classe social mais alta na aquisição desse capital. Esse capital faz com que os mais 

pobres sejam excluídos socialmente. Segundo Bourdieu (1998, p. 42) “[...] cada família 

transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que diretas, certo capital cultural e certo ethos,

que contribui para definir, entre outras coisas, as atitudes em face do capital cultural e da 

instituição escolar.”  
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  Para esse autor, o fracasso escolar está relacionado com a distribuição desigual do 

capital cultural entre as classes sociais, como é possível verificar no trecho a seguir: 

A noção de capital cultural impôs-se [...] como uma hipótese indispensável 
para dar conta da desigualdade de desempenho escolar de crianças 
provenientes das diferentes classes sociais, relacionando o "sucesso escolar", 
ou seja, os benefícios específicos que as crianças das diferentes classes e 
frações de classes podem obter no mercado escolar, à distribuição do capital 
cultural entre as classes e frações de classes. (BOURDIEU, 1998, p. 73). 
(grifos do autor) 

            Isso mostra que pessoas que recebem um incentivo familiar e social maior e com 

maior acesso aos bens culturais têm melhores oportunidades de um bom desempenho escolar. 

É evidente que pessoas de famílias de classe mais elevada serão as que têm essas vantagens.  

Para Toscano (1999, p. 19), esse capital cultural é distribuído de forma desigual na sociedade, 

e, conseqüentemente, nos diferentes campos sociais.  

            Em Pedagogia do Oprimido, Freire (2006), observa que a educação deveria ser 

exercida como prática de liberdade. O analfabeto pode ser educado ou alfabetizado no sentido 

amplo da palavra, aprendendo a refletir sobre a sua própria realidade, o que iria contribuir 

para a libertação em detrimento da opressão social. 

            Ana Maria Freire diz que: “[...] o analfabetismo não tem, como quer a camada 

dominante brasileira, sua causa na inferioridade intrínseca do homem e da mulher, na sua 

raça, religião ou lugar de moradia, mas na sua situação na escala de valores socialmente 

determinados, esta sim, influenciada por aqueles” (2001,  p.240). 

            No decorrer de sua história, especialmente no período republicano, adotaram-se em 

todo o país campanhas e programas de alfabetização podendo-se destacar: Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos (1947,governo Eurico Gaspar Dutra); Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo (1958, governo Juscelino Kubitschek); 

Movimento de Educação de Base (1961, criado pela Conferência Nacional de Bispos do 

Brasil – CNBB); Programa Nacional de Alfabetização, valendo-se do método Paulo Freire 

(1964, governo João Goulart); Movimento Brasileiro de Alfabetização – Mobral (1968-1978, 

governos da ditadura militar); Fundação Nacional de Educação de Jovens e Adultos – Educar 

(1985, governo José Sarney); Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania – PNAC 

(1990, governo Fernando Collor de Mello); Declaração Mundial de Educação para Todos 

(assinada em 1993, pelo Brasil, em Jomtien,Tailândia); Plano Decenal de Educação para 

Todos (1993, governo Itamar Franco); o Programa de Alfabetização Solidária (1997, governo 
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Fernando Henrique Cardoso), e finalmente, no governo do Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, iniciado em 2002 com previsão de conclusão para 2010, o programa Brasil 

Alfabetizado (INEP, 2005). 

            São inegáveis os resultados positivos das campanhas educacionais e dos movimentos 

em prol da questão, nos quais o número de analfabetos no Brasil tem se modificado, conforme 

se pode observar em dados censitários a partir do ano de 1920. Observe a tabela seguinte. 

Observa-se que o número de pessoas com mais de 15 anos alfabetizadas aumentou, em 

números absolutos, e o número relativo (percentual) de analfabetismo caiu significativamente 

entre 1920 e o ano 2000, mas o número de pessoas que não sabem ler ainda é muito grande.

                                           Tabela 1 - População de 15 anos ou mais 

                 Ano do  Não alfabetizada
 censo                 Total                                             Nº.                        %.                         

1920                17.557.282                              11.401.715               64,9 

1940                23.709.769                              13.242.172               55,9 

1950                 30.249.423                             15.272.632               50,5 

1960                 40.278.602                             15.964.852               39,6 

1970                 54.008.604                             18.146.977               33,6 

1980                 73.542.003                             18.716.847               25,5 

1991                 95.810.615                             18.587.446               19,4 

2000               119.533.048                             16.294.889                13,6 
Fonte: IBGE. Censos Demográficos e Contagem da População 2001.

Para a execução dessa pesquisa, coletamos junto à Secretaria Municipal de Ensino do 

Município de Natal (SME) dados sobre as escolas municipais que funcionaram nos últimos 

cinco anos com turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no âmbito da alfabetização. 

Assim, esse estudo teve como universo de pesquisa, pessoas que estiveram matriculadas no 

ano de 2006 na Rede Municipal de Ensino do Município de Natal/RN e que não dominavam a 

leitura e a escrita e freqüentaram mais de um ano as salas de educação de jovens e adultos no 

ciclo inicial (EJA I). 
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            A Rede Municipal de Ensino da Cidade de Natal/RN3 no ano de 2006 possuía um total 

de 66 estabelecimentos de ensino distribuídos nas zonas administrativas da cidade, mas 

apenas 20 deles ministravam o ensino da EJA I nesse ano.  Escolhemos uma representação de 

20% das escolas que ministram a EJA I em cada uma das zonas da cidade (Norte, Sul, Leste e 

Oeste) para execução dessa pesquisa, as quais receberam pseudônimos. O número de escolas 

está a seguir: 

Tabela 2 -Demonstrativo do número de escolas no ano de 2006 para amostra da pesquisa 

Zona da Cidade Nº. de escolas com 
ensino da EJA I 

20% das escolas 
com o ensino da 
EJA I 

Nº. de escolas para 
amostra da pesquisa 

Zona Norte          08            1,6              02 

Zona Sul          01            0,2              01 

Zona Leste          02            0,4              01 

Zona Oeste          09            1,8              02 

Fonte: Secretaria Municipal de Ensino do Município do Natal (SME). 

Conforme os dados acima, 06 escolas foram escolhidas para amostra dos sujeitos que 

foram pesquisados. Em cada uma dessas escolas, escolheu-se 20% dos alunos que são 

repetentes4 e que não dominam a leitura e a escrita, conforme dados de registros escolares da 

própria escola.

Tabela 3 -Demonstrativo dos números de sujeitos da amostra da pesquisa 

3 A Rede Municipal de Ensino do Natal oferece o ensino da educação infantil, o ensino fundamental e o ensino fundamental 
na modalidade de educação de jovens e adultos.
4As escolas só dispõem de informações sobre a repetência de alunos na série/nível dos anos anteriores quando o aluno 
freqüentou a própria escola na qual está matriculado, pois para efetuar matrícula na série inicial não se solicita documento de
transferência ou histórico escolar no início do  ano letivo. 



27

 Nome da 
escola5

Zona da 
cidade

Nº. de 
salas
com a 
EJA I 

Nº. de 
alunos

Nº. de 
alunos
repetentes

20% dos 
repetentes

Amostra 
p/
entrevista 

 Aprender Norte    01    30    11     2,2    03 

Brasília Norte    01    29    10     2    02 

Cativar Sul    01    29    12     2,4    03 

Dedicar Leste    01    33    11     2,2    03 

 Educar Oeste    02    56    19     3,8    04 

 Futuro Oeste    01    27    09     1,8    02 

                                                                                                                         Total: 17 alunos 

   De acordo com dados registrados nas secretarias das escolas escolhidas, no ano de 

2006, foi possível constatar que cada uma dessas escolas dispunha de uma ou duas salas de 

EJA I (alfabetização). A partir desses dados, encontrou-se a quantidade de alunos que já 

freqüentavam a escola, cuja informação na ficha de matrícula indicava o aluno como 

repetente na série/nível, perfazendo um total de 72 alunos; a partir dessa situação, 

selecionamos uma amostra representativa de 20%, tendo-se 17 alunos como sujeitos da 

pesquisa entre homens e mulheres, jovens e adultos, solteiros e casados, com a faixa etária 

entre 17 e 56 anos de idade, diversos credos religiosos, baixa renda salarial, mas que 

apresentam a condição de terem freqüentado o espaço escolar e mesmo assim, não apresentam 

o domínio da leitura e da escrita. 

              É importante também salientar, que apesar de essa representação ter abrangência de 

escolas das quatro zonas geo-administrativas da cidade de Natal/RN, a clientela que freqüenta 

a rede pública municipal é constituída de pessoas de baixo poder aquisitivo, 

independentemente da zona da cidade, isso segundo informações das próprias escolas e 

constatada pela renda salarial afirmada pelos alunos pesquisados. 

              Os dados da pesquisa foram constituídos de fonte primária provenientes da pesquisa 

de campo e da pesquisa documental realizada para o estudo. Na pesquisa de campo, após 

visitarmos a SME e as escolas (tabela 2), desenvolvemos entrevistas com pessoas que não 

dominavam o código escrito e que estavam matriculadas e freqüentavam as escolas no ano de 

5 Atribuiu-se cognomes tanto para os sujeitos como para as escolas. Justifica-se essa opção por não desejar expor 
determinadas situações/falas que possam vir denegrir as escolas pesquisadas e os profissionais que nela atuam.  
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2006, após verificação nos registros escolares. As entrevistas foram dirigidas contendo 

perguntas abertas e fechadas (Apêndice).

             A preparação do material para análise foi desenvolvida a partir da gravação da voz 

dos sujeitos pesquisados e de anotações em caderno de campo a partir do roteiro da entrevista, 

que foram a base para a identificação dos sujeitos nas transcrições das falas. 

             Para a análise dos dados, as falas dos entrevistados foram organizadas em categorias 

de análise que compuseram quadros demonstrativos, nos moldes de uma cartografia 

simbólica6, a fim de identificarmos pontos de abrangência/convergência e criarem-se 

possibilidades de diálogo da voz dos sujeitos entrevistados.

A Dissertação “O DOMÍNIO DA LEITURA E DA ESCRITA: POR QUE NÃO 

EU?” é composta pela INTRODUÇÃO, na qual apresentamos o tema e realizamos uma 

revisão da literatura clássica sobre o assunto. 

              Na segunda parte PERCURSO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

apresentamos uma breve incursão na educação de jovens e adultos - suas concepções, 

propostas, práticas educativas e políticas públicas, destacando a educação de jovens e adultos 

na história da educação brasileira, do Rio Grande do Norte e da cidade do Natal/RN. 

       Na terceira parte, POR QUE NÃO EU? A voz dos Jovens e Adultos da pesquisa 

apresentamos os resultados e a análise dos dados de campo através de quadros demonstrativos 

dispondo o assunto agrupado em categorias exibindo as respostas dos sujeitos da pesquisa, na 

intenção de responder as questões que nortearam a investigação: 

1 Por que existem jovens e adultos escolarizados sem o domínio da leitura e da escrita?  

2 Quais as situações de exclusão enfrentadas pelo não domínio da leitura e da escrita 

entre os jovens e adultos pesquisados?

           Na quarta parte RELIGANDO A VOZ DOS SUJEITOS DA PESQUISA:  

abrangência/convergência  do  diálogo - construindo um mapa das ideias, realizamos uma 

síntese das ideias dos sujeitos pesquisados ao responderem as questões da pesquisa, 

enfatizando o perfil de cada um,  o nome da escola (fictício). 

Nas CONSIDERAÇÕES FINAIS conjeturamos uma resposta final, embora saibamos 

que todo trabalho vem de uma continuidade posta por outros estudos e chega ao seu ponto 

final propondo outras incursões, portanto mostra muito mais sua incompletude que seu final. 

6 A Cartografia simbólica é compreendida como modo de imaginar-se e representar-se a realidade social. A utilização da 
cartografia permite a identificação das estruturas de representações dos diversos campos do saber sobre a realidade social 
(SANTOS, 2002). Aqui optamos pela representação dos dados em quadro demonstrativo, tal qual se usa como disposição 
para análise dos dados de uma cartografia simbólica, entretanto não nos valemos dos princípios teóricos básicos da 
cartografia para desenvolvimento deste trabalho. 
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É isto que move a ciência e o nosso pensamente para novos estudos e outras visões do mesmo 

assunto.
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2 PERCURSO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Não sou apenas objeto da História, mas seu sujeito igualmente. 
No mundo da História, da cultura, da política, constato não para 
me adaptar mas para mudar.   (FREIRE. 2000, p. 36). 

       Embora a UNESCO tenha declarado há mais de cinqüenta anos que a alfabetização é 

um dos direitos básicos do homem, até hoje, início do século XXI, a falta de domínio da 

leitura e da escrita, ou o uso precário dessas capacidades, continua sendo um dos grandes 

problemas dos países da periferia do mundo, como é o caso do Brasil, malgrado tantas 

campanhas e programas com promessas políticas para mudança de rumo da situação e a 

manifestação de interesses culturais e políticos. 

       Aos que não se alfabetizaram no seu devido tempo criaram-se as alternativas da 

educação para jovens e adultos e a cidade de Natal/RN também é testemunha disso. 

Entretanto se houve avanços, retrocessos, omissões e até repressões no tratamento dado ao 

povo brasileiro, em especial, à classe trabalhadora, não significa dizer que a história será 

sempre como no passado, havendo a possibilidade de que mesmo esses jovens e adultos não 

tendo sido alfabetizados quando criança, possam sê-lo na fase adulta da vida.  Isso faz lembrar 

o que Paulo Freire repetia em seus escritos e palestras: “o homem é um ser inacabado.” E com 

toda a experiência que o povo brasileiro tem, esse “inacabamento” pode servir de combustível 

para uma reconstrução humana permanente. 

     O analfabetismo no Brasil inclui-se no processo de exclusão social, iniciado no 

período colonial, conforme Ana Maria Freire (2001), excluindo da escola o negro, o índio, o 

pobre e a quase totalidade das mulheres, gerando um enorme contingente de analfabetos. O 

reconhecimento do problema do analfabetismo no Brasil, entretanto, é recente, pois apesar 

dos jesuítas já terem iniciado a educação formal para o ensino da língua e de outros ofícios no 

século XVI, só no ano de 1882, praticamente no final do Período Imperial, com a Lei 

Saraiva7, evidencia-se a preocupação com o grande contingente populacional sem saber ler e 

7 O Decreto nº 3.029, de 9 de janeiro de 1881, que teve como redator final o Deputado Geral Rui Barbosa, também 
ficou conhecido como "Lei Saraiva". Deveu-se tal denominação à homenagem feita a José Antônio Saraiva,
Ministro do Império, que foi o responsável pela primeira reforma eleitoral do país. Dentre outros itens, essa Lei 
determinava a realização de um censo em todo o Reino com vista a ser efetuado o alistamento dos eleitores. 
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escrever, principalmente por ser uma questão de interesse eleitoreiro, embora ainda em 1840 

só a elite tivesse direito ao voto. 

             No período do Império (1822-1888), o Ato Institucional de 1834 atribuiu às 

províncias a responsabilidade pelo desenvolvimento do ensino elementar e secundário, 

reservando ao Governo Imperial a responsabilidade pela educação das elites. Como as 

províncias não detinham recursos, menos de 2% da população freqüentava a escola em 1840, 

sendo quase totalmente excluídos mulheres, pobres e negros. Neste período o número de 

analfabetos crescia assustadoramente. No final do Império, da população de 14 milhões de 

habitantes, apenas 250 mil alunos freqüentavam os bancos escolares.  

              Para Ferraro (2002), o analfabetismo sedimentou-se no Brasil como uma questão 

política e não econômica, como vimos observando. A dimensão econômica do problema só 

seria levantada mais tarde, a partir do segundo pós-guerra, com as teorias do desenvolvimento 

que dariam sustentação teórica e ideológica ao período do Estado keynesiano ou do bem-

estar.8 (VIEIRA, 2001). Ainda segundo Ferraro (2002), a Lei Saraiva e todas as constituições 

republicanas anteriores à de 1988 se distinguiram pelo seu caráter discriminatório, rotulador e 

excludente em relação ao analfabeto, considerado grande vergonha nacional, principalmente, 

como bandeira política, sob o argumento da incapacidade do voto negado aos analfabetos.

             Nos meados do século XIX inicia-se o processo de renovação e a preocupação agora é 

instruir para “mecanizar”, tentando-se, desse modo, atender às crianças e adolescentes em 

idade escolar, para incluí-las como mão-de-obra especializada. Inicialmente, em 1864, a 

obrigatoriedade do ensino foi substituída pela gratuidade do ensino, mas nesse período, só era 

atendido um décimo do público-alvo. 

    Por sua vez, a Educação de Jovens e Adultos – EJA restringia-se ao atendimento e 

distribuição das poucas verbas públicas para escolas particulares que organizassem cursos 

para os analfabetos. 

             A partir de 1920, apareceram as iniciativas para construção de um sistema 

educacional e um grupo de educadores profissionais começou a planejar as condições 

necessárias para a ampliação do número de escolas e melhoria da sua qualidade, a partir de 

reformas da educação. Em 1933, Paschoal Lemme9 trouxe uma experiência em novos moldes 

8 O Keynesianismo ficou conhecido também como Estado de Bem-Estar Social, no início da década de 1930, adotando a 
intervenção do Estado na economia com o objetivo de tentar reverter uma depressão e uma crise social que ficou conhecida 
como a crise de 1929. Fundamentada na afirmação do Estado como agente indispensável de controle da economia, com 
objetivo de conduzir a um sistema de pleno emprego. 
9 O educador Paschoal Lemme é discípulo de Anísio Teixeira, Fernando Azevedo e Lourenço Filho. Porém, ao longo de seus 
estudos no magistério, começou a discordar dos mestres e ter uma concepção mais sociológica da educação: as condições de 
educação brotam da própria estrutura social, em um retrato das condições econômico-sociais do país. Deixou inúmeras obras 
sobre a história da educação brasileira do século 20. Participou da formulação de políticas educacionais e lutou por 
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ideológicos e políticos, voltada para as camadas populares.  

             Conforme Martins (2005, p. 45): 

            [...] a preocupação com a educação básica para adultos tomou  
impulso na década de 30, em virtude da tentativa de se consolidar um 
sistema público de educação e, também pelo fato  de o Brasil estar 
passando por um período de industrialização e de deslocamento da 
população para os grandes centros, o que exigia o trabalhador com 
um perfil especializado, ou seja, mais “preparado” para lidar com 
máquinas.

 Nas décadas de 1940 e 1950 iniciativas políticas ampliaram a EJA, criando inclusive, 

a regulamentação do Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP apud MOURA, 2001); a 

criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Pedagógicas (INEP), hoje “Anísio 

Teixeira”, modelo de avanço para a educação moderna,  nesse âmbito de educação; o 

lançamento da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA apud MOURA, 

2004) e o I Congresso Nacional de Educação de Adultos. Além desses movimentos, outros de 

âmbito internacional também ocorreram, inclusive com a criação da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO - em 1945. Todos exerceram forte 

influência na educação, estimulando a criação de programas nacionais de redução do 

analfabetismo, entretanto, esses programas não tinham referencial teórico próprio para a 

educação de jovens e adultos, pois utilizavam recursos metodológicos para crianças e não 

para adultos. 

Conforme Moura (2004, p. 26): 

                                As iniciativas e ações que ocorreram neste período passam a margem das 
reflexões e decisões acerca de um referencial teórico para a área [...], essas 
hipóteses podem ser confirmadas através do comportamento de alguns 
educadores que durante muito tempo reagiram à idéia de mudar a forma de 
ensino para criança adaptando-os como  recursos didáticos para  jovens e 
adultos.

 Segundo Haddad (1999), a partir de 1940, aumentam as responsabilidades do Estado 

brasileiro em relação a essa modalidade de educação, vinculando verbas e propondo uma 

oportunidades iguais para todos, por meio de manifestos, textos e redações de projetos de lei. Sobre o assunto, consultar 
Paiva (1973).
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atuação estratégica para o país, decorrente, principalmente, do processo de industrialização e 

urbanização pelo qual vinha passando a sociedade brasileira. 

 Quanto a esse período Beisiegel (1982, p. 10) destaca que, 

[...] a educação de adultos que inicia a sua evolução no país, nos meados da 
década de 1940, não mais se confunde com as práticas que a precederam na 
fase anterior. [...]. Uma legislação fragmentária, que não caracterizava um 
compromisso das administrações regionais para com a extensão de serviços 
às populações adultas, e um pequeno número de escolas mantidas pelas 
iniciativas estaduais, municipais e particulares, e abertas aos reduzidos 
contingentes de adultos [...] cedem lugar, nessa nova fase, a um 
empreendimento global do governo da União.  (Grifo do autor) 

            Paiva (1973) ao fazer uma avaliação da Campanha de Educação de Adolescentes e 

Adultos referente à década de 1940, com recursos do Fundo Nacional de Ensino Primário, 

expressa que essa campanha: 

[...] apresentou resultados semelhantes aos programas do mesmo tipo 
criados em muitos outros países do mundo. Depois de um período curto de 
grande êxito, em que atendeu a demanda reprimida, essa campanha entrou 
numa letargia tão mais profunda quanto maior foi sua absorção pela 
burocracia que ela mesma ajudou a criar. (PAIVA, 1973, p. 10). 

             Criou-se, em 1952, ainda segundo Paiva (1973), a Campanha Nacional de Educação 

Rural (CNER), sendo constituída por missões e contando com profissionais, voluntários e 

professores leigos. Sua duração foi até 1963 e pretendia mudar o estilo de vida e trabalho dos 

moradores do campo, vendo-os como “atrasados” em relação à cidade. Essa campanha 

contribuiu pouco para a diminuição do analfabetismo, pois atuava mais como um programa de 

desenvolvimento comunitário. 

 Nos anos 50, prossegue a autora, até o início dos anos 60, atuou a Campanha Nacional 

de Erradicação do Analfabetismo, que teve a preocupação de mera ação alfabetizadora não 

sendo suficiente para resolver o problema do analfabetismo, para isto seria necessária a 

ampliação da rede escolar primária, a extensão da escolaridade e uma mudança de concepção 

do pensamento desenvolvido nas campanhas: é o pensamento católico que vai dar conta disto,  

fortalecendo a esquerda marxista, falando sobre uma sociedade menos repressiva, admitindo 

ser possível intelectualmente cristãos e marxistas colaborarem mutuamente contra o 
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capitalismo pela vontade de mudar o social através da conscientização do homem, contra a 

submissão, desenvolvendo métodos para a promoção deste homem.  

            Conforme pensa Germano (1982, p. 23): 

 O início da década de 60 marcou o aparecimento de uma série de 
movimentos e campanhas que se propunham a desenvolver projetos de 
educação, principalmente de adultos, em moldes diferentes do que até então 
era praticado; ou seja, propunham um rompimento com as práticas usuais de 
alfabetização de adultos que simplesmente desenvolviam o ensino da leitura, 
da escrita e do contar [...]. 

Prosseguindo, Paiva (1973) afirma que no início dos anos 60, o método Paulo Freire 

foi sendo introduzido para essa modalidade de educação, com o propósito de desenvolver  

conteúdos significativos para o educando, substituindo a memorização das letras e sons. 

Partia-se agora da leitura de mundo, problematizando a realidade; as palavras significativas

eram retiradas do cotidiano da comunidade, para dar sentido à leitura da palavra e da escrita. 

Em 1958, Paulo Freire participa do II Congresso Nacional de Educação de Adultos, e aí  se 

difunde a idéia de um programa permanente de educação de adultos. 

 Diversas campanhas tiveram expressão nesse período, devido à incorporação de uma 

conscientização política inexistente nas campanhas anteriores. Dentre outras campanhas as 

que mais se destacaram foram: o Movimento de Cultura Popular, realizado pela Prefeitura 

Municipal do Recife; o Centro Popular de Cultura, iniciado em São Paulo e levado para todo 

o país; o Movimento de Educação de Base, idealizado pela Confederação Nacional dos 

Bispos do Brasil-CNBB que consistia em escolas radiofônicas10, e o Sistema Paulo Freire, 

iniciado no Movimento de Cultura Popular, transformado, posteriormente, no Plano Nacional 

de Alfabetização.

             Os programas de alfabetização de jovens e adultos desenvolviam-se em âmbito 

nacional, porém, o pensamento Freireano teve como ponto de partida, o Nordeste brasileiro, e 

o Rio Grande do Norte, mais especificamente a cidade de Angicos, sertão potiguar, que foi o 

campo de uma experiência considerada de sucesso com o uso do Método Paulo Freire. 

             É importante ressaltar que o Rio Grande do Norte, sendo um Estado do Nordeste 

10 A prática da educação pelo rádio, na América Latina, instalou-se primeiro na Colômbia. No fim dos anos 50 
contabilizavam-se mais de 50 mil jovens e adultos alfabetizados. Essa experiência colombiana serviu de referência, para 
alguns bispos brasileiros, depois a CNBB, além do governo federal, fundarem em 1957  o Serviço Rádio Educativo Nacional 
(SIRENA). Quase simultaneamente à inauguração do Serviço de Rádio Educativo de Emissora de Educação Rural de Natal, 
nasce a  SIRESE – Serviço de Rádio Educativo de Sergipe e a SIREPA - Serviço de Rádio Educativo da Paraíba.  A esse 
respeito, consultar Scocuglia (2003) 
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brasileiro, sempre apresentou, como os outros Estados da região, um alto índice de pessoas 

sem o domínio da leitura e da escrita, principalmente nas áreas rurais. Em 1960, 70% da 

população adulta não lia nem escrevia. Esse fator fez com que o RN servisse de campo nas 

experiências educacionais no período citado (GERMANO, 1982). 

            As campanhas que mais se destacaram na história da educação de jovens e adultos no 

RN foram: a Campanha “De pé no Chão Também se Aprende a Ler”, desenvolvida na cidade 

do Natal, na época do prefeito Djalma Maranhão; as “Escolas Radiofônicas”, vinculadas ao 

Movimento de Educação de Base (MEB) ligado à CNBB e “As 40 Horas de Angicos” sob a 

orientação do educador pernambucano Paulo Freire. Todas essas experiências  deram-se nos 

idos dos anos 60.

             A educação de jovens e adultos na cidade do Natal/RN deu-se ao modo de outras 

partes do país; apenas alguns indícios apresentam particularidades de percurso, como por 

exemplo, algumas experiências importantes, nos anos 50 e 60, como as “Escolas 

Radiofônicas” e a Campanha “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler”. 

            A cidade também viveu nos anos 50 e princípio da década de 60 o drama do pós-

guerra e o abalo da sua economia tanto pela suspensão da entrada de dólares norte-

americanos, quanto pela constante dificuldade de trabalhadores rurais, que sem garantia de 

sobrevivência no campo, famintos e analfabetos, migravam para a cidade grande. Para conter 

o êxodo rural, foram instauradas, através do Serviço de Assistência Rural (SAR), as escolas 

radiofônicas, sob a idealização do Arcebispo de Natal, Dom Eugênio de Araújo Sales, a fim 

de estimular o homem do campo a permanecer em suas terras.  

            A Rádio Rural de Natal foi veículo de transmissão das aulas radiofônicas. Os 

armazéns e barracões eram os espaços utilizados como salas de aula e a transmissão era feita 

por uma professora locutora e os alunos realizavam as tarefas com mediação dos orientadores 

de aprendizagem. A iniciativa da Arquidiocese do Natal de disseminar programas de 

alfabetização através do rádio possibilitou a criação do Movimento de Educação de Base 

(MEB), que surgiu com o objetivo de expandir as escolas radiofônicas para outras dioceses, 

em especial para regiões que apresentavam alto índice de pobreza e analfabetismo.  

            Angicos, cidade localizada no sertão potiguar, no ano de 1963, foi berço da 

experiência de alfabetização de Paulo Freire, como foi dito, e a experiência ficou conhecida 

em todo o Brasil, diante dos resultados obtidos: 300 trabalhadores rurais foram alfabetizados 

em apenas 45 dias. 

            É importante lembrar, que essa experiência em Angicos é diferente daquela 
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denominada “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler” e das “Escolas Radiofônicas”11,

pois se tratava  de um experimento localizado e dentro das previsões do Plano Estadual de 

Educação. Conforme Germano e Paiva (2005, p.12), “a experiência de Angicos foi uma 

iniciativa do governo do Estado do Rio Grande do Norte, em convênio com a 

Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e a United States Agency 

for International Development (USAID)”. Esse projeto tinha o objetivo de diminuir o alto 

índice de analfabetos do RN sob a responsabilidade do Serviço Cooperativo da Educação do 

Rio Grande do Norte (SECERN), adotando o sistema de alfabetização de Paulo Freire, que até 

aquele momento não havia sido testado em escala maior. 

                         Foto 01: Paulo Freire em Angicos –RN.   Fonte: Arquivo fotográfico da SECD/RN 

              Essa experiência de Angicos ocorreu no governo de Aluízio Alves, que previa a 

alfabetização de 100 mil adultos, dentro de um período de três anos. A SECD/RN que já 

desenvolvia um trabalho de experimento com alfabetização de jovens e adultos, através do 

Movimento de Cultura Popular (MCP) com os círculos de leitura, convidou Paulo Freire para 

alcançar a meta estabelecida.   

  Por sua vez, o estudante de Direito, Marcos Guerra, foi convidado para capacitar a

equipe pedagógica envolvida com esse processo, dando início ao seminário de Formação de 

11 O uso do rádio para fins educativos não é tão recente, pois no ano de 1923, Roquete Pinto fundou a Rádio 
Sociedade do Rio de Janeiro para fins científicos, técnicos e artísticos. Ele acreditava que a radiodifusão seria um 
meio para solucionar o problema educativo brasileiro, com a participação de pessoas instruídas e do clero. (FREDERICO, 
1982).
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Professores. A equipe recebia o assessoramento de Paulo Freire duas vezes por mês.  Marcos 

Guerra e a sua equipe instalaram-se em Angicos para conhecer de perto a realidade lingüística 

dos alfabetizandos. Esse conhecimento da realidade lingüística fez surgir as palavras e temas 

geradores empregados no método de ensino. As aulas eram desenvolvidas através de 

situações-problemas e os alunos eram estimulados à participação e posicionamento crítico a 

respeito do que era estudado. 

A experiência de alfabetização de adultos em Angicos representou um marco na 

história da EJA no Brasil, e ampliou-se de tal forma que o Método Paulo Freire, como ficou 

popularizado, acabou sendo absorvido pela maior parte dos movimentos, como um 

instrumento valioso para a realização dos seus respectivos projetos.

Segundo Beisiegel (1982, p. 288): 

Não é demais reafirmar que o projeto pedagógico de Paulo Freire exprimia 
o compromisso com os ideais cristãos de promoção do homem à condição 
de sujeito e de realização das possibilidades humanas de aperfeiçoamento. 
Alongando-se ao plano da existência coletiva e à entidade maior em que 
esta existência se definia, tais intenções eram traduzidas em termos mais 
amplos, identificando-se, agora, com a defesa da democratização 
fundamental da sociedade e com a busca do desenvolvimento econômico e 
da auto-apropriação do ser nacional. Nas análises do educador, estas 
dimensões individuais e coletivas do projeto apresentavam-se intimamente 
associadas. A criação de condições para a superação da pobreza dos homens 
do povo confundia-se com o processo de desenvolvimento econômico, e 
este, por sua vez, pressupunha a conquista da autonomia nacional. 

              A fundamentação teórica do programa de alfabetização, com base em Paulo Freire, 

diz que as palavras precisam servir para duas leituras (leitura da língua e leitura do mundo) e 

os seus critérios de escolha são três: a riqueza fonêmica da palavra geradora; as dificuldades 

fonéticas da língua e a densidade pragmática do sentido. Este último critério é o que há de 

inovador no método de Paulo Freire, pois as palavras deixam de ser apenas instrumento de 

leitura da língua e passam a ser um instrumento de releitura da realidade social onde a língua 

existe.

             No momento em que ocorriam essas experiências educativas, o mundo já vivia num 

período de turbulências, marcado pela “Guerra Fria” decorrente da bipolarização entre as 

potências hegemônicas, Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas e 

Soviéticas: o confronto entre capitalismo e socialismo. 

            A experiência de Angicos apresentou um resultado tão significativo que projetou o RN 

para o país e para o mundo. Isso motivou, no ano seguinte, um convite a Paulo Freire pelo 
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Presidente João Goulart e pelo Ministro da Educação Paulo de Tarso para desenvolver um 

programa de alfabetização de adultos em âmbito nacional. Com o Golpe Militar de 31 de 

março de 196412, essas experiências foram punidas severamente e Paulo Freire, a exemplo de 

outros intelectuais e educadores, foi exilado. 

            A cidade do Natal possuía, de acordo com o Censo do IBGE de 1960, uma população 

de 154.276 (cento e cinqüenta e quatro mil, duzentos e setenta e seis) habitantes. Dentre esses, 

60.254 (sessenta mil e duzentos e cinqüenta e quatro) habitantes não sabiam ler nem escrever 

e estavam fora da escola. 

Foto 03: Aula Radiofônica “sob a luz do   
candeeiro” Fonte: Arquivo SECD/RN 

Foto 02: Professoras locutoras – Marluce 
Pinto e Lourdinha Lima.  Fonte: Arquivo 
SECD/RN

  Nesse período (1960) a cidade só possuía 11 grupos escolares, mas insuficiente para 

atender a demanda, tanto de crianças em idade escolar quanto da educação de adultos.  A 

educação de jovens e adultos era ministrada no turno noturno, desenvolvida com uma 

metodologia tradicional. 

           Com a campanha eleitoral de 1960, a cidade do Natal elegeu para prefeito o jornalista 

Djalma Maranhão13, pregador nacionalista e de esquerda. Surgiram os Comitês Nacionalistas, 

também chamados de Comitês de Rua. “Entre as sugestões apresentadas pelos Comitês e 

como fruto da reivindicação popular, apresentava-se como urgente a erradicação do 

12 Devido à censura e perseguição aos que discordavam do governo militar, a expressão “Golpe Militar” de 1964 
era extremamente proibida. O governo impunha a expressão Revolução Militar de 1964. O dia 31 de março foi 
instituído como feriado nacional e vigorou até alguns anos após o fim daquele governo. 
13 Djalma Maranhão  nasceu em 1915 em Natal e faleceu em 1971 no Uruguai, onde vivia exilado no período do 
Golpe Militar de 1964.  
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analfabetismo, meta imediatamente adotada pelo governo municipal” (SILVA, 1989, p. 88). 

               O governo de Djalma Maranhão deu início, no ano de 1961, à Campanha “De Pé no 

Chão Também se Aprende a Ler”14 partindo de pressupostos teóricos de uma educação 

popular.

                         Foto 04: Reunião de um Comitê de Rua.            Fonte: Arquivo SECD/RN 

               Essa campanha conseguiu mobilizar a população natalense em prol da redução do 

analfabetismo, principalmente em bairros carentes como Rocas, Santos Reis e Quintas, 

embora a divulgação da redução do número de analfabetos tenha provocado disputas naqueles 

bairros, conforme Germano (1982, p.109): 

         A campanha atingia crianças e adultos. Os acampamentos escolares durante o 
dia recebiam crianças e à noite era a vez dos adultos, [...], mas enfatizava a 
educação de crianças, isto porque, conforme assinala o documento “Cultura 
Popular e Pé no Chão”, o número de crianças em idade escolar existente em 
Natal, é muito maior que o número de analfabetos adultos [...].    

             A maioria dos professores da Campanha era voluntária, havendo uma parte que já era 

funcionária da Prefeitura. Todos esses professores passaram por treinamento. Em 1962 foi 

14 O nome dessa campanha surgiu de uma reportagem feita pelo jornalista Expedito Silva em que afirmava que 
até de pé no chão se aprendia a ler, querendo dizer que daquele momento em diante educação não era mais 
privilégio, pois todos teriam acesso à escola, sem fardas, com qualquer roupa, e até mesmo sem calçado. 
(GERMANO, 1982 p. 102). 
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criado o Centro de Formação de Professores que tinha como objetivo oferecer cursos aos 

professores e servir de laboratório para a Campanha 

                Foto 05: Acampamento escolar da Campanha de pé no Chão no bairro das Rocas  em Natal-RN. 
                Fonte: Arquivo fotográfico da SECD/RN 

             A Campanha de “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler” não originou só uma 

nova rede escolar no município do Natal para atender a demanda de crianças e adultos sem 

acesso à escola, mas: 

[...] A Campanha significou além das escolinhas e acampamentos, a criação 
de bibliotecas, de praças de cultura, do Centro de Formação de Professores, 
do Teatrinho do Povo, a edificação da Galeria de Arte, a construção de praças 
de esportes, a formação de círculos de leitura, a realização de encontros 
culturais, o estímulo e conseqüente reativação de grupos de danças 
folclóricas, exposições de artes plásticas, a criação do Museu de Arte Popular, 
etc. (GERMANO, 1982, p.116). 

            A última fase da Campanha foi marcada pela construção de 20 pequenas escolas de 

alvenaria, custeadas pelo Ministério da Educação e Cultura e conveniadas com a Prefeitura do 

Natal. Nesse período vários municípios do RN também começaram a adotar o método de 

alfabetização da Campanha. 

            Com o Golpe Militar de 1964, Djalma Maranhão foi deposto, a Campanha extinta e os 

acampamentos escolares abandonados. Os que tiveram a oportunidade de freqüentar a 

Campanha foram agraciados com essa fase da história da educação popular. Os que não 

participaram, assistiram a página dessa história sendo virada, ou seja, silenciada... 

            Durante o governo militar, a cidade do Natal não pôde levar adiante todo um trabalho 
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sonhado no início dos anos 60. Escolinhas e galpões que serviram de espaço escolar foram 

sendo substituídos por outras atividades não educativas, como sindicatos e centros espíritas. 

           O MEB15, norteado pelos princípios sociais da Igreja e por uma visão cristã  do 

homem, era ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Para desenvolver 

os programas radiofônicos, realizou convênio com o Governo Federal. O MEB também 

recebeu influências do pensamento de Paulo Freire, pois a sua prática pedagógica teve como 

meta a conscientização das pessoas. Mais tarde, o MEB também passou a realizar trabalhos 

sociopolíticos nas comunidades a fim de atender necessidades básicas como trabalho, lazer e 

saúde. Com o Golpe Militar de 1964, o movimento foi enfraquecido. Esse movimento de 

educação popular, como os demais movimentos, sofreu impactos com a implantação da 

ditadura militar em 1964. Contudo, o MEB foi o único movimento de educação e de cultura 

popular que sobreviveu ao golpe, por força do convênio com o governo Federal que fixara as 

novas datas-base de 1961/65 para a execução de atividades sócio-educativas. Entretanto, com 

a perda do status e hierarquia da Igreja, face às novas condições políticas, em 1966, o MEB 

perdeu as suas características de movimento de educação popular. Conforme Oliveira (1992, 

p. 239): 

A Igreja local, apesar do anticomunismo expresso, também sofreu pressões 
das forças que assumiram o poder em 1964. O MEB e o movimento 
sindicalista foram os mais visados. Depois do golpe, as aulas do MEB 
passaram a ser controladas pelo Exército. [...].  

            O Golpe Militar de 1964 reprimiu as experiências de educação popular, pois esse 

regime considerava perigoso qualquer experiência que ameaçasse a “ordem nacional”.  

Segundo Martins (2005, p. 51), nesse período: 

[...] os programas ou propostas de educação de adultos de caráter popular, 
estrategicamente, resistiram na clandestinidade, pois só puderam permanecer 
os cursos de alfabetização  conservadores, ou seja, aqueles que objetivavam 
ensinar os alunos a ler, escrever e contar, negando a formação integral do 
homem.   

             O período da Ditadura Militar significou também um golpe na história da educação. 

Durante três anos, nenhum programa de alfabetização de jovens e adultos foi desenvolvido 

pelo Governo Federal. Só então, na gestão do Presidente Costa e Silva, instituiu-se o 

15 Um dos objetivos centrais do MEB, a princípio, era conter o comunismo e o avanço das Ligas Camponesas. 
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MOBRAL, pela Lei nº 5.379, de 15 de dezembro de 1967, tendo como meta alfabetizar 

jovens e adultos na faixa etária de 12 a 35 anos. Propunha reduzir o analfabetismo para menos 

de 10% (índice era considerado satisfatório pela UNESCO), sob orientações estrangeiras. O 

governo colocou em ação a Cruzada ABC – Ação Básica Cristã dirigida por evangélicos 

norte-americanos. A Cruzada ABC atuou até 1971, sendo substituída pelo MOBRAL, criado 

poucos anos antes.

             Nesse período, os programas de alfabetização de adultos tiveram um perfil 

assistencialista e conservador. Apesar de se fazer o uso de palavras geradoras, como o Método 

Paulo Freire, estas não eram pesquisadas no universo do alfabetizando. A proposta do 

MOBRAL esvaziava todo o conteúdo crítico e problematizador da proposta Freireana. Quanto 

ao uso da palavra geradora pelo MOBRAL, Martins (2005, p.52) diz que “[...], a palavra 

geradora era imposta pelos técnicos responsáveis pela produção do material didático, o que 

contribuía para a descontextualização do material, especialmente em relação à região 

Nordeste”

            Na opinião de Cunha (1999, p. 12): 

             O golpe militar de 1964 causou uma ruptura no trabalho de   
alfabetização que vinha sendo realizado, exatamente pela sua ação 
conscientizadora. [...]. O governo só permitiu a realização desses 
programas de alfabetização de adultos assistencialistas e 
conservadores.

             Ao analisar o papel político do MOBRAL, Paiva (1981, p.86) afirma que a 

compreensão dessa nova campanha de massa deve ser buscada não apenas nas idéias que 

conectam educação e desenvolvimento econômico, mas também na sua utilização como 

instrumento de controle ideológico das massas, pois essa campanha de alfabetização se 

estendia a todos os municípios brasileiros. 

 O governo pregava o discurso de que o MOBRAL iria fazer muito mais do que 

ensinar a ler e escrever; iria tornar as pessoas livres, entretanto, o que se sabe do período do 

regime militar é que não era permitida a criticidade, pois esta poderia colocar em risco os 

interesses dos governantes. Pregava-se um tipo de discurso na teoria e outro totalmente oposto 

na prática. Esse discurso tornara-se o meio mais viável para controlar os atos de rebeldia da 
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população, porém alguns intelectuais não se calaram diante das divergências e por isso foram 

punidos e/ou exilados. Neste sentido, Germano (1994, p. 111) afirma que: 

[...] em abril de 1969 vem à tona mais um ciclo repressivo, aposentando 
compulsoriamente vários professores da USP e de outras universidades, 
quase todos portadores de grande projeção intelectual no país e no 
exterior.[...] Vale a pena lembrar outros intelectuais de grande relevância que 
foram igualmente punidos pelo “Governo Revolucionário”, como: Josué de 
Castro, Paulo Freire e Celso Furtado. O número de punidos, incluindo os 
atingidos pelo Decreto Lei 447, monta a 263 professores e estudantes [...]. 
(Grifos do autor). (Grifos do autor). 

Diversas críticas foram feitas por intelectuais à atuação do MOBRAL. As críticas que 

mais se destacaram foram: a falsidade dos resultados divulgados, seja em relação à 

alfabetização, seja ao impacto de outras formas de ação do Movimento, além da crítica sobre 

o seu próprio sentido e objetivo. O governo militar, através do MOBRAL, definiu a sua linha  

de ação em relação à educação popular, todavia, 

O Mobral deve ser visto como um dos “programas de impacto” (ao lado, 
por exemplo, da Transamazônica) do governo Médici. [...] pode ser 
apontado como sucessor dos programas pós-64 em matéria de educação de 
adultos, ou seja, sucessor simultaneamente da Cruzada ABC como 
programa alfabetizador, e do Projeto Rondon como programa de ação 
comunitária, mantendo ao longo da sua existência uma orientação análoga 
àquela que predominou nestes programas nos anos 1960 e que foram – 
desde o início – intensamente criticados pelos profissionais da educação. 
(PAIVA, 1981, p.83). (Grifo do autor). 

            No final dos anos de 1960, com a criação do MOBRAL pelo Governo Federal, cursos 

de alfabetização de adultos foram retomados na cidade de Natal, mas o ensino já não tinha 

mais o entusiasmo da população, reprimida e assustada. A educação não mais fazia parte de 

um projeto de nação, não se tratava de uma educação transformadora, nem tão pouco havia 

interesse em diminuir a cegueira da população. Não se lia a palavra, também não se lia o 

desenrolar da vida. Os excluídos da educação também eram excluídos da vida política do país.  

           Segundo Vale (2001, p. 32), com o golpe político-militar: 

[...] instala-se no país uma onda de terror. Educadores comprometidos com 
uma educação voltada para as camadas populares - uma educação 
conscientizadora - são fortemente perseguidos, cassados e exilados. As 
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lideranças comunitárias são desarticuladas, as universidades sofrem 
intervenções militares, os estudantes são reprimidos, o pensamento 
educacional brasileiro é redimensionado pelos novos filósofos de farda que 
assumem a direção do país. 

            Por sua vez, a ação do MOBRAL no Rio Grande do Norte foi iniciada por um grupo 

de técnicos da Secretaria Estadual de Educação e Cultura. A cidade do Natal, por ser a capital 

do Estado, centralizou algumas ações/direcionamentos do MOBRAL. Inicialmente, o 

MOBRAL voltou-se mais para a alfabetização, mas logo foram sendo incorporadas outras 

ações ligadas a atividades de lazer e cultura. Aos poucos o caráter alfabetizador vai cedendo 

espaço para atividades comunitárias, promovendo vários encontros estaduais, como: I 

Encontro Estadual de Cultura Popular, I Encontro de Servidores Anônimos do RN (composto 

por lavadeiras, engraxates, sorveteiros, jornaleiros, pipoqueiros e vendedores ambulantes), 

Encontro das Parteiras (370 parteiras de todo o Estado), I Encontro das Prostitutas de Natal 

(517 mulheres de 78 municípios do Estado), o Encontro das Rezadeiras e Curandeiros (567 

pessoas) e o I Encontro Estadual das Lavadeiras (1.102 lavadeiras de 32 municípios do RN). 

Além de promover esses encontros, o MOBRAL passou a oferecer em vários municípios 

cursos de pintura em tecido, bordado, corte e costura, programas de educação sanitária (em 

conjunto com o Ministério da Saúde), além de instituir pequenas bibliotecas em alguns 

municípios. (SILVA et al., 2005)

              Por sua vez, o MOBRAL, como foi dito, foi uma campanha de dimensão nacional 

que objetivava a alfabetização imediata dos alunos e escolarização equivalente ao primário. 

Sua pretensão era erradicar o analfabetismo no país em apenas dez anos e valia-se de alguns 

conceitos de Paulo Freire, como a utilização da palavra geradora, deturpando-a, pois negava a 

sua essência, e não tinha a intenção de conscientizar o indivíduo para sua cidadania, basta 

para isso observar as atividades da escola durante a Campanha “De Pé no Chão também se 

Aprende a Ler” e aquelas incentivadas pelo MOBRAL A intenção da prática educativa do 

MOBRAL não levava em conta a transformação social e serviu para preencher o espaço 

educacional dos movimentos populares que o regime militar sufocou, sem, entretanto, ter pelo 

menos  a competência técnica para alfabetizar, quanto mais a conscientização política. 

             Na década de 70, o governo cria o Programa de Educação Integrada - PEI - que 

correspondia ao antigo ensino primário e era destinado aos alunos recém-alfabetizados pelo 

MOBRAL que quisessem prosseguir os estudos.

             Nos anos 70, a Secretaria de Educação e Cultura do Estado firmou convênio com a 

UFRN para promover um curso a distância destinado a promover a escolarização no âmbito 



45

do ensino fundamental e também para capacitar professores de 70 municípios do RN. 

Também nesse período, a SECD firmou parceria com o MOBRAL, dando início ao Programa 

de Educação Integrada, a fim de assegurar ao aluno recém-alfabetizado e a analfabetos 

funcionais a conclusão do primário (1º segmento do ensino fundamental).  

              No percurso do governo militar, a estrutura de ensino é modificada através da  Lei nº 

5.692/71 (Oliveira, 2005) e pela primeira vez é dedicado, na educação pensada pelo  governo, 

um capítulo à escolarização de adultos16. O artigo 24 afirma que a escolarização de adultos 

tem a função de: “Suprir a escolarização regular para adolescentes e adultos que não tenham 

seguido ou concluído na idade própria”.

            Na década de 80, a Secretaria de Educação e Cultura do RN, em parceria com o 

Ministério da Educação e Cultura, assume o ensino supletivo17, em substituição ao Curso de 

Madureza, através do Projeto Minerva18. O Projeto Minerva objetivava a continuação da 

escolaridade de jovens e adultos, mas não no nível da alfabetização, pois o seu atendimento 

era de 5ª a 8ª séries – hoje o 2º segmento do ensino fundamental da EJA. Era ministrado em 

54 semanas por transmissão radiofônica. O aluno cursista tinha o auxílio de um monitor de 

aprendizagem em cada posto e utilizava como material didático 14 fascículos de textos. 

Em 1985, quando o MOBRAL foi extinto pelo governo federal, criou-se a Fundação 

Educar. Sua função não era mais dirigir todas as ações, mas dar apoio financeiro e técnico às 

iniciativas do governo, entidades e empresas conveniadas. A Fundação Educar é extinta nos 

anos 90 e os primeiros anos não foram favoráveis para retomada das políticas educacionais da 

EJA.

             A Fundação Educar lançou o Programa de Educação Básica, organizado em três 

módulos, com cerca de 1.440 horas, e dois anos de duração. O primeiro módulo dedicado à 

alfabetização e o segundo correspondia às quatro primeiras séries do ensino de 1º. Grau (atual 

ensino fundamental). As principais mudanças foram a transformação em órgão de fomento e 

16 O ensino supletivo, implantado em 1971, foi um marco importante na história da educação de jovens e adultos do Brasil. 
Durante o período militar, a educação de adultos adquiriu pela primeira vez na sua história um estatuto legal, sendo 
organizada em capítulo exclusivo da Lei nº 5.692/71, intitulado ensino supletivo. (Vieira, 2004,p.40). 

18 Os Cursos de Madureza foram regulamentados em LDB de 1961, mas substituídos em 1971 pelo Projeto 
Minerva. O Projeto Minerva foi concebido pelo Ministério da Educação, Fundação Padre Anchieta e Fundação 
Padre Landell de Moura, com base na Lei 5.692, com ênfase na educação de adultos. O Projeto Minerva era 
transmitido por várias emissoras de rádio e de televisão, visando à preparação de alunos para os exames 
supletivos de Capacitação Ginasial e Madureza Ginasial. Ele foi implementado como uma solução a curto prazo 
aos problemas do desenvolvimento do país, que tinha como cenário um período de crescimento econômico onde 
o pressuposto da educação era o de preparação de mão-de-obra. O Projeto Minerva foi mantido até o início dos 
anos 80, apesar das severas críticas e do baixo índice de aprovação - 77% dos inscritos não conseguiram obter o 
diploma. (MENEZES; SANTOS, 2002) 
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apoio técnico.

             Extinta a Fundação Educar, nos anos 90, a SECD/RN lançou o Programa de 

Erradicação do Analfabetismo, propiciando a 10.500 jovens e adultos em 78 municípios do 

Estado do Rio Grande do Norte o acesso a matrículas em curso de alfabetização. 

Posteriormente este programa foi substituído pelo Projeto Esperança (1995-2002) em 

convênio com o MEC e com o mesmo objetivo. 

            Nesse período, o município de Natal executou os projetos Saber e Ascensão, que 

receberam um suporte financeiro da Educar. Posteriormente, esses projetos foram 

incorporados ao Programa Municipal de Educação Popular – PROMEP. Este programa esteve 

em funcionamento em espaços cedidos pela comunidade e em salas de aula das escolas da 

rede municipal. No início da década de 90, parte da demanda da EJA foi absorvida pela rede 

municipal de ensino, iniciando-se o processo de institucionalização dessa modalidade de 

ensino.

 No governo Collor (1990-1992), foram lançadas as bases do Plano Nacional de 

Alfabetização e Cidadania (PNAC) que foi um dos desdobramentos da Conferência Mundial 

de Educação para Todos, sendo totalmente paralisado pelo seu sucessor, que por sua vez 

iniciou em 1993 o “Plano Decenal de Educação para Todos”, o qual previa estratégias para 

universalização da educação fundamental e erradicação do analfabetismo no Brasil. 

  Conforme Di Pierro (2001b, p. 4): 

[...] o PNAC prometia, dentre outras medidas, substituir a atuação da extinta 
Fundação Educar por meio da transferência de recursos federais para que as 
instituições públicas, privadas e comunitárias promovessem a alfabetização e 
a elevação do nível de escolaridade dos jovens e adultos. Desacreditando o 
que o governo propôs, o PNAC foi abandonado no mandato tampão exercido 
pelo vice-presidente tampão (substituto) Itamar Franco. 

              No governo FHC (1995-2002), o “Plano Decenal de Educação para Todos” foi 

abandonado, e se deu início a reformas político-institucionais objetivando racionalização e 

eficiência do sistema. A redução dos gastos públicos em educação, em especial para os 

programas de EJA, com exceção do ensino fundamental, esteve nessas reformas.                                          

              Somente em 1988 é que a EJA aparece, na legislação, como um direito de todos, visto 

que “[...] o ensino fundamental é obrigatório, assegurada, inclusive, a sua oferta gratuita para 

todos os que nela não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 1988, p. 124). A EJA 

também é reafirmada na LDB 9.394/96 como modalidade de educação básica e que a ‘’[...] 

educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade 
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de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria “(BRASIL,1996, p. 23). O 

Conselho Nacional de Educação (CNE) do Ministério da Educação (MEC), em função da 

regulamentação da LDB 9.394/96, por meio do parecer nº 11, de maio de 2000, reconhece a 

EJA como uma  dívida social não reparada para com os que  não tiveram acesso  a nem o 

domínio da escrita e da leitura como bens sociais na escola ou fora dela, em que a ausência de 

escolarização não pode e nem deve justificar uma visão preconceituosa do analfabeto ou 

iletrado como inculto.  (BRASIL, 2002, v. 1, p. 17). 

 A partir de 1990, as Políticas de Governo em relação à educação de jovens e adultos 

passaram por avanços e retrocessos; destacaram-se pela descentralização da esfera federal, 

passando a ser responsabilidade dos estados e municípios, que por sua vez contaram com 

grande esforço da iniciativa privada e da sociedade civil, embora o governo federal não 

tivesse se eximido totalmente.  

 Em dezembro de 1996, foi aprovada a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB). (Anexo Art. 37). Nela, a EJA é considerada uma das modalidades que 

compõem o ensino básico. Todavia, o artigo 38 manteve os cursos e exames supletivos para 

habilitar o prosseguimento de estudo em caráter regular. 

  Sobre a LDB 9.394/96, Oliveira (2005, p. 17) argumenta que: 

[...]. Os conceitos subjacentes à lei evidenciam a idéia de reposição de 
escolaridade para jovens e adultos que não tiveram acesso à escola na idade 
própria, através de cursos e exames supletivos. Ao mesmo tempo em que a 
lei enfatiza o ensino supletivo para jovens e adultos [reafirmando o que já 
estava na lei anterior, nº 5.692/71], fica também a idéia de que parece que 
foram as pessoas jovens, adultas e idosas que não quiseram estudar na idade 
dita própria para aquisição de tais habilidades de leitura e de escrita. 

  Em 1997, com a participação do Brasil na V Conferência Internacional de Educação 

de Adultos (Hamburgo – Alemanha), promovida pela UNESCO19, foram traçadas metas para 

serem cumpridas pelos países signatários, surgindo várias discussões acerca da EJA. 

Formulou-se um conceito amplo sobre a formação de adultos. No Art. 3º da declaração de 

Hamburgo (1997) consta: 

Por educação de adultos entende-se o conjunto de processos de 

19 As conferências Internacionais de Educação de Adultos são convocadas pela UNESCO periodicamente, a cada 
dez ou doze anos: a primeira ocorreu em Elsinorc, na Dinamarca, em 1949; a segunda transcorreu em Montreal, 
no Canadá, em 1960; a terceira realizou-se em Tóquio, no Japão, em 1972; a quarta foi sediada em Paris, em 
1985. 
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aprendizagem, formais ou não formais, graças aos quais as pessoas cujo 
entorno social considera adultos desenvolvem suas capacidades, enriquecem 
seus conhecimentos e melhoram as suas competências técnicas ou 
profissionais ou as reorientam a fim de atender as suas próprias necessidades 
e às da sociedade. A educação de adultos compreende a educação formal e 
permanente, a educação não formal e toda a gama de oportunidades de 
educação não formal e ocasional existente em uma sociedade educativa e 
multicultural na qual se reconhecem os enfoques teóricos baseados na 
prática.

 Três campanhas se destacaram no governo de Fernando Henrique Cardoso: o 

Programa de Alfabetização Solidária (PAS), o Plano Nacional de Qualificação para o 

Trabalhador e o Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária (PRONERA). 

 O PAS consistia de um programa de alfabetização com duração de apenas 5 meses, 

para atender municípios das regiões Norte e Nordeste e periferias urbanas. Teve parcerias 

com pessoas físicas e empresas, governos municipais, universidades públicas e privadas e 

com financiamento do MEC. A partir de 1998, o programa constitui-se uma personalidade 

jurídica da sociedade civil, sem fins lucrativos, mantendo ainda fortes vínculos com o governo 

federal, que era o responsável pela maior parte dos recursos.

              Di Pierro (2001b, p.333) ao falar sobre a gestão do PAS, considera:: 

Os municípios são meros receptores do Programa, não estando representados 
em nenhuma instância de deliberação. As decisões estratégicas são tomadas 
pela Coordenação do Programa, que se subordina hierárquica e formalmente 
ao Conselho da Comunidade Solidária (organismo vinculado à Presidência 
da República que desenvolve ações sociais de combate à pobreza), mas que 
necessita manter algum tipo de comunicação fluente e subordinação perante 
o Ministério da Educação, do qual provêm os recursos federais do Programa. 

  O PRONERA foi criado em 1998. Seu propósito é a alfabetização inicial de 

trabalhadores rurais assentados e tem duração anual, adequando-se à realidade sociocultural 

do campo, desenvolvido a partir das parcerias entre o governo federal, universidades, 

sindicatos e movimentos sociais ligados ao campo e sob a coordenação do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

            Nos anos 90, o Movimento de Alfabetização (MOVA), uma iniciativa que se deu em 

São Paulo e percorreu boa parte do país, resgatou a pedagogia libertadora de Paulo Freire que 

foi aplicada nos anos 60. Esse trabalho foi iniciado pelo próprio educador Paulo Freire, 

quando era Secretário de Educação do Município de São Paulo. O programa sofreu 

descontinuidade nas gestões seguintes e foi retomado em 2001. O êxito da experiência 
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paulista influenciou a criação de programas similares em muitos outros municípios, mantendo 

em comum a parceria com os movimentos sociais e a pedagogia Freireana. 

             O Programa Brasil Alfabetizado foi criado pelo Governo Lula em 2003, através do 

Ministério da Educação, e sua operacionalização é realizada pela Secretaria Extraordinária 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo, que trabalha em parceria com organismos 

governamentais e não governamentais, os quais detêm experiência na alfabetização de 

adultos. O programa não tem uma metodologia própria, pois adota aquela proposta pelos 

parceiros, na maioria dos projetos durando em torno de seis meses na maioria dos projetos.. 

Fica a cargo dos governos estaduais e municipais, que assinam o convênio com o MEC, a 

responsabilidade de fiscalizar a aplicação dos recursos e viabilizar transporte e merenda 

durante as aulas. Os alfabetizadores não precisam, necessariamente, ter formação docente, 

mas precisam deter experiência na área de alfabetização de jovens e adultos. Recebem a 

remuneração de R$ 15,00 por aluno e são responsáveis por formar e manter os grupos, 

compostos de no mínimo 15 e no máximo 20 alunos. A meta desse programa20 é alfabetizar 

20 milhões de jovens e adultos, de forma gradual.  

            No ano de 2003, foi implantado no RN o programa Letras do Campo. Esse programa é 

gerenciado e executado pelo Governo do Estado, através da EMATER-RN. Está presente em 

66 municípios potiguares, espalhado por 203 comunidades rurais, compreendendo 146 salas 

de aula. A EMATER-RN tem como parceiros do Letras do Campo, o Banco do Brasil, Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Ministério da Educação. O programa 

tem contribuindo de forma significativa para a superação do analfabetismo rural no Rio 

Grande do Norte.

O governo do RN em parceria com o Programa Brasil Alfabetizado, do Ministério da 

Educação, trabalha atualmente (2007) com o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos 

– Lendo e Aprendendo. Esse programa além de possibilitar o acesso à alfabetização, visa 

garantir a continuidade dos estudos dos educandos. 

  Nos anos 90, apesar dos esforços dos programas de alfabetização, já se verificava um 

alto índice de evasão na EJA no RN, chegando a aproximadamente 54,05%. Somando-se a 

isso, o índice de reprovação era de 27,42%. A cidade do Natal, por ter o maior número de 

20 A prioridade concedida ao programa recoloca a educação de jovens e adultos no debate da agenda das políticas públicas, 
reafirmando, portanto, o direito constitucional ao ensino fundamental, independentemente da idade. Todavia, o direito à 
educação não se reduz à alfabetização. A experiência acumulada pela história da EJA permite reafirmar que intervenções 
breves e pontuais não garantem um domínio suficiente da leitura e da escrita. Além da necessária continuidade no ensino 
básico, é preciso articular as políticas de EJA a outras políticas. Afinal, o mito de que a alfabetização por si só promove o 
desenvolvimento social e pessoal há muito foi desfeito. Isolado, o processo de alfabetização não gera emprego, renda e saúde. 
(VIEIRA, 2004, p. 85-86). 
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habitantes do RN, também apresentou, segundo informações da Secretaria Municipal de 

Educação, um número considerável de evasão e de reprovação nos programas de 

alfabetização.

  Esses números de matriculados na rede municipal da cidade do Natal, quanto ao 

desperdício escolar no ano de 2006 em turmas de EJA, têm insistido em permanecer. Para se 

constatar, vejamos o demonstrativo das escolas pesquisadas abaixo: 

Tabela 4 -Demonstrativo do desperdício escolar (evasões e reprovações) da EJA I das escolas 
pesquisadas  referente ao ano de 2006

Nome da 
escola

Zona da 
cidade

Nº de 
salas com 
a EJA I 

Nº de 
alunos

Nº de alunos 
reprovados

Nº de alunos 
evadidos

Percentual    
de
desperdício

 Aprender Norte    01    30    11 07  60

Brasiliar Norte    01    29    10 10  68.96

Cativar Sul    01    29    12 06  62.06

Dedicar Leste    01    33    11 08  57.57

 Educar Oeste    02    56    19 17  64.28 

 Futuro Oeste    01    27    09 10  70.37

Fonte: Secretaria Municipal de Educação da cidade do Natal

 Apesar de existirem alguns centros de EJA em algumas cidades do RN, a cidade do 

Natal possui dois centros para atender a demanda. Isto porque somente a partir da Resolução 

nº 001/96 do Conselho Estadual de Educação é que a EJA passou a ser oferecida nos 

estabelecimentos de ensino da rede pública, nos turnos noturnos e diurnos. Até 2007, em 

todos os municípios do Estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estadual de Educação, 

mantém salas de EJA, ofertando os níveis I e II.  

             O nível I da EJA tem como objetivo iniciar o processo de alfabetização de jovens e 

adultos, bem como incluir o aluno no ensino básico. Isso significa que se algum município 

não puder oferecer à população algum programa ou projeto de alfabetização através de 

instituições formais e não formais, a Rede Estadual de Ensino do RN, através da educação 

formal desempenhará este papel, quase exclusivamente no turno noturno.  

            A cidade do Natal apresentou no ano de 2000, de acordo com o Censo do IBGE, um 

total de 712.317 habitantes, sendo que desses 89.752 habitantes (12,6%) declararam não saber 

ler nem escrever. Esse número ainda que seja elevado, ainda apresenta um dos menores 



51

percentuais do RN.

             Concomitantemente à oferta do ensino na modalidade EJA, própria da rede municipal 

e estadual de ensino, vêm sendo desenvolvidos na cidade do Natal convênios com programas 

de alfabetização de jovens e adultos, como o Programa Brasil Alfabetizado e o Programa de 

Redução do Analfabetismo – Geração Cidadã (SME/UFRN). Esses programas funcionam em 

58 localidades de diferentes bairros da cidade em parceria com o FNDE, universidades, 

associações, igrejas, escolas, conselhos comunitários, ONGs, empresas públicas e privadas.   

            Esses programas de alfabetização de adultos muitas vezes são ministrados fora do 

prédio escolar e possuem algumas peculiaridades no seu funcionamento, tais como: 

campanhas de incentivo à população, indo muitas vezes à casa dos alunos para efetivar a sua 

matrícula no curso; como em alguns bairros as atuais escolas não têm espaço físico para 

receber a demanda, incentivo é dado por algumas empresas em oferecer o ensino no próprio 

canteiro de obras, reduzindo a jornada de trabalho para os alunos cursistas. 

            É importante destacar aqui, que a cidade de Natal possui tanto na rede de ensino 

municipal quanto na estadual, salas de EJA nos níveis iniciais e nos níveis III e IV, havendo 

um número maior de alunos nessa modalidade de ensino nos bairros em que se concentram 

pessoas com baixo poder aquisitivo, principalmente nos bairros que vão se formando na 

periferia da cidade. Mesmo sem uma análise mais ampla, a localização das salas do EJA já 

nos leva a pensar que também em Natal o percurso da educação de jovens e adultos tem sido 

marcado por lutas provocadas por uma estrutura social extremamente desigual, destinada à 

inclusão daqueles que já são excluídos por outras vias.
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3  POR QUE NÃO EU?  A voz dos Jovens e Adultos da pesquisa

 O conhecimento das informações ou dos dados  
isolados é insuficiente. É preciso situar as 
informações e os dados em seu contexto para que 
adquiram um sentido.  (MORIN, 2007, p.36). 

            Os dados da pesquisa em análise foram obtidos a partir de entrevistas com dezessete 

sujeitos do universo de alunos da educação de jovens e adultos, que em anos anteriores 

tiveram acesso ao espaço escolar, mas mesmo assim não apresentaram domínio da leitura e da 

escrita e estão matriculados na rede municipal de ensino da cidade de Natal-RN. São homens 

e mulheres, adultos e adolescentes que apresentam justificativas pelo não domínio desse 

saber, mas que vivem em meio a uma sociedade em que a escrita e a leitura é um código de 

ultrapassagem para muitas barreiras do cotidiano social.

            O princípio norteador da investigação foram as questões elaboradas para a pesquisa.  

No desenvolvimento da investigação outras variáveis vieram assumir a sua importância, como 

as falas dos sujeitos sobre as suas aspirações quanto ao domínio da leitura e da escrita, bem 

como a satisfação de cada um com a sua situação atual de não domínio desse conhecimento. 

Assim essas exposições tanto serviram para se compreender, de maneira mais aprofundada, 

como esses sujeitos apresentam os seus motivos para o não domínio da leitura e da escrita, 

bem como conhecer situações de exclusão e constrangimentos vivenciados e a 

satisfação/insatisfação por não saberem ler e escrever, além das suas perspectivas para 

mudança de vida.

             Após o levantamento de dados da pesquisa de campo, elaboramos o perfil dos sujeitos 

pesquisados, em que são apresentadas algumas das suas peculiaridades, bem como tivemos 

contato com os professores e equipe pedagógica de cada escola. Nesse contato para obtermos 

a amostra de alunos nas condições requeridas, adentramos no contexto escolar da pesquisa, 

inclusive colhendo dados do ponto de vista da equipe mencionada.         

            Optamos, inicialmente, em apresentar as características dos alunos, em quadros, para 

melhor visualização dos dados pessoais dos mesmos, quais sejam: experiência escolar, idade, 

gênero, estado civil, naturalidade, ocupação profissional, renda, credo religioso, atrativos da 

escola e freqüência. Posteriormente, optamos em apresentar a opinião dos educadores sobre o 

não domínio da leitura e da escrita por seus alunos, bem como a caracterização da formação 

do corpo docente e equipe pedagógica. A seguir, apresentamos alguns desses dados dos 

alunos, em gráficos, com os devidos percentuais. 
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Quadro  1 - Perfil dos sujeitos da pesquisa  

Atributos Especificações
Repetentes em turmas de  
 Alfabetização 

Todos são repetentes em turmas de alfabetização 

Faixa etária 17 a 56 anos de idade. 
Sexo 11 do sexo feminino; 06 do sexo masculino 

Escreve seu nome  Todos declaram escrever o seu nome completo 
Estado civil  08 se declaram solteiros; 09 se declaram casados 

Naturalidade 05 alunos são naturais da cidade do Natal/RN; 
09 são naturais de municípios do interior do RN; 
e 03 são naturais do interior de outros estados da região  
Nordeste;

Ocupação profissional 11 estão trabalhando (empregados); 03 exercem atividade no 
próprio lar e 03 estão desempregados 

Renda salarial Varia entre 0 -3 salários-mínimos 
Escolaridade dos pais A maioria dos pais desses sujeitos não dominam a leitura e a 

escrita.
Freqüência escolar 
na infância 

15 declararam ter freqüentado a escola quando criança, mas 
por motivo de falta de motivação e estímulo dos pais, 
dificuldade de acesso à escola, trabalho infantil, falta de 
interesse, indisciplina escolar e problemas de saúde (visual, 
auditivo) chegaram a se evadir da escola; 
01 só veio freqüentar a escola quando adulto; 
01 só veio a freqüentar a escola quando tinha 12 anos de 
idade, mas se evadiu por constrangimento devido à diferença 
de idade entre ela e as outras crianças da sala. 

Credo religioso 10 se declaram como católicos; 04 como evangélicos; 
01 espírita (kardecista); 02 sem credo religioso. 

O que mais lhe atrai na escola 17 alunos argumentaram que  é na escola onde se faz amigos 
e de tudo se conversa, ou seja, a escola como fator de 
socialização. 
02 desses, além das especificações acima, citam a carteira de 
estudante como um atrativo. 
01 desses, além do citado acima, fala que se sente bem por 
poder usar um uniforme escolar. 

Freqüência e assiduidade 
escolar atual 

03 alegam não faltarem às aulas, um desses alega que apesar 
de não faltar, sempre chega atrasado devido ao deslocamento 
do seu trabalho para a escola. 
07 dizem faltar pouco, mas 02 desses alegam que é devido 
ao horário da aula coincidir com o horário das atividades das 
igrejas que freqüentam (evangélicos). 
07 dizem faltar muito, havendo alegações de problemas de 
saúde, extensão do horário de trabalho e até falta de 
motivação.
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Perfil sócio-demográfico – características relativas a idade, sexo, estado civil, naturalidade, 
religião e ocupação principal (Gráficos 1 a 6). 

Gráfico 1 - Idade 

Idade 

17 - 27
35%

39 - 49
24%

49 - 59 
12%

28 - 38
29%

          Na análise da variável idade, observamos que existe uma amplitude (variação) de 39 
anos, pois o sujeito mais novo tem 17 anos e o mais velho 56 anos. 50% dos sujeitos têm 
menos de 30 anos. A faixa etária com maior ocorrência foi a de 17 – 27 anos, 
correspondendo a 35% dos entrevistados. 

Gráfico 2 - Gênero 

Gênero

Feminino
65%

Masculino
35%

            Na análise da variável gênero, o número de sujeitos do sexo feminino chega a ser 
aproximadamente o dobro de sujeitos do sexo masculino. Essa representação condiz com os 
números de alunos que freqüentam a EJA  
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Gráfico 3 – Estado Civil 

Estado Civil

Solteiros
47%Casados

53%

         Conforme depoimentos, pouco mais de 50% se declararem casados, embora muitos 
daqueles que afirmaram ser solteiros, mantém ou já mantiveram, relacionamentos 
conjugais.

Gráfico 4 - Naturalidade 

Naturalidade
Natal
29%

Interior do 
RN
53%

Interior de 
outros 

estados 
18%

          Ao analisar a variável naturalidade, observamos que 71% dos sujeitos da pesquisa 
são procedentes de cidades do interior do Rio Grande do Norte ou do interior de outros 
estados, o que vai de encontro da configuração da transmigração do povo rural para as 
capitais dos estados brasileiros e configura as periferias das cidades; apenas  05 alunos são 
naturais da cidade do Natal/RN; o que corresponde a 29% da amostra. 
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Gráfico 5 – Ocupação profissional 

Ocupação profissional

Estão
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Desempreg
ados
18%
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no próprio 

lar
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           Quanto a variável ocupação profissional, observamos que a maioria trabalha, mas o 
número de desempregados ainda é elevado, chegando a 18% dos pesquisados; importante 
também frisar o número de alunas que são donas-de-casa, e se consideram como não 
trabalhadoras.

Gráfico 6 - Religiosidade 

Credo Religioso

Católicos
58%

Evangélicos
24%

Kardecista
6%

Sem credo 
religioso

12%

           Na análise da variável credo religioso, observamos que as crenças são diversas, 
apesar de a religião católica ter um maior número: 58% dos pesquisados, embora saibamos 
que muitos que se declaram católicos não praticam nenhuma religião. 
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Gráfico 7 – freqüência escolar na infância 

Freqüência escolar na infância 

Só frequentou a
escola quando adulto
6%
Frequentou a escola
com 12 anos 6%

Frequentou a escola
quando criança 88%

            Na análise da variável freqüência escolar na infância, observamos que 88% dos 
pesquisados freqüentaram a escola quando criança, mas esse acesso à escola não foi 
suficiente para que esses indivíduos tivessem sido alfabetizados.  

Gráfico 8 – Freqüência e assiduidade escolar na época da pesquisa (2006) 

Frequência e assiduidade 
escolar atual

Faltam 
muito
41%

Faltam 
pouco
41%

Não faltam
18%

              Na análise da variável freqüência e assiduidade escolar, observamos que apenas 
18% declararam não faltar às aulas. Esse é um percentual muito baixo de freqüência, pois 
82% faltam às aulas. Talvez esse seja um dos fatores que contribuem para o baixo 
desempenho escolar dos alunos.  
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             Uma análise mais apurada dos dados revela questões preocupantes, como por 

exemplo, a baixa freqüência escolar, visto que todos são repetentes, critério usado para 

seleção dos sujeitos da amostra, como já vimos, matriculados e freqüentando a EJA I. 

Segundo registro nas escolas em que estudam, estes alunos não foram promovidos ao nível 

seguinte por apresentarem profundas deficiências/pouco avanço na leitura e na escrita21,  não 

estando aptos a freqüentarem uma série mais avançada, o que os poria em uma situação ainda 

mais difícil de ultrapassar, embora haja um entendimento de que os alunos devem ser 

encaminhados às séries seguintes, mesmo que não tenham sido capacitados para tal, 

especialmente quando se tratar de crianças e adolescentes, discentes, em potencial, para 

freqüentar a EJA. 

             Por outro lado observamos que a faixa etária pesquisada atinge as idades entre 17 e 56 

anos, portanto há a presença de adolescentes e adultos, em uma mesma sala de aula. Nestes 

casos o importante seria que as práticas pedagógicas fossem pautadas no respeito às 

diversidades etárias, o que não foi observado em nossas visitas às escolas.  

            Quanto ao gênero dos discentes, observamos um percentual de 64% do sexo feminino 

e 36% do sexo masculino; desse modo, as mulheres representam duas vezes mais o número de 

homens frequentando a EJA I; mesmo sabendo que na população brasileira o número de 

mulheres é maior do que o número de homens, há que se perguntar se a população do sexo 

feminino, sempre envolvida com os afazeres domésticos, teve a mesma oportunidade de ir 

para a escola que a  população do sexo masculino, mais indicada, preconceituosamente, para 

capacitar-se em mão-de-obra especializada; há que se lembrar, um percentual de 18% de 

mulheres que se ocupam com os afazeres domésticos, declararam-se  não estar  trabalhando. 

             Quando perguntados se sabiam escrever seu nome, todos responderam saber escrever 

seu nome completo, o que hoje não é mais indicador de pessoa alfabetizada. Como vimos, até 

1940, este era, inclusive, um indicativo que o IBGE usava para fazer o levantamento das 

pessoas alfabetizadas, ou melhor, quem sabia “desenhar” o nome, sabia ler e escrever. 

            Quanto ao estado civil, 08 alunos são solteiros e 09 alunos são casados,         conforme 

depoimentos. Embora pouco mais de 50% se declararam casados, muitos daqueles que 

afirmaram ser solteiros, mantêm ou já mantiveram, relacionamentos conjugais, não havendo  

21 Conferir os objetivos básicos das propostas pedagógicas do nível I da EJA na rede municipal de ensino da cidade de Natal. 
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na prática, impedimento para freqüentarem a escola, sendo solteiros ou casados.  Quanto à 

naturalidade, observamos que 71% dos sujeitos da pesquisa são procedentes de cidades do 

interior do Rio Grande do Norte ou do interior de outros estados, o que vai ao encontro da 

configuração da transmigração da população do campo para as cidades, principalmente para 

as capitais dos estados brasileiros, que oferecem, via de regra, mais oportunidades de 

empregos, o que vinha configurando um aumento considerável dos bairros mais pobres das 

cidades, principalmente as maiores e mais promissoras para absorver a mão-de-obra ainda 

sem qualificação, tendo em vista um outro tipo de trabalho nas cidades, diferente daqueles 

executados no campo.  

 Quanto à variável ocupação profissional, observamos que a maioria trabalha, mas o 

número de desempregados ainda é elevado, chegando a 18% dos pesquisados. Isto mostra que 

o percentual encontrado na amostra está acima do percentual nacional de desempregados que 

não ultrapassa 10%. Importante também salientar que na pesquisa empregados eram aqueles 

que detinham carteira de trabalho assinada, tendo sido encontrada apenas uma pessoa que 

trabalhava no mercado informal de empregos (flanelinha). Entretanto, quase 100% desses 

empregados eram vinculados a residências (empregadas domésticas, vigias), ou desenvolviam 

atividades no setor terciário, como pedreiros, mecânico, manicura, copeira, sendo a variação 

da renda salarial da amostra entre 1 e 3 salários-mínimos, havendo uma concentração maior 

de pessoas com a renda de 1 salário-mínimo. 

            Quanto à trajetória escolar dos pesquisados, 88% desses alunos chegaram a freqüentar 

a escola quando crianças, mas tal acesso não foi suficiente para que esses indivíduos tivessem 

sido alfabetizados. Motivos diversos contribuíram para a evasão escolar desses alunos na 

infância, que vão desde o trabalho infantil, quando moravam no campo, o difícil acesso à 

escola nessas localidades, bem como a distância e a falta de transporte escolar nesses lugares.  

Uma outra questão abordada foi a falta de incentivo e valorização da escola pelos pais e 

responsáveis, visto que a escolaridade destes, quase na totalidade, apresentava-se baixa, 

havendo alguns que nunca freqüentaram o espaço escolar, o que dialoga com as afirmações de 

Bourdieu (1998), quando afirma que “cada família transmite a seus filhos, um  certo capital 

cultural”. (p.42).

            Na análise da variável credo religioso, observamos que as crenças são diversas, apesar 

de a religião católica ter um maior número: 58% dos pesquisados, embora saibamos que 

muitos que se declararam católicos não praticam nenhuma religião. Portanto encontramos na 

amostra pessoas de diferentes credos que não dominam a leitura e a escrita, mesmo aqueles 
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que se declararam evangélicos (23%), uma vez que esse seguimento religioso estimula a 

leitura da bíblia.

Quanto à importância de freqüentar o ambiente escolar, todos vêem a escola como um 

espaço para desenvolverem a sociabilidade, pois é um local para conversarem com os amigos, 

bem como sentirem-se orgulhosos em vestir o fardamento escolar, o que lhes dá uma sensação 

de pertencimento a um espaço que cuida do saber. Entretanto 11% da amostra matriculou-se 

apenas por interesse na carteira de estudante, o que vai baratear a passagem de ônibus para 

outros lugares.  Mesmo sendo declarada toda essa importância do espaço escolar, 41% dizem 

faltar muito às aulas; 41% dizem faltar pouco e aproximadamente 18% dizem não faltar às 

aulas. Esse é um percentual muito baixo de freqüência, pois 82% faltam às aulas. Talvez esse 

seja um dos fatores que contribuem para o baixo desempenho escolar dos alunos.  

Quadro 2 - O não domínio da leitura e da escrita dos educandos conforme o ensinante:

MOTIVO OBSTÁCULOS OBSERVADOS 

Trabalho Cansaço, atraso na chegada e falta de atenção 

Religião/igreja Chegam a faltar aulas para freqüentar a igreja 

Turno Noturno Sonolência e vontade de ir embora cedo 

Estima e 
acomodação 

Se sentem incapazes e se abstêm do esforço 
(dedicação, perseverança). Esperam que o professor 
lhe dê o conhecimento pronto. 

Saúde Adoecem freqüentemente 

Antes de iniciarmos a pesquisa, comunicamo-nos com os educadores das turmas que 

foram escolhidas, e por sua vez, dirigimos o convite aos alunos para colaborem com o nosso 

estudo. Procuramos saber dos professores os motivos de esses alunos freqüentarem a escola e 

não terem sido promovidos ao nível seguinte. As respostas dos professores, em todas as zonas 

da cidade, apresentaram os motivos expostos no Quadro I. 

            Os professores afirmaram que os motivos da não aprendizagem da leitura e da escrita 

pelos alunos dá-se devido à baixa freqüência escolar, a motivos de saúde, religiosos, de 

trabalho, e à indisposição física e mental, bem como à baixa auto-estima, que lhes diminui o 

interesse nas aulas. É interessante notar que os alunos mencionaram extra-pesquisa, que os  
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docentes diversificam pouco as atividades pedagógicas e também têm um número de 

ausências na escola, e em sala de aula, considerável.

            Concordamos com os professores sobre os motivos que contribuem com o baixo 

desempenho de aprendizagem dos alunos, mas não podemos atribuir esse insucesso somente a 

esses, pois existem outros fatores podem vir a contribuir com a não aprendizagem da leitura e 

da escrita dos alunos. Em nenhum momento, os professores falaram de suas limitações de 

formação ou didática-metodológica ou de programas de incentivo a esses educandos. Todos 

os motivos estão nos alunos. Sendo assim, a necessidade de uma avaliação permanente dos 

professores é importante, pois se olharmos somente para um lado, corremos o risco de omitir 

diversos fatores responsáveis pelo problema apresentado.

             Nesse percurso, também, verificamos o perfil desses educadores, quanto a sua 

formação e experiência profissional. Constatamos que todos os professores da rede municipal 

de ensino que lecionam na EJA I, nessas escolas, são portadores de curso superior - 

Licenciatura plena - e quase 50% desses educadores estavam cursando a pós-graduação Lato

sensu na sua área de ensino; além disso, a maioria desses professores já atuam na educação há 

mais de 10 anos. 

3.1 CAUSAS DO NÃO DOMÍNIO DA LEITURA E DA ESCRITA CONFORME O 

DISCURSO DO APRENDENTE  

          A seguir, passamos a palavra aos sujeitos da pesquisa, a partir das entrevistas 

realizadas, analisando as categorias temáticas que apareceram nas falas tais como: cansaço do 

trabalho, (auto)atribuição de incapacidade, timidez, dificuldade visual, dificuldade auditiva, 

dificuldade de adaptação escolar, acesso e permanência escolar na infância, falta de interesse 

e fatores intra-escolares, como a metodologia de ensino, a mediação pedagógica e o 

compromisso. 

Quadro 3 – Causas do não domínio da leitura e da escrita conforme o discurso do 
aprendente

CANSAÇO DO TRABALHO 

ANTÔNIO 
[...] atualmente o cansaço e o atraso com que chego muitas vezes à escola 
são os meus pontos fracos. Há dias em que durmo na hora da aula. 
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(AUTO) ATRIBUIÇÃO DE INCAPACIDADE 

BETÂNIA 
Acho que Deus me deu pouca inteligência. Se meus colegas aprendem 
logo, por que não eu? Será que um dia minha cabeça “vai abrir”? 

FÁTIMA22
Desde criança que eu tenho a memória ruim para estudar. Às vezes até 
troco as letras do meu próprio nome. Já pensei até em deixar de estudar, 
mas eu sou teimosa.  

ILMA

Desde criança, sinto muita dificuldade para aprender a ler. Só faço copiar. 
Minha letra é bonita, mas ler e escrever sozinha que é bom, não consigo. 
As pessoas dizem que é falta de interesse de minha parte, mas para ficar 
quebrando a cabeça, misturo as coisas e esqueço o que aprendi. 

     HELENA 
Desde criança sempre me achei “tapada” para estudo. Minha mãe sempre 
dizia que eu era rude e não dava para estudar. Minha mãe nunca exigia 
minha ida à escola. 

                                                  TIMIDEZ 

      CLARA 

Acho que sou tímida. Às vezes quando penso que estou entendendo, fico 
nervosa e me perco nas letras. Não pergunto por que há colegas que 
também não entendem nada, mas quando a gente pergunta, ficam 
olhando para gente como se fosse “burra”. Prefiro ficar calada a ser 
humilhada. 

DIFICULDADE VISUAL 

      MARTA 
Acredito que o problema de visão é o que mais tem me prejudicado. 
Talvez se a professora escrevesse no quadro com a letra maior teria menos 
dificuldade.  Há dois anos fiz o exame de vista e estou vendo melhor, mas 
tenho muita dificuldade ainda. 

       JOÃO 

Quando eu era criança, achava as letras das professoras muito pequenas. 
Às vezes eu via direito, outras não. Meus pais me obrigavam a vir para a 
escola. Eu apanhei muito no começo, porque não copiava os deveres. Meu 
pai dizia que era preguiça minha. Passei muito tempo sem estudar. [...]. 
Hoje é diferente, pois uso óculos, vejo melhor, mas falto muito. Isso é o 
que dificulta. 

DIFICULDADE AUDITIVA 

  SOCORRO 

Acho que além da minha falta de concentração na hora da aula, nunca 
consigo escutar tudo o que as pessoas dizem. Já tive professora que eu não 
ouvia quase nada e ficava “voando”. 

DIFICULDADE DE ADAPTAÇÃO ESCOLAR 

     RENATO 

Quando eu era criança brigava com os colegas quase todos os dias. Meus 
pais me tiraram da escola por orientação da professora que disse não 
suportar mais. [...]. Acho que o meu jeito de ser tem me levado a estar  
sem ler, pois nem todo mundo nasceu para estudar. Se eu tivesse de 
aprender já tinha aprendido. 

22  A aluna não apresenta boa dicção, além de omitir alguns fonemas e trocar outros. (Dislalia). 
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ACESSO E PERMANÊNCIA ESCOLAR NA INFÂNCIA 

      DANIEL 
[...], o meu maior problema é de não ter estudado quando pequeno. Não 
sei com quantos anos comecei a trabalhar. Quando vim para a escola já 
era pai de dois filhos, não era mais nenhum jovem.

ELIANE

Quando criança, minha mãe temendo acontecer alguma coisa, não me 
deixou mais ir para a escola, eu e mais 4 irmãos, pois além da escola ficar 
longe de casa, a gente tinha que percorrer uma estrada cortada por uma 
rodovia. [...]. Acho que devido ao tempo que passei sem estudar, o meu 
interesse e a minha concentração nos estudos não são boas.

     GRAÇA 
Não ter estudado quando criança. Não havia escola perto de minha casa e 
a pessoa que ensinava era professora particular. Meu pai não tinha como 
pagar. Fui me acostumando a ficar sem estudar.

LEONOR

Minha mãe só me colocou na escola quando eu já tinha 12 anos de idade, 
pois era eu quem ficava em casa para ajudá-la no cuidado de oito irmãos 
mais novos do que eu. [...] Acredito que não estudar quando bem mais 
nova pode ser hoje o meu grande prejuízo nos estudos. Quando voltei para 
a escola com mais de 30 anos de idade, a minha cabeça já estava 
acomodada.

NIVALDO Quando criança eu não sentia vontade de estudar e meus pais também não 
obrigavam.

        ODETE 
Nunca ter ido à escola quando criança é o principal motivo para eu não 
saber ler hoje, pois depois de adulta aumentam as responsabilidades em 
casa e a disposição e a saúde para estudar não são mais as mesmas. 

FALTA DE INTERESSE 

     PAULO 

[...] Nunca achei a escola o melhor lugar do mundo, mas todo mundo que 
conheço, até meus inimigos já freqüentaram ou freqüentam um colégio. 
Além da minha falta de interesse, em toda escola do governo só se fala em 
greve, além de um bocado de professora tudo doente. [...] Quem já não é 
interessado como eu numa situação dessas, quer mais o quê?

NIVALDO [...] Nunca fui muito interessado em estudar. O meu negócio é trabalhar.
          FATORES INTRA-ESCOLARES (metodologia, mediação e compromisso). 

DANIEL 

[...]. Outra coisa que faz a gente não aprender a ler e a escrever é a atenção 
que é dada pelos professores aos alunos que sabem mais, pois na verdade, 
a gente atrasa o trabalho deles. 

ILMA
[...].. Às vezes noto que a minha professora não liga muito para mim. 
Talvez ela veja que eu só vou tomar o tempo dela na sala. 

FÁTIMA
As professoras, às vezes, perdem a paciência com a gente, adulto que não 
sabe ler. [...] também faltam muito por motivo de doença. Tudo isso piora 
nossa situação. 

NIVALDO
[...], o que me faz deixar vir à escola sem motivo, é que algumas 
professoras faltam muito. No ano passado tivemos a mudança de três 
professoras. Cada uma ensina de um jeito e assim fica difícil. 
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           É importante observar-se que alguns desses sujeitos apresentam mais de uma causa 

como condição para o não domínio desse saber, constatando-se assim, que esse não domínio é 

multifatorial. Existe a necessidade de se tratar o problema com uma visão transdisciplinar23,

pois esses sujeitos não são simplesmente seres biológicos, ou sociais, mas são muito mais, 

pois como diz Morin (2007), O ser humano é ao mesmo tempo físico, psíquico, biológico, 

cultural, social e histórico. É preciso que cada um tome consciência da unidade e da 

complexidade de sua identidade humana. 

           Os sujeitos através de suas falas apresentam várias causas do não domínio da leitura e 

da escrita, embora outras causas também sejam fatores que dificultam o domínio desse saber. 

No entanto, as vozes que aqui aparecem já denunciam a existência de muitas dessas causas, 

possibilitando-nos reconhecer, com essa amostra, um mapa da voz dos alunos, representando 

as quatro zonas geo-admintrativas da cidade de Natal/RN que apresentam essas condições. 

          O cansaço proveniente do trabalho, muitas vezes exaustivo, tanto no sentido de 

esforço físico como em decorrência do número de horas e local de trabalho, tem sido uma 

alegação constante em turmas de educação de jovens e adultos. Imaginem um jovem ou 

adulto em uma turma de alfabetização, onde o esforço para dominar as estruturas básicas da 

língua escrita é uma exigência fundamental e, por isso, acredita-se numa maior necessidade de 

esforço mental, isso após um dia de trabalho e tantas outras experiências vividas no cotidiano. 

Esses alunos, geralmente cursam a alfabetização no turno noturno. De acordo com Carvalho 

(1989, p. 5):

Se pensarmos no ensino noturno, esse conjunto vai apresentar uma série de 
características singulares, pois já recebe um alunado que está inserido na 
produção capitalista e que chega à escola já esgotado das  lidas do trabalho 
que o explora e avilta. Resultado disso é o grande número de evasões, 
reprovações, desistências, fato que contribui para a formação de um 
contingente de força de trabalho que nada tem a ver com o mundo do capital.  

          A (auto)–atribuição de incapacidade para aprender a ler e escrever faz referência 

tanto àquelas incapacidades atribuídas pelo próprio indivíduo ao seu fracasso escolar, como 

também pode ser em decorrência do próprio meio em que esse indivíduo é educado. Um 

aluno em qualquer faixa etária espera sempre um resultado satisfatório diante de qualquer 

esforço, mas ao obter resultados negativos isso pode fazer com que esse indivíduo se sinta 

incapaz. A instituição escolar, o ensinante e a própria sociedade podem reforçar essa auto-

23 Uma visão transdisciplinar faz emergir novos dados a partir da confrontação das disciplinas que os articulam entre si e 
oferece-nos uma nova visão da natureza da realidade.
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atribuição de incapacidade, ao mesmo tempo em que a baixa auto-estima é reforçada. É 

comum ocorrer o que se denomina oligotimia24, mas esse termo é desconhecido pela maioria 

dos educadores. A oligotimia é constatada principalmente nas camadas de baixo poder 

aquisitivo e em países onde não se tem a educação como condição de participação e de 

inclusão social, mas como fator de diferenciação e de poder.

          A auto-estima é um importante julgamento que o ser humano faz a respeito de si 

mesmo, pois pode ser responsável tanto pelo sucesso como pelo fracasso nas mais diversas 

áreas da vida: familiar, pessoal, afetiva, profissional e estudantil. Está relacionada ao auto-

respeito e aos sentimentos de competência e valor pessoal. Quando é elevada, o sujeito sente-

se adequado à vida e a escola faz parte desse viver.

          A esse respeito Antunes (2003, p. 23-24) argumenta que: 

Se aceitarmos e valorizarmos nossos alunos, se os considerarmos capazes de 
desenvolver competências e habilidades necessárias para lidar com os seus 
estudos e se os julgamos suficientemente importantes para reservarmos 
tempo em ouvi-los, contribuiremos para que desenvolvam padrões 
consistentes e realistas, sintam-se encorajados a não se intimidar com o 
fracasso e aprendam a agir de forma independente e responsável. [....] essa
intervenção é imprescindível como o é separar o ato que desagrada da pessoa 
que o cometeu: atribuir tarefas adequadas a competências; enfatizar sucessos 
autênticos e salientar fracassos; desenvolver meios de encorajamento e 
ajudar o aluno a tirar proveito de seus erros". 

          A timidez é um bloqueio que limita a exposição ao outro. O corpo está no grupo, mas a 

exposição dos seus pensamentos, de seus sentimentos, de suas dúvidas não aparecem e 

quando aparecem, eles não conseguem se expressar da maneira que o indivíduo desejaria. O 

sujeito que atribui à sua timidez o fator da não aprendizagem de um saber, sente-se incapaz 

não só na aprendizagem escolar, mas também do exercício de sua cidadania.  É um transtorno 

psicológico e social, mas quando esse compromete quase todas as ações e a comunicação 

desse indivíduo é denominado fobia social, o que não é o caso aqui constatado. 

          Em muitas situações:  

24 O termo oligotimia foi usado por E. Pichón Riviere para diferenciar das oligofrenias, aplica-se quando o 
indivíduo tem o seu desenvolvimento emocional comprometido devido a carências afetivas, sem apresentar 
retardo mental ou qualquer outra deficiência. Trata-se de uma dificuldade de natureza médica, educacional e 
social. A expressão oligotimia social é atribuída àquelas situações em que o indivíduo apresenta bloqueio ou 
limitação de seu desenvolvimento por influência do meio social. Sua auto-estima, certamente, também é 
comprometida.  (Fernandéz, 2009)
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Os alunos em situação de desconforto pessoal, devido a aspectos de natureza 
mais afetiva, têm vergonha de freqüentar a escola depois de adultos; muitas 
vezes pensam que serão os únicos adultos em classes de crianças e, por isso, 
sentem-se humilhados, e perdem a confiança em sua própria capacidade para 
aprender (OLIVEIRA, 1989, p. 16). 

         As dificuldades auditivas e visuais comprometem o bom desempenho dos alunos em 

qualquer nível de ensino. Muitas vezes essas dificuldades, principalmente em um problema de 

nível leve ou moderado de audição e visão, quando não diagnosticado por um profissional 

médico, podem ser confundidas pela escola e pela família como preguiça do aluno, causando 

ao mesmo tempo prejuízos na aprendizagem e na participação deste educando em atividades 

da escola e fora dela. Algumas vezes, as famílias e a escola percebem essas dificuldades, mas 

as condições financeiras da família ou dos serviços oferecidos pelos órgãos de saúde pública 

impedem a solução desse problema. Também é necessário falar sobre as condições que a 

escola oferece para trabalhar, pois muitas vezes o material não é adaptado a esses educandos e 

o professor apesar de, atualmente, ter uma formação de nível universitário na quase totalidade 

da rede municipal de ensino da cidade de Natal, não teve na sua formação um currículo que 

considerasse esses aspectos como fundamentais para o exercício da docência. Esse aluno 

termina sendo um caso de exclusão na escola. 

            Conforme Cano e Silva (1994, p. 57): 

A visão e a audição são dois requisitos básicos para o processo de 
alfabetização. [...]. Sendo assim, fica evidente a necessidade de uma política 
eficaz, nessa área, voltada para o equacionamento da identificação precoce 
dos alunos que apresentam os citados distúrbios e para solução exigida, 
sabendo-se que esses problemas interferem não só durante o período de 
escolarização, mas em toda a vida do indivíduo.  

             É importante enfatizar que a família e, principalmente a escola, pode, a princípio 

detectar, nos primeiros anos escolares, as dificuldades de visão ou de audição do educando, 

mas muitas vezes para se resolver o problema, extrapola-se o espaço da escola. O educando 

passa a necessitar de assistência do profissional médico e aí a estrutura sócio-econômica da 

família pode representar a solução, ou não desse problema.  
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            A dificuldade de adaptação à rotina escolar também tem sido uma das causas 

apresentadas nesse estudo, como um fator para o fracasso escolar. A escola é uma instituição 

com normas estabelecidas, por mais que se diga que ela é democrática ou participativa, o 

aluno precisa submeter-se a essas normas. Aqueles que fogem a esses padrões passam a ser 

vistos como perturbadores do funcionamento da instituição ou indisciplinados e, geralmente, 

recebem uma punição, sendo tratados de modo diferente dos demais. A escola e os 

educadores ao não apresentarem condições para ouvir esse educando perdem o aluno 

aprendiz, assim como esse aluno perde a noção da escola como um lugar agradável e de 

aprendizagem.

            Freire (1997, p. 13) elucidava, em seu trabalho pedagógico, que educadoras e 

educadores não podem exercer sua autoridade para anular a liberdade do/a educando/a 

(transformando-o/a em objeto) nem anular sua própria autoridade, criando um clima de 

espontaneidade licenciosa, pois todos os educadores e educandos são sujeitos e objetos do 

processo.  Quanto ao papel do educador nesse processo, o autor escreveu: 

A natureza formadora da docência, que não poderia reduzir-se a puro 
processo técnico e mecânico de transferir conhecimentos, enfatiza a 
exigência ético-democrática do respeito ao pensamento, aos gostos, aos 
receios, aos desejos, à curiosidade dos educandos. Respeito, contudo, que 
não pode eximir o educador, enquanto autoridade, de exercer o direito, de 
ter  o dever de estabelecer limites, de propor tarefas, de cobrar a execução 
das mesmas. Limites sem os quais as liberdades correm o risco de perder-se 
em licenciosidade, da mesma forma como, sem limites, a autoridade se 
extravia e vira autoritarismo. (FREIRE, 1997, p.39). 

            O não acesso e permanência escolar na infância aparece nas falas dos sujeitos com 

uma maior freqüência. São alegações que vão desde as condições financeiras da família para 

manter o aluno na escola, passando por dificuldade de acesso até o trabalho infantil. Esses 

alunos demonstram em suas falas, a necessidade da sociedade de se preocupar mais com a 

escolarização das crianças, pois ao se tornarem adultos, outras dificuldades e ocupações serão 

permanentes em suas vidas. É certo se dizer que, nos últimos anos, as campanhas e programas 

para inserir as crianças nas escolas têm diminuído as evasões e o não acesso à escola, mas só 

essas campanhas e programas não são suficientes. A necessidade de uma escola para todos, e 

em todas as faixas etárias, deve ser um sonho carregado de esperança, pois essas crianças, 

jovens e adultos que têm dificuldade de acesso e permanência no espaço escolar provêm de 

camadas populares, geralmente excluídas de outras instâncias sociais. 
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             O motivo do fracasso escolar não pode ser reduzido ao aluno, ao professor ou ainda a 

métodos de ensino, mas precisa ser olhado a partir da própria estrutura escolar, pois a escola é 

a expressão de um modelo social e cultural (ARROYO, 2000). Sendo assim, a saída de 

crianças, jovens e adultos da escola não deve ser pensada apenas como um fracasso escolar 

que se manifesta pela evasão e abandono da instituição escolar, mas como um fracasso social 

e político.

             A falta de interesse pelos ensinamentos da escola, mesmo que venha representar a 

ligação com outros fatores sociais e cognitivos, vem sendo discutida no espaço educacional, 

como uma das causas mais marcantes para o baixo desempenho escolar. O aluno não sabe ler 

e se matricula numa turma de alfabetização de jovens e adultos, pois o ler e o escrever são 

códigos sociais necessários a sua vida. A falta de interesse junto à dificuldade de aprender 

chama a atenção de todos os envolvidos no âmbito da educação, embora não devamos atribuir 

culpa aos profissionais da educação. Acredita-se que essa falta de interesse, alegada pelos 

sujeitos pesquisados, está além de local, grupo, tempo ou condição humana, pois esse aluno é 

produto e produtor da situação em que vive. Esse provável desinteresse do educando pela 

escola, além de tudo que já foi citado, muitas vezes tem um forte vinculo com o baixo capital 

cultural do educando. Como pensa Bourdieu, o capital social se refere ao “conjunto de 

recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais 

ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de inter-reconhecimento”. 

(BOURDIEU, 1998, p. 67). 

             Acrescentamos ainda o que diz Arroyo (2000, p.18): “os modelos de análise e 

intervenção pressupõem que os setores populares não serão capazes de acompanhar o ritmo 

‘normal’ de aprendizagem. Chegam [os alunos] à escola defasados, com baixo capital 

cultural, sem habilidades mínimas de leitura e de escrita e sem interesse. Chegam à escola 

reprováveis”. Diversas políticas educacionais são formuladas com o intuito de tornar a escola 

mais inclusiva, democrática e atenta aos interesses e ritmos próprios de seus alunos. Todavia, 

é importante reconhecer que: 

Falar em cultura escolar é mais do que reconhecer que os alunos e 
profissionais da escola carregam para esta suas crenças, seus valores, suas 
expectativas e seus comportamentos. [ É reconhecer que há uma] cultura 
materializada [na escola que] termina por se impor à cultura individual [e 
que] interage conflitivamente e leva à construção de significados e crenças 
sobre o fracasso e o sucesso, tanto aos professores quanto aos alunos. Não 
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apenas alunos, professores, técnicos e gestores justificam e legitimam suas 
crenças e condutas nessa cultura escolar; também a pedagogia, a didática e 
as ciências auxiliares legitimam suas concepções elitistas, seletivas e 
excludentes dessa pesada cultura. (ARROYO, 2000, p.17) 

            Os fatores intra-escolares25 (metodologia, mediação e compromisso) são os mais 

discutidos no interior da escola e essa discussão extrapola o interior da mesma, pois eles 

abrangem desde o currículo de ensino até o atendimento e atenção ao educando, ou seja, o ato 

pedagógico em toda a sua dimensão escolar e sócio-cultural. Os sujeitos ao denunciarem os 

fatores intra-escolares como causadores de suas dificuldades de aprendizagem demonstram 

que os envolvidos na escola precisam repensar suas práticas, pois o elemento mais importante 

no ato educativo é o ser humano. Esses sujeitos, que ao portarem dificuldades de 

aprendizagem e não receberem a atenção devida passam a se sentir excluídos da e na escola. 

A sua auto-estima passa a ser baixa e, conseqüentemente, se sentem desvalorizados e 

incapazes para aprender. Acrescenta-se a isso a falta de compromisso de alguns profissionais 

de educação e do próprio poder público que deixam em segundo plano o setor educacional; 

defendemos que a educação deve está contida em um projeto de nação, como Maturana 

(2001) defende, e que esta nação deva ser uma nação democrática e inclusiva. O ato 

educacional envolve, pois, muito mais que currículo, recursos humanos e materiais. O ato 

educacional exige responsabilidade, paciência, curiosidade, amor, persistência e esperança de 

todos os envolvidos. O ato do ensinar também é cheio de afetividade, como pensa Freire 

(2008a), e exige querer bem aos alunos.  Sem isso, não será possível uma educação de 

qualidade. O educador tem uma grande importância na vida dos educandos, entretanto tem o 

seu papel a cumprir e suas obrigações a preservar. O professor ainda é reconhecido, 

independentemente do método ou da postura que adota em sala de aula, como um ser que vai 

guiar, mediar e que, provavelmente, tem mais leitura que o educando. Os sucessos ou 

fracassos são atribuídos a alguém ou a alguma situação e o educador está em meio a essas 

situações. Portanto, além do domínio de novos conhecimentos, há uma transferência afetiva 

no ato de ensinar. Sobre o ato de ensinar e o sucesso desse trabalho, Freire (2008a, p. 23-51)

afirma que: 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
produção, ou a sua construção. Se o professor precisa conhecer a si mesmo 
para poder conhecer os alunos, a abertura ao que os alunos podem ensinar-

25 Adotou-se a expressão fatores intra-escolares ao invés de fatores pedagógicos por se compreender que esses, 
além de se referir ao aspecto ensino-aprendizagem, abrangem também o que ocorre no espaço educativo, ou seja, 
ensino, condições de ensino, de aprendizagem e de trabalho. 
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lhe é um passo para este autoconhecimento. [...]. Para o sucesso do trabalho 
educativo, é importante que o professor goste do que faz, acredite que está 
alcançando os resultados esperados e se sinta satisfeito e realizado. Quanto 
mais o professor se aperfeiçoa, tanto mais alcança sucesso em seu trabalho.  

              Morin (2007) argumenta a necessidade de se priorizar na relação professor-aluno 

uma orientação valorativa, normativa e comportamental que privilegia a convivência social e 

seu contexto: o ethos democrático. Este é um grande desafio para os educadores: a construção 

de uma escola que tenha consciência da complexidade humana e que possa auxiliar os alunos 

na sua evolução como seres éticos.  

             O professor alfabetizador, por ser visto como uma pessoa de confiança por parte dos 

alunos, é induzido a ser sempre um profissional comprometido com o seu trabalho. Como diz 

Freire (2007a, p.16), “a primeira condição para que um ser possa assumir um ato 

comprometido está em ser capaz de agir e refletir”. Esse compromisso envolve também a 

solidariedade. 

             Essas causas, provavelmente, são conhecidas pelos educadores, pelos pesquisadores, 

pelos dirigentes do poder público, mas muitas vezes são ignoradas por esses. Esse descaso 

pode aprofundar cada vez mais a dificuldade de aprendizagem26 escolar desses sujeitos.  

              Os sujeitos da pesquisa ao apontarem essas causas, a partir de suas experiências, não 

estão somente dando atenção/colaboração a um pesquisador que quer fazer um trabalho 

acadêmico. Eles querem, acima de tudo, que sua voz seja ouvida e se encontre soluções para 

esses problemas.  Mesmo que nenhum pesquisador consiga escrever tudo que vivenciou, visto 

que suas falas são registradas em parte, quando se faz pesquisa de campo é impossível 

esquecer o olhar do entrevistado, o seu tom de voz, muitas vezes os silêncios, as pausas e a 

disposição para serem ouvidos. Daí a responsabilidade devolutiva às comunidades nas quais 

se coletam os dados. No caso das escolas selecionadas apresentaremos relatórios em seções de 

estudo.

26 Segundo a concepção teórica de Vygotsky (1988), as dificuldades de aprendizagem  podem ser explicadas segundo a lei da 
dupla formação, cuja explicação é: no desenvolvimento dos  indivíduos qualquer função mental aparece duas vezes, primeiro 
em nível social e depois em nível individual. Em outras palavras, primeiro entre pessoas (daí a importância da mediação) e 
depois no interior do próprio aprendiz (pela internalização do conhecimento construído).   
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3.2  SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO/CONSTRANGIMENTO A QUE FORAM EXPOSTOS 
POR NÃO DOMINAREM A LEITURA E A ESCRITA 

             Os sujeitos da pesquisa argumentaram que já passaram por situações de exclusão27 e 

de constrangimento em suas vidas. Essas situações deram-se com alunos de todas as zonas 

geográficas da cidade do Natal e em todas as escolas em que esses alunos estudam. Alguns 

citam situações de exclusão em mais de um local. Os locais de ocorrência de situações de 

exclusão dos alunos/cidadãos que não dominam a leitura e a escrita foram: trabalho, sua 

escola, escola dos filhos, igreja, postos de saúde, casa, rua e instituições de atendimento 

privado (cartório).

Quadro 4 – Situações de exclusão/constrangimento ocorridas no trabalho, na escola e em 
casa

TRABALHO/RUA/ESCOLA/CASA 

ANTONIO 

No meu trabalho, pedi ao gerente para ajudá-lo na separação de mercadorias 
por data de vencimento. Ele deu uma gargalhada e disse que isso não era 
serviço para um analfabeto como eu. Nesse dia não fui à escola. [...] Fazia 
muito tempo que eu não chorava. 

DANIEL 

No trabalho me mandaram assinar um papel. Fiquei com vergonha de 
perguntar e assinei sem cerimônia. No final do mês o encarregado de obras da 
firma me perguntou se eu já tinha arrumado a bagagem para trabalhar em 
Recife. Fiquei sem entender. Foi o papel que assinei sem saber. Tive uma 
discussão com o encarregado, pois ele me chamou de abestalhado. Pedi 
demissão e passei 4 meses desempregado. Que burrada a minha, não?  Quando 
é pra resolver qualquer coisa da escola dos meus filhos, nunca vou. Minha 
mulher é quem vai. 

ELIANE

Às vezes, eu quero esconder das pessoas que não sei ler, mas elas acabam 
descobrindo. Fico com vergonha.  Ainda ontem, o filho de minha patroa me 
chamou de burra porque eu não li um recado que a patroa deixou na porta da 
geladeira. Já fui chamada de cega várias vezes. A pessoa que não sabe ler é 
cega mesmo. (trabalho)

FÁTIMA

Hoje, antes de vir para a escola a minha patroa me humilhou. (trabalho) Ela 
veio com uma reclamação de um serviço que fiz e ela não gostou. Eu lhe 
respondi que só sabia fazer daquele modo. Para se sair melhor, a patroa disse 
que estava ruim minha situação, pois eu era ruim não só na escola, mas 
também no trabalho. Tem gente das outras salas mais adiantadas que chama os 
alunos da minha classe de MOBRAL. Um deles perguntou pela janela se a 
nossa turma era a pré-escola de idosos. Cabido, não!? A gente é desrespeitada 
até dentro da escola.

NIVALDO
No trabalho, na rua, na escola e até na minha própria casa já passei situações 
de exclusão. Também, uma pessoa de minha idade sem saber ler, não é 
brincadeira. 

27A exclusão envolve aqui um desejo de pertencimento a esse ou àquele grupo, e a não realização desse desejo gera 
frustração/constrangimento. 
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            Observamos através da voz dos sujeitos pesquisados que as contrariedades e 

humilhações ocorridas e narradas pelos mesmos no local de trabalho devem-se ao não 

domínio do código escrito, segundo os sujeitos. Esses relatos nos fazem acreditar que tais 

situações ocorreram simplesmente pelo motivo de não terem o domínio desse saber. Essas 

situações desagradáveis afastam-nos de muitas atividades diante do receio desses passarem 

novamente por mais constrangimentos. Outro aspecto que nos chama a atenção é a condição 

dos indivíduos que não dominam a leitura e escrita de sofrerem certos abusos e perdas no 

trabalho, como é o caso de se assinar algum documento desconhecendo o seu conteúdo. 

Quadro 5 – Situações de exclusão/constrangimento ocorridas em sua escola e na escola 
de seus filhos 

SUA ESCOLA/ ESCOLA DOS FILHOS 

BETÃNIA 
Já fui chamada de “burra”, "jumenta”, ”lesada”, tanto na escola como em casa.
Tem gente que pensa que ser analfabeta é ser “burra” e não saber de nada. Tem 
coisa que faço melhor do que muita gente que sabe ler e escrever, nem por isso 
humilho ninguém. 

CLARA

Na própria escola quando vim fazer minha matrícula, a pessoa da secretaria me 
humilhou na presença de pessoas porque eu esqueci de assinar o meu nome 
todo. Eu disse que não sabia e a funcionária me perguntou se eu não tinha 
vergonha disso, pois era já era velha para aprender a escrever o nome todo. Eu 
quase me enterrava no chão, como um peba. Que vergonha! 

RENATO
Infelizmente, todo analfabeto é considerado “burro”. Isso machuca, pois apesar 
de ser analfabeto, sei muitas coisas que gente estudada não sabe nem por onde 
começar. Na escola é onde ocorrem as maiores chateações, como piadas e 
menosprezo. 

LEONOR

Muitas vergonhas já passei, [...]. Dentro da escola, a gente escuta cada uma. 
Humilhações dos alunos mais adiantados é o mais comum. [...] Meu filho, o 
ano passado, trouxe um bilhete da escola e perguntei-lhe o que aquele bilhete 
dizia. Ele mentiu. Só fui descobrir na reunião dos pais e professores da escola. 
[...]. Aí tive raiva do meu filho, mas também me senti culpada por não saber 
ler.

ODETE

A gente que não sabe ler tem vergonha de dizer que não sabe ler e também fica 
com vergonha de perguntar, pois as pessoas, geralmente, respondem com 
“raiva”.  Na própria escola às vezes a gente é tratada como uma pessoa que 
não sabe de nada, o que não é verdade. Palavras e piadas com analfabetos não 
faltam, nem aqui, nem lá fora. 

PAULO

Muitas vezes. [...] O vigia da escola no final do ano passado quis “gozar” da 
minha cara me gritando porque não li o aviso no portão. Ele me perguntou se 
eu estava estudando para quê [...] se no final do ano não sabia nem ler um 
aviso. Aí o negócio esquentou. Só não foi maior a confusão porque a diretora 
que é uma pessoa legal me acalmou, mas o vigia não ficou na escola. Isso é 
para aprender a respeitar as pessoas. 
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            Observamos através da voz dos sujeitos pesquisados que até a escola, mesmo sendo 

um ambiente de formação, reproduz as práticas discriminatórias com o aluno jovem e adulto 

que cursa os níveis mais elementares, principalmente os da EJA I. Esse tratamento 

desrespeitoso parte tanto de alunos de outras séries mais adiantadas quanto de servidores do 

próprio estabelecimento escolar. 

             Provavelmente essas situações ocorrem na escola porque ela se nega a trabalhar com 

a inclusão, no sentido não de integrar o aluno da EJA à escola no mais amplo sentido; e 

quando o faz, os conceitos de ética e cidadania estão em segundo plano. 

             Ao analisar a voz desses sujeitos, a nossa preocupação não se limita em apenas 

pensar na aprendizagem desses, mas em repensar as práticas escolares como um todo, porque 

não podemos acreditar numa educação que negue a ética na vida humana e o respeito pela 

mesma. 

Quadro 6 – Situações de exclusão/constrangimento ocorridas na escola, na igreja e no 
posto de saúde 

ESCOLA / IGREJA / POSTO DE SAÚDE 

GRAÇA

Na escola, na igreja, no posto de saúde. Uma vez o vigia do posto de saúde 
me chamou de cega porque eu fui fazer uma pergunta. Fiquei sem entender, 
mas depois apareceu uma pessoa que leu um cartaz aí foi que compreendi. Na 
igreja, a gente que não saber ler, não pode participar de todas as atividades, 
pois vão logo dizendo que a gente não vai poder ajudar porque não sabe ler. 
Na escola, os mais sabidos e os alunos de outras turmas chamam a gente de 
MOBRAL, principalmente alguns jovens gaiatos. 

SOCORRO

Todo mundo que é analfabeto perde muita informação. Minha situação de hoje 
está pior, pois além de analfabeta, estou ouvindo menos. As pessoas vêm que a 
gente não sabe ler e enchem a boca para chamar a gente de analfabeta, como se 
a gente fosse lerdo. Já fui humilhada na igreja e na escola por não saber ler. 

             Observamos que os sujeitos continuam reforçando os constrangimentos que passam 

na escola por não dominarem o código escrito, mas acrescentam outros ambientes 

institucionais como posto de saúde e igreja em que são tratados com desrespeito.  
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Quadro 7 – Situações de exclusão/constrangimento ocorridas em instituições privadas, 
na escola e na rua 

     INSTITUIÇÃO DE ATENDIMENTO PÚBLICO (CARTÓRIO) / ESCOLA / RUA 

HELENA

Várias vezes, [...]. Na semana passada, o rapaz que entrega fichas de consulta 
no Centro de Saúde me tratou com ignorância. Perguntou bem abusado, se eu 
era cega ou analfabeta, porque o aviso na porta está dizendo que a dentista está 
de férias e só não via quem não queria. A maneira que ele me tratou me fez 
bater boca e tive de sair, pois ele ameaçou chamar a polícia. Na escola, alguns 
alunos das outras turmas, que são mais adiantadas, ficam perguntando se a 
gente já sabe o que é um “ó” ou só senta em cima de um. 

ILMA

Começa na escola. Os alunos das outras turmas chamam a classe da gente de 
tanta coisa, até de turma dos burros. A diretora já pediu que não fizessem isso, 
mas tem gente que não respeita. Também, já perdi uma oportunidade de
emprego porque não sei ler.  Eu tenho vergonha de não saber ler, pois meu 
sobrinho de cinco anos já ler. 

JOÃO

Do nome de preguiçoso a burro sempre ouvi, mas a maior vergonha que passei 
foi quando pedi a minha mulher para ler um documento no cartório, antes de 
assinar e o homem lá do cartório reclamou, dizendo que eu quem devia ler em 
silêncio. Esquentei a cabeça e fui bater boca, [...]. O homem do cartório 
desconfiou depois que eu não sabia ler e perguntou se eu não tinha vergonha 
disso. Eu me preparei para dar umas porradas, aí me seguraram. [...] Serviços 
de concessão pública. 

MARTA
Os próprios colegas de rua dizem que sou “tapado”.  A gente que não é 
alfabetizado tem dificuldade de conseguir um emprego melhor. Eu sei o que já 
passei. Ainda bem, que esse meu trabalho aceita pessoas como eu. 

             Constatamos que os diversos espaços freqüentados pelos sujeitos têm representado 

locais de experiências constrangedoras. O não saber ler toma outras dimensões, muitas vezes 

faz aqueles que detêm a leitura e a escrita sentirem-se superiores àqueles que não a dominam. 

É lamentável que a escola tenha sido citada pela maioria como o local em que mais sofrem 

discriminações. 

              Socialmente esses alunos já são discriminados pela desigualdade econômica, como 

pensa Marx (2003), pois convivemos com os fenômenos da desigualdade e da exclusão social 

e esses fenômenos têm em comum o fato de fazerem parte da hierarquização social. E como 

pensa Foucault (2007), essa discriminação também é cultural e as situações de exclusão têm 

como conseqüência decisões de afastamento, de expulsão e de eliminação dos grupos 

minoritários mediante as características de outros grupos dominantes e valorizados 

socialmente.  
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             A sociedade constrói paradoxos que acentuam as diferenças entre os sujeitos que 

dominam a leitura e a escrita, e os sujeitos que não são capazes de circular com desenvoltura 

nesse mundo, no qual a leitura e a escrita são critérios de distinção entre essas pessoas, ficam 

marcados, estigmatizados.  Na verdade, o estigma ultrapassa o sentido físico é o que 

categoriza alguém por ser de alguma maneira diferente dos outros, “o estigmatizado”, o que 

não atende à identidade social dos chamados “normais”. São propriedades “incongruentes 

com o estereótipo que criamos para um determinado tipo de indivíduo” (GOFFMAN, 1988, 

p. 13), e a pessoa leva para seus grupos sociais suas ações e sua própria vida. Os indivíduos 

que não dominam o código escrito na sociedade letrada carregam esses estigmas e são por 

isso discriminados.  

             Conforme Di Pierro e Galvão (2007): 

Na sociedade da informação e do conhecimento pode parecer natural a 
existência de preconceito contra aqueles que não sabem ler nem escrever. É 
difícil desvencilhar-se das armadilhas do preconceito quando ele se refere a 
uma condição social que não se deseja afirmar, como é o caso do 
analfabetismo nos contextos culturais permeados pela escrita. Nesse território 
pleno de ambigüidades, um passo necessário para produzir contra-discursos 
que contribuam para romper estereótipos e estigmas é a busca de uma 
compreensão mais aprofundada do processo de construção e legitimação dos 
preconceitos.

              Os espaços escolares, de trabalho, familiar, de assistência e atendimento ao público 

não estão imunes às práticas de exclusão, por mais que tenham o objetivo de atender a todas 

as camadas da população, em todas as condições, pois esses valores, por mais egoístas que 

sejam, são atribuídos e absorvidos por todos os membros da sociedade. No entanto, não 

queremos afirmar que sempre será assim, pois o homem está aprendendo sempre. As 

reivindicações e os sonhos e, acima de tudo, o respeito pelo humano, devem fazer parte de 

nossa vida em sociedade.

          A escola é uma instituição social que tem por objetivo o ensino-aprendizagem, mas ela 

é formada por pessoas que trazem dentro de si o que é concebido pelo restante da sociedade 

onde ela está inserida. Apesar de ser um espaço educacional e se esperar dela um tratamento 

respeitoso entre as pessoas, a escola por si só não tem como “filtrar” os preconceitos e valores 

externos a ela, uma vez que ela é reflexo da sociedade.  Não causa estranheza a grande 

quantidade de denúncias sobre discriminação aludidas pelos sujeitos pesquisados, bem como 

situações desagradáveis que ocorrem no espaço escolar, tendo como fato causador a falta de 

domínio da leitura e da escrita, pois a escola, mesmo sendo pública e espaço de educação, irá 



76

apresentar em seu corpo docente, discente e de funcionários de apoio o discurso e as práticas 

discriminatórias/excludentes do contexto social. Muitas vezes, essas práticas discriminatórias, 

são reforçadas nos conteúdos escolares.  E a escola, mesmo sendo o lugar que deve oferecer 

um ensino que oportunize ao educando construir sua cidadania, também é reprodutora dessas 

práticas discriminatórias. 

            Por outro lado, o desemprego ou a promoção do trabalhador para exercer 

determinadas atividades numa empresa ou instituição tem condicionado essas a usarem o 

argumento de que a escolaridade é necessária. Claro que existem funções que exigem certa 

qualificação, não só a leitura e a escrita simplesmente, mais outras habilidades que são 

somadas a essas. No entanto, o fato de não ter a escolaridade já serve como desculpa e 

negação de um serviço. Escolaridade não dá garantia de emprego, mas os profissionais de 

baixa e nenhuma escolaridade podem ser as maiores vítimas dos mais baixos salários e da 

péssima qualidade de vida. 

             Ao se analisar o problema do desemprego, acaba-se retornando quase sempre à 

questão da educação, sendo a falta de ambos causa de exclusão social.  Conforme Barretto 

(1994, p. 59):

Excluem-se da escola os que não conseguem aprender; excluem-se do 
mercado de trabalho os que não tem capacitação técnica, por que antes não 
aprenderam a ler, escrever e contar; e excluem-se, finalmente, do exercício 
da cidadania esses mesmos cidadãos porque não conhecem os valores morais 
e políticos que fundam a vida de uma sociedade livre, democrática e 
participativa.

             Em casa, no seio da convivência familiar, muitas vezes os que detêm um nível de 

escolaridade mais elevado, podem passar a se sentir superiores aos demais componentes da 

família; observamos, muitas vezes, nas conversas intra-familiares sobre política, saúde  ou 

mesmo no linguajar cotidiano, que os mais escolarizados chegam a zombar daqueles que não 

conhecem as normas cultas da língua, criando  uma situação de desconforto e conflito entre 

esses.  O indivíduo que tem o saber da norma culta e o grau de escolaridade, muitas vezes, 

inconscientemente, age reforçando uma cultura que atribui poder ao saber, e este indivíduo, 

mesmo pertencendo à mesma classe social, encontra condições para se sentir diferente e 

superior.
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             A igreja é uma instituição social que abriga fiéis de uma mesma crença para as 

práticas dos mesmos rituais. É uma instituição que abriga pessoas, que apesar de afirmarem 

comungar da mesma fé, nela se encontram e desempenham papéis diferentes, hierarquizados: 

os do topo (sacerdotes, pastores, dirigentes) e os da base, os fiéis, que também podem passar a 

desempenhar outras atividades, consideradas importantes pelo grupo, e serem reconhecidos 

pelos membros da instituição como alguém de destaque, importante. As igrejas adotam seus 

livros sagrados e também tem as suas doutrinas. Os poucos escolarizados e os que não sabem 

ler passam a ser vistos, geralmente, como simples fiéis. Essa sensação de sempre ser um 

“simples fiel” pelo tratamento que se recebe ou pela limitação das informações das leituras 

que os outros fiéis realizam, muitas vezes os fazem sentir que são relegados a um segundo 

plano na igreja, sentindo-se excluídos dela e nela. Isso demonstra que a igreja reproduz as 

práticas da sociedade na qual está inserida. 

             As instituições de atendimento ao público, seja na área de saúde, de assistência 

social, judicial, escolar e comercial, mesmo sabendo que a população brasileira apresenta um 

grande contingente de pessoas sem o domínio da leitura, parecem não estar preparadas, para 

atender essa grande parcela da população. Palavras de desaforo, piadas e descaso são comuns 

com as pessoas que não sabe ler. Além da falta de preparo para lidar com o ser humano, 

parece haver uma negação dos direitos de cidadania.  

            O uso do polegar como representação da assinatura ainda causa estranheza, apesar de 

ser ainda uma necessidade social. Muitas vezes, ao usarem apenas as suas digitais28, as 

pessoas assinam documentos sem conhecer os seus conteúdos; e aqueles que poderiam 

esclarecer os devidos conteúdos, negam-se a fazê-lo, omitindo-se; o problema é do outro, e 

este outro, não é um legítimo outro, como pensa Maturana (2001). São situações que causam 

constrangimento, mas a sociedade que se diz grafocêntrica, não é só grafocêntrica, é humana, 

é diversa e precisa aprender a lidar com essas diferenças. Mesmo que todos possam aprender 

a ler e a escrever, as diversidades existirão e o “novo homem”, de  que tanto falava Paulo 

Freire, precisa criar outros novos homens com  respeito, dignidade, bom  tratamento e  

oportunidades a partir de uma   educação  inclusiva. 

             Mas o que é a educação inclusiva? Acreditamos que a educação é inclusiva quando a 

escola é acessível a todos e garante a participação de muitos. A inclusão deve dizer respeito a 

todos os espaços, a convivência dos diferentes, a valorização das relações multiculturais que 

28 Não significa também dizer que todos aqueles que escrevem o seu nome apresentem condições de leitura, pois 
como se constatou nessa pesquisa, todos os sujeitos escrevem o seu nome completo, mas não lêem um simples 
bilhete.
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promovem o crescimento e o conhecimento de todos. Ao falarmos de inclusão, não estamos 

nos referindo apenas à inclusão de portadores de necessidades educacionais especiais. 

Estamos tratando de uma educação cidadã, que é aquela que inclui, no processo de ensinar e 

aprender, educandos e educandas, com e sem necessidades educativas especiais. Ela se 

prepara, tanto em termos do acesso físico e mobiliário quanto em termos pedagógicos, para 

receber e atender todo tipo de aluno, respeitando suas diferenças e educando de acordo com o 

ritmo e com as possibilidades de cada um, que não são pré-dados, mas são o resultado da 

construção histórica, social e cultural. A inclusão diz respeito à aceitação e à participação de 

todos no contexto social. 

             Conforme Freire (2007a, p. 51): 

A partir das relações do homem com a realidade resultante de estar com ela 
e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele 
dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando. 
Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o fazedor. Vai 
temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura.

          Apesar de esses sujeitos terem vivenciado em suas vidas situações de exclusão e de 

constrangimento, o que pode contribuir para a sua baixa auto-estima, ou não, eles têm na 

escola ainda um local para resgatar a sua cidadania. A escola, mesmo em meio a tudo isso, e 

por ter uma função educadora, transformadora, é também reprodutora dos valores de 

determinada sociedade e parceira das transformações, pois nela é possível refletir os valores 

humanos. Essas transformações ocorrem à medida que ela se reconhece como um lugar que 

ao mesmo tempo serve para ensinar e para aprender. Onde e quando se aprende, também se 

ensina. E todos ensinam e aprendem, mas é necessário aprender a lidar com as diferenças. 

Essas diferenças não estão só no aspecto escolar, mas abrangem toda a formação social. 

Segundo Santos (2007): 

Vivemos em um mundo onde queremos ser simultaneamente iguais e 
diferentes. Pensamos uma cidadania planetária que respeite as diferentes 
culturas como a muçulmana, hindu, indígena ou africana. Não queremos um 
falso universalismo que destrói todas as diferenças e que impõe a cultura 
branca, masculina e ocidental como um padrão universal.
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3.3 EXPECTATIVAS (DESEJOS) DE TRABALHO, DE ASCENÇÃO SOCIAL, DE 
DOMÍNIO DA LEITURA E DA ESCRITA.

              Os sujeitos da pesquisa, não dominam a leitura e a escrita e estão na condição de 

repetentes, mas suas vozes expressam aspirações, vontades e desejos pelo domínio da 

leitura. O sonho de conseguir um emprego; da mudança de trabalho; aquele de ser capaz 

de fazer leituras sem ficar dependendo das outras pessoas; de fazer cursos

profissionalizantes e de participar de atividades das instituições sociais, está presente na 

fala da maioria dos sujeitos. 

Quadro 8 – Desejo de mudança de trabalho e de capacitação profissional 

ANTONIO 
Queria ser inteligente para sair desse trabalho, [...]. Se eu aprender a ler e 
escrever direito, sei que minha vida pode mudar, pois vou deixar de ser “burro de 
carga” para ser gente.

ELIANE
Ah! Quando eu aprender a ler, quero fazer um curso de enfermagem e 
trabalhar num hospital toda de branco, igual a uma doutora, bem chique. 
Também, quero alugar uma casinha e trazer meus filhos para morar comigo. 

BETÃNIA 
Ah! Se eu aprendesse a ler e escrever queria aprender a dirigir e ser uma 
motorista de ônibus. É lindo!Quem sabe? Eu não aprenda a ler, pois como diz o 
ditado: “Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura”. 

RENATO
Tenho disposição para o trabalho, apesar de nesse momento estar desempregado. 
[...]. Preciso me esforçar mais nos estudos, pois as dificuldades para os que não 
têm estudo são imensas.

LEONOR
Só não consegui um emprego com carteira assinada porque não sabia ler. É 
muito difícil um analfabeto ter carteira assinada. 

 Observamos que as vozes dos sujeitos acima associam a necessidade de leitura e 
escrita como meio para mudar as suas condições sociais: acreditam que com uma nova 
profissão, ou com um novo trabalho, tudo ficaria mais fácil, caso dominassem a leitura e a 
escrita.
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Quadro 9 – Desejo de fazer leitura em ambientes públicos e sociais/emprego 

CLARA
Se até hoje não aprendi a ler direito e troco até as letras, está difícil, mas [...]. 
Sentar na minha cadeira de balanço na calçada e ler revistas. É muito chique. Ler 
tudo que está escrito para não ficar incomodando ninguém. 

ODETE Conseguir um emprego para ajudar meu marido e meus filhos está em primeiro 
lugar. Ler o evangelho é outro grande sonho que tenho. 

GRAÇA Quero participar das atividades da igreja como todos. Também penso em fazer 
um curso de auxiliar de enfermagem.

            Observamos que os sujeitos atribuem à leitura e à escrita condições para bem-estar nos 

espaços em que freqüentam. O domínio do código escrito, para os sujeitos, traz certa 

independência, como é falado por Clara “... não ficar incomodando ninguém” e participar de 

atividades sociais como Graça, que diz: “... participar das atividades da igreja como todos”.

Quadro 10 – Desejo de domínio de leitura e de emprego

JOÃO
Se eu aprender a ler direito, quero ter mais estudo para poder arranjar um 
emprego com carteira assinada. Meu trabalho não dá garantia de nada. 

MARTA
Agora que estou usando óculos, mesmo com dificuldade, estou aprendendo um 
pouco. Sei que não vai ser fácil, pois agente aprende mais devagar que uma 
criança. Já perdi oportunidade de emprego, mas isso vai mudar. 

PAULO Se tivesse estudo, com certeza, seria mais fácil conseguir um emprego. Quem 
sabe, de repente, eu aprenda. 

            Os pesquisados atribuem à escolaridade uma condição necessária para se conseguir 

um emprego.  João atribui ao domínio da leitura uma condição para se conseguir um emprego 

com carteira assinada, dando-nos a entender que os trabalhos sem carteira assinada possam 

atingir mais os não escolarizados. 
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Quadro 11 –  Falta de expectativas na leitura e no trabalho

FÁTIMA Não tenho muita esperança. Já estou com 28 anos. [...]. Ainda bem que vindo 
para escola, tenho direito a carteira de estudante. 

NIVALDO
Apesar de vir à escola, não tenho muita esperança de mudar de vida. Já passei 
dos 50 anos de idade, mas quem sabe, ainda posso aprender a ler. 

ILMA

Não sei como vai ser o futuro, pois a Deus pertence. Por enquanto vou levando 
a vida conforme a “dança”. Se aprender a ler, está ótimo. Se não, fazer o quê? É 
muito ruim quando a gente pensa que está aprendendo, a matéria fica difícil, a 
professora precisa adiantar e a gente se atrapalha depois. 

DANIEL 
A essa altura do campeonato, só me resta trabalhar e um dia se Deus quiser, 
aposentar. Pobre sempre fui, e rico só se ganhar na loteria. Com esse meu 
trabalho e minha idade, aprendo muito pouco na escola, mas esqueço quase tudo 
que aprendi. 

HELENA
Tenho mesmo é que me conformar. Se eu tivesse de aprender a ler, já tinha 
aprendido há muito tempo. Acho que meu trabalho vai ser sempre esse.

             Observamos no quadro acima que os sujeitos expressam palavras que nos remetem à 

necessidade da a escola trabalhar mais a estima dos educandos. Alguém que freqüenta a 

escola não pode pensar em conformismo nem atribuir as mudanças a milagres. 

              Muitos adultos que não são alfabetizados culpam-se ou se sentem responsabilizados 

pela sua não aprendizagem. Esse fato acontece devido à baixa auto-estima, aos sentimentos de 

inferioridade e à auto-desvalorização que permeiam o universo dessas pessoas. Conforme 

Fonseca (1996, p. 125-126): 

[...] encontra-se eco no discurso ideológico dominante que, ao cultuar as 
determinações sociais que produzem a sua exclusão, acaba por colocar nas 
costas desses trabalhadores a responsabilidade por sua situação. Assim, esses 
trabalhadores acabam por incorporar, nas suas percepções e representações, 
o discurso que atribui como natural a sua condição de subalternidade. 
Passam a crer que são menores e inferiores.  

              É evidente que o sonho de se conseguir um emprego, ou até um emprego com um 

salário melhor, está vinculado à esperança do aluno da EJA e de qualquer outra modalidade 

de ensino, porque ela lhes dá possibilidade de mudar sua vida para uma melhor condição. Para 

Gadotti (1995, p. 28), “a educação de adultos está condicionada às possibilidades de uma 

transformação real das condições de vida da população atingida”. Contudo, essas 
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transformações são ameaçadas pelos discursos neoliberais, pois como argumenta Gentili 

(1995), o atendimento da escola pública leva em consideração os interesses da minoria 

detentora do poder, reafirmando a sociedade de proprietários e trabalhadores. Esse autor 

também critica o neoliberalismo por querer o conhecimento como mercadoria, levando a 

educação rumo à privatização. 

 Para Estrela (1994), a principal função da escola é a transmissão do saber e da cultura, 

incentivando a recriação-criação deste saber. Também tem como função a preparação dos 

cidadãos para uma democracia, a preparação dos trabalhadores para o mercado de trabalho e a 

igualização de oportunidades. 

             A escola precisa se constituir-se num centro de diálogo entre as diversas culturas nela 

representadas, diálogo que exclui as formas tradicionais de dominação-submissão, para se 

basear em formas de respeito mútuo que fundem uma nova forma de convivência. 

Concordando com essa função social da escola, encontram-se as idéias de Patto (1996), as 

quais afirmam que este paradigma é herdado dos ideais burgueses do século XVIII e início do 

século XIX, os quais “idealizavam” uma sociedade igual e fraterna para todos. No entanto, 

com o avanço do capitalismo industrial, no século XIX, esta possibilidade torna-se cada vez 

mais longínqua e o que se percebe é que as classes dominantes têm maior acesso a escolas de 

qualidade, enquanto as classes menos favorecidas são excluídas, demonstrando isso através 

dos altos índices de evasão, reprovação, falta de preparo para seguir os estudos e competir 

com aqueles que têm maiores condições, bem como através do grande número de crianças e 

jovens que nunca freqüentaram a escola.  

            Se existe um sonho para aprender a ler e escrever, enquanto cidadãos, e acreditando 

que é possível fazer alguma coisa a mais pela educação de um povo, é necessário fazermos 

com que esse sonho se transforme em realidade com trabalho, diálogo, solidariedade, respeito 

e reflexão. Valendo-nos dessa intenção e pensamento, buscamos isso quando Freire (2008a, 

p.127-128) afirma: 

Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 
falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os 
portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a 
escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem 
escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que em certas 
condições, precise falar a ele.. 

            Para o sujeito que sonha em ser alfabetizado, acredita-se que o saber ler e escrever são 

tidos como um instrumento que credencia a aquisição de um emprego, ou a troca do atual 
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emprego por um melhor, que propicie um salário melhor e que se goze de prestígio social. 

Saber ler e escrever é condição para facilitar a sua locomoção numa cidade, em que é 

necessário identificar desde os nomes e números de ônibus até identificar endereços. Saber ler 

e escrever é indispensável para ir fazer compras e comparar produtos similares. Saber ler e 

escrever é poder decifrar os códigos da língua sem precisar achar que está incomodando 

alguém. Saber ler e escrever é sentir autonomia em relação à comunicação em casa, no 

trabalho, na rua, na igreja, na escola dos filhos, nas leituras que sonha em realizar. 

3.4 NÍVEL DE SATISFAÇÃO/INSATISFAÇÃO PELO NÃO DOMÍNIO DA LEITURA. 
GOSTARIA DE TER O DOMÍNIO DA LEITURA E DA ESCRITA/ POR QUÊ?  

          Todos os sujeitos da pesquisa entrevistados se dizem insatisfeitos por não terem o 

domínio da leitura e da escrita. Mesmo aquele sujeito que diz que está conformado por não 

dominar esse saber, diz-se insatisfeito. 

          O nível de insatisfação29 remete também aos seus desejos, as suas expectativas, à 

necessidade de não se excluir desse conhecimento, acreditando que a sua vida no trabalho, na 

igreja, na escola, na família e nas mais diversas instâncias e instituições sociais teria outro 

significado, outra postura, se dominassem a leitura e a escrita. 

Quadro 12 – Expressões de insatisfação 

ANTONIO 
Insatisfeito. Quero aprender a ler antes de “criar 
cabelo branco” para ter um trabalho melhor.

CLARA
Insatisfeita. Sim, mas não depende só da gente. 
Se Deus não quer agora, o que fazer?  Se eu fosse 
alfabetizada não seria vista como sou. Hoje 
escondo que sou analfabeta, mas quando digo 
para algumas pessoas que não sei ler, essas 
pessoas muitas vezes não acreditam. Oh, 
vergonha!

DANIEL 
Insatisfeito. Ninguém quer ser “cego”. A gente 
que é analfabeto tem uma cegueira que dar 
vergonha. Se eu pelo menos lesse um pouco, não 
passaria tanto aperreio na vida.

29 Não se teve intenção de, ao usar o termo insatisfação, atribuir escalas de maior ou menor grau, como é 
realizado em muitos trabalhos acadêmicos e enquetes de marketing, pois a satisfação ou insatisfação está 
direcionada ao contentamento ou não dos sujeitos quanto ao domínio da leitura e da escrita: sim ou não. 
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ELIANE
Insatisfeita. Gostaria muito. A pessoa que não 
sabe ler não é “gente”. Passa muita humilhação. 

FÁTIMA
Insatisfeita. Gostaria, pois quem ler tem mais 
chance na vida e passar menos vexames e 
humilhações. 

GRAÇA
Insatisfeita. Sim. Para poder participar das coisas 
e não precisar estar incomodando as pessoas com 
tudo o que está escrito. 

HELENA
Insatisfeita, mas conformada, pois se eu fosse 
inteligente já estaria formada e ganhando um 
salário melhor. 

                              ILMA Insatisfeita. Eu já devia ter aprendido há muito 
tempo. Acho que se eu tivesse facilidade para 
estudo, minha vida seria diferente. 

JOÃO
Insatisfeito. Gostaria de ler e escrever, para 
melhorar de vida e deixar de ser humilhado por 
muita gente.

LEONOR
Insatisfeita. Gostaria. Ninguém se conforma com 
coisa ruim. A gente aceita a situação porque não 
vai ficar “doido” nem se “matar”, mas é triste 
uma adulta analfabeta. Meus filhos estudam 
desde pequeno para não passarem pelas situações 
em que passei.

MARTA
Insatisfeita. Sim, gostaria de saber ler e escrever. 
Mudar de vida. Quero mudança de vida em todos 
os lugares: na rua, no trabalho, onde quer que 
seja. Quero ser gente.

NIVALDO
Insatisfeito. Sim, pois a falta de leitura faz uma 
pessoa ser cega e muda, mesmo tendo olhos e 
ouvidos.

ODETE Insatisfeita. Sim, gostaria de saber ler e escrever 
para melhorar de vida.

PAULO Insatisfeito. Sim, gostaria de saber ler e escrever, 
para melhorar de vida conseguindo um emprego.

RENATO Insatisfeito. Gostaria de saber ler e escrever, para 
poder conseguir emprego com menos dificuldade.

SOCORRO Insatisfeita. Gostaria de saber ler e escrever, para 

poder ver o mundo de outro jeito. 

BETÃNIA Insatisfeita, pois a gente perde muita coisa na 
vida, como conseguir um emprego bom. 
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             Compreendemos a insatisfação como a condição, ou julgamento, pela não 

realização/concretização atribuída a alguma coisa ou a alguém. Na verdade, com relação ao 

domínio da leitura e da escrita, isso nos mostra a importância que é atribuída ao ato de ler e 

escrever numa sociedade grafocêntrica.  Pode-se ter a insatisfação como antônimo de 

satisfação, mas dentro de uma situação de incompletude.  

             A insatisfação também pode ser não só pela falta desse saber em si, mas pelas 

situações sociais de exclusão e constrangimento que os fazem sentir-se inferiores. A 

insatisfação gera baixa auto-estima e vice-versa, podendo prejudicar ainda mais o processo de 

aprendizagem.

             O processo de aprendizagem escolar envolve seres humanos distintos, e não podemos 

esquecer que na escola ocorrem interações de pessoas que têm sentimentos, desejos, 

insatisfações, anseios, receios e os mesmos influenciarão na aprendizagem, que é o objetivo 

principal da escola. Arroyo (2004, p. 75-76) defende: 

[...] que o humanismo pedagógico que foi enterrado por uma tecnologia 
imperativa; que foi enterrado pela burocratização da escola; que foi 
enterrado pelas políticas públicas educativas. O homem, a mulher, a criança 
no campo têm seu rosto. O professor, a professora também têm seu rosto, 
seu nome, sua história, sua diversidade de gênero, raça, idade, formação. 
Também eles são sujeitos em construção. Como professores, temos, no meu 
entender, essa tarefa; tirar a máscara e descobrir a pessoa que está por trás de 
cada criança, de cada jovem, de cada adulto, conhecer a sua história 
.

             É importante lembrar que ao fazermos uma leitura crítica da realidade em busca de 

um novo fazer pedagógico, estaremos reconhecendo uma alfabetização associada às 

mudanças que se quer implementar na sociedade. Com esse pensamento, a educação passa a 

ser “vista como um dos meios capazes de proporcionar à classe trabalhadora um saber que 

seja instrumento de luta, “a fim de que possa de forma consciente, renascer enquanto homens 

e com eles uma nova escola”. (VALE, 2001, p. 46).  

             Todo esse conjunto de insatisfações dos sujeitos da pesquisa, causado por motivos 

diversos, revela a necessidade de a escola saber respeitar e compatibilizar os saberes 

adquiridos pelos educandos no convívio social com as estratégias metodológicas que ela 

desenvolve para a construção do saber formal na sala de aula. É necessário que o educador-

alfabetizador conheça com profundidade e domine pelo menos um método de alfabetização, 

mas isto não impede que ele conheça outros métodos, outras estratégias de ensino, pois o ato 

de ensinar e aprender está intrinsecamente relacionado com os saberes do professor e do 

aluno. Não foi por acaso que Paulo Freire afirmou sabiamente que “o educador já não é o que 
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apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser 

educado, também educa” (FREIRE, 2006, p. 78). 

3.5  RELIGANDO A VOZ DOS SUJEITOS DA PESQUISA:  abrangência/convergência
      do  diálogo - construindo um mapa das idéias. 

              Numa recursividade das idéias na vida e da vida nas idéias apresentamos a voz dos 

sujeitos da pesquisa, individualmente, e por categorias de análise. Assim dispusemos os dados 

do perfil com o nome da escola e sua zona geográfica, bem como a voz dos sujeitos, onde os 

pesquisados respondem por que não dominam a leitura e a escrita e quais as situações de 

exclusão/constrangimento vivenciadas pelos sujeitos, acrescentando mais duas questões, que 

foram evidenciadas nos pré-testes das entrevistas:  por que desejam  aprender a ler e escrever 

e aqueles que diziam não ter mais  esperança de fazê-lo, ou se sentiam incapazes para 

aprender,  se estavam  satisfeitos em não dominar a leitura e a escrita. Todos responderam que 

não se sentiam bem em não saber ler e escrever, portanto todos estavam insatisfeitos em estar 

na condição de não alfabetizados. 

                Assim, ANTONIO, do sexo masculino, 29 anos, casado, natural do interior do RN, 

estivador e freqüentando a Escola Municipal “Aprender” na Zona Norte, atribui o seu não 

domínio da leitura e da escrita ao cansaço do trabalho. Já passou constrangimento no local do 

emprego por não saber ler e gostaria de aprender a ler para conseguir um outro trabalho. 

                 Já BETÂNIA, do sexo feminino, 18 anos, solteira, natural de Natal-RN, não 

trabalha (do lar), evangélica (IURD), frequenta a Escola Municipal “Aprender” na Zona 

Norte, atribui a sua condição de não dominar a leitura e a escrita a Deus por não lhe ter dado 

inteligência. Passou por situações de constrangimento em casa e na escola e gostaria de 

aprender a ler para ter uma profissão.  

Para CLARA, do sexo feminino, 39 anos, solteira, natural do interior do RN, do lar 

e faz faxina eventual, católica, também freqüenta a Escola Municipal “Aprender” na Zona 

Norte atribui a sua condição por não saber ler e escrever a sua timidez. Passou por situação de 

constrangimento na escola em que esta efetuando a sua matrícula e gostaria de aprender a ler 

para não depender das outras pessoas.

DANIEL, do sexo masculino, 42 anos, casado, natural do interior do Ceará, 

servente de pedreiro, não tem religião, mas acredita em Deus, freqüenta a. Escola Municipal 
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“Brasiliar” na Zona Norte, atribui o seu não domínio da leitura e da escrita a não ter 

freqüentado a escola quando criança.  Já passou constrangimento no local de trabalho e diz-se 

desmotivado para aprender a ler.  

                Já ELIANE, do sexo feminino, 23 anos, solteira, natural do interior do RN, 

empregada doméstica, católica e freqüentando a Escola Municipal Brasiliar” na  Zona Norte, 

atribui a sua condição de não saber ler aos anos que passou sem estudar na infância. Já passou 

constrangimento no trabalho e gostaria de aprender a ler para mudar de profissão.

               FÀTIMA, do sexo feminino, 28 anos, solteira, natural de Natal-RN, empregada 

doméstica, católica e freqüentando a Escola Municipal “Aprender” na Zona Norte,               

atribui o seu não domínio da leitura e da escrita a sua falta de capacidade. Já passou situações 

constrangedoras no trabalho e na escola.

               Já GRAÇA, do sexo feminino, 52 anos, casada, natural do interior da Paraíba, 

empregada doméstica e freqüentando a Escola Municipal “Cativar” na Zona Sul, atribui o seu 

não domínio da leitura e da escrita ao fato de não ter estudado quando criança. Já passou por 

situações de constrangimento e gostaria de aprender a ler para participar das atividades da 

igreja e fazer um curso profissionalizante.

              HELENA, do sexo feminino, 31 anos, solteira, natural do interior do RN, empregada 

doméstica, católica e freqüentando a Escola Municipal “Cativar” na Zona Sul, acredita que a 

sua dificuldade para dominar a leitura e a escrita deve-se ao fato de ter incapacidade para 

aprender. Já passou por situações constrangedoras no centro de saúde e na escola e não tem 

esperança em aprender a ler.  

               Para ILMA, do sexo feminino, 17 anos, solteira, natural de Natal/RN, estudante, 

católica e freqüentando a Escola Municipal “Dedicar” na Zona Leste, atribui o seu não 

domínio da leitura e da escrita a sua dificuldade de aprendizagem. Já passou por 

constrangimento na escola e perdeu oportunidade de emprego diante de sua condição. Não 

tem muita esperança em aprender a ler.  

               Já JOÃO, do sexo masculino, 30 anos, casado, natural de Natal/RN, guardador de 

carros (flanelinha), católico e freqüentando a Escola Municipal “Dedicar” na Zona Leste, 

atribui a sua condição de não dominar a leitura e a escrita a sua dificuldade visual. Já passou 

por situação constrangedora no cartório e gostaria de aprender a ler para conseguir emprego 

com carteira assinada.  

              Para LEONOR, do sexo feminino, 37 anos, casada (viúva), natural do interior do 

RN, manicura, católica e freqüentando a Escola Municipal “Dedicar” na Zona Leste,

atribui a sua condição de não dominar a leitura e escrita a ter freqüentado a escola 



88

tardiamente. Já passou constrangimento na sua escola e escola do filho e gostaria de aprender 

a ler para ter um emprego com carteira assinada.  

 MARTA, do sexo feminino, 20 anos, solteira, natural de Natal/RN, copeira, católica e 

freqüentando a Escola Municipal “Educar” na Zona Oeste, atribui a sua condição de não 

dominar a leitura e a escrita a sua dificuldade visual. Já passou por situação de 

constrangimento na rua e perdeu oportunidade de emprego.  

              Para NIVALDO, do sexo masculino, 56 anos, casado, natural do interior do RN, 

mecânico, espírita (kardecista) e freqüentando a Escola Municipal “Educar” na  Zona Oeste,  

atribui sua falta de domínio da leitura e da escrita à falta de interesse na infância. Já passou 

situações constrangedoras no trabalho, em casa, na rua e na escola e não tem muita esperança 

de aprender a ler devido a sua idade.  

              Já para ODETE, do sexo feminino, 44 anos, casada, natural do interior do RN, do 

lar, evangélica e freqüentando a Escola Municipal “Educar” na Zona Oeste, a sua condição de 

não dominar a leitura e a escrita deve-se ao fato de não ter freqüentado a escola quando 

criança. Já passou por situações constrangedoras dentro e fora da escola e gostaria de aprender 

a ler para conseguir um emprego e ler o Evangelho.  

              Para PAULO, do sexo masculino, 26 anos, casado, natural do interior de 

Pernambuco, desempregado, católico, mas diz também freqüentar a umbanda e freqüentando 

a Escola Municipal “Educar” na Zona Oeste, atribui o seu não domínio da leitura à sua falta 

de interesse. Já passou por situação constrangedora na escola e acredita que seria mais fácil 

conseguir um emprego se lesse.  

               Já para RENATO, do sexo masculino, 19 anos, solteiro, natural do interior do RN, 

desempregado, não tem religião e freqüentando a Escola Municipal “Futuro” na Zona Oeste, 

atribui a sua condição de não dominar a leitura e a escrita ao seu comportamento rebelde 

quando criança. Já passou por situações constrangedoras na escola e gostaria de dominar a 

leitura para conseguir um emprego.  

                 Para SOCORRO, do sexo feminino, 48 anos, casada, natural do interior do RN, do 

lar, evangélica e freqüentando a Escola Municipal “Futuro” na Zona Oeste, atribui o não 

domínio da leitura e da escrita a sua dificuldade visual. Já passou por situações 

constrangedoras e gostaria de aprender a ler para ler o Evangelho.

             Analisando a voz dos dezessete sujeitos da pesquisa, podemos constatar que vários 

motivos fazem com que esses sujeitos não dominem a leitura e a escrita, mas as situações de 

não freqüentar a escola quando criança ou nela não permanecer foram as mais citadas. É 

interessante notar que em nenhuma das respostas foi dada responsabilidade da não 
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aprendizagem à condição de classe social ou ao papel do professor, ou mesmo a sua falta de 

preparação para trabalhar com alunos que necessitam de um tratamento educacional mais 

adequado as suas necessidades de trabalhador como  estudante noturno, principalmente em se 

tratando de alunos com dificuldades visuais e auditivas.  Parece que todos se sentem culpados 

pessoalmente pelo seu não sucesso e esquecem que são parte de uma estrutura social 

excludente. A relação causa /efeito fica evidenciada pela voz dos sujeitos, tornando o círculo 

vicioso.

             Acreditamos que tanto o poder público quanto as escolas onde esses alunos estudam, 

as instituições formadoras de professores, e muitas vezes a própria família, poderiam ter 

contribuído para a condição da não alfabetização destes alunos e para a educação destes 

sujeitos. É evidente o desejo que os mesmos têm de aprender, pois diante de todo insucesso 

ainda permanecem freqüentando a escola e estão insatisfeitos com a condição em que se 

encontram. 

             Reconhecendo que a nossa sociedade é hierarquizada, classificatória e, por sua vez, 

excludente, o atributo de se ter o domínio da leitura e da escrita pode ser um diferencial, se 

não enquanto posição social, mas enquanto atribuição de pessoas que se dizem superiores 

cognitivamente e na sua participação nos diversos agrupamentos sociais. Em meio a essa 

discussão, reportamo-nos a Freire e Macedo (2002, p. 2) quando afirmam que no discurso 

dominante, “o analfabetismo não é meramente a incapacidade de ler e de escrever; é também 

um indicador cultural para nomear formas de diferença dentro da lógica da teoria da privação 

cultural”. Sendo assim, o desconhecimento, mesmo que parcial do código escrito, serve de 

atributo ou tratamento desigual nos diversos espaços sociais. 

             Sem fazer atribuição de culpa ou de responsabilidade a nenhum profissional, até 

porque os motivos e as condições que levam esses educandos a estarem numa situação de 

fracasso escolar são complexos, ou seja, muitos fatores têm contribuído para que tal situação 

esteja acontecendo e eles vão desde a estrutura sociopolítica e econômica e motivos 

propriamente pedagógicos, até as causas biológicas; não podemos deixar de evocar o papel do 

ensino e a postura do ensinante.  Como diz Freire (2002, p. 76) “Ensinar exige a convicção de 

que a mudança é possível” e, com certeza, muita coisa precisa ser mudada em nossas práticas 

docentes.  Também precisamos reformar o nosso pensamento, como nos afirma Morin (2004), 

pois toda mudança provoca ou é acompanhada de reformas 

             Os sujeitos denunciam que já sofreram alguma situação de constrangimento em 

diversos espaços, como escola, casa, rua, no trabalho e em instituições de atendimento público 

e privado, porém o que mais nos preocupa é o fato de a maior discriminação estar dentro da 
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própria escola com o sujeito alfabetizando. Diante disso, supomos que a escola não vem 

trabalhando com o seu corpo docente e discente os conceitos de ética e de cidadania, não vem 

se preocupando em ensinar, o que tanto se apregoa nos quatro pilares da educação do futuro: 

“aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a viver com os 

outros” (DELORS, 2007), reconhecendo-o como um legítimo outro como afirma Maturana 

(2001).

             Quanto ao desejo dos pesquisados em dominar a leitura e a escrita, alguns direcionam 

a necessidade de ler o Evangelho, alguns pretendem não depender dos outros para fazer suas 

leituras, mas o que mais é referenciado por eles é que o domínio da leitura e da escolaridade 

serve como diferencial para se conseguir ou mudar de emprego, o que remete ainda a 

educação como forma de ascenção social, tão apregoada no desenrolar da era 

desenvolvimentista, principalmente no governo do Presidente Juscelino Kubitschek em 1958. 

Outros, diante das experiências por que passaram, não acreditam que vão aprender a ler. 

             Quanto ao nível de satisfação, em relação ao domínio de leitura, todos se dizem 

insatisfeitos, como já vimos, pois acreditam que o domínio da leitura é mais um meio para 

participar ativamente numa sociedade que tem o código da escrita como um dos seus 

principais meios de comunicação. 

             Esses sujeitos representam as quatro zonas geo-administrativas da cidade de Natal, 

mas devemos ter ciência de que são alunos do ensino básico da rede pública, portanto são 

pessoas que provêm de famílias de baixo poder aquisitivo, embora as zonas da cidade sejam 

diferenciadas quanto ao poder aquisitivo, mas todas as histórias de vida dos entrevistados são 

carregadas de dificuldades e de interrupções, conforme vimos no perfil da amostra da 

pesquisa. Não que as condições socioeconômicas sejam justificativas para que tais situações 

venham a ocorrer, mas porque essas condições impõem barreiras para superar qualquer tipo 

de dificuldade na vida social. 

          Os depoimentos dos pesquisados parecem responder as nossas questões. Alguns dos 

depoentes mostraram sua desesperança na escola, afirmando que não vão aprender mais,o que 

mostra sua descrença na escola e na sociedade. Entretanto, como diz Freire “Ensinar exige 

esperança” (2003, p. 72) e esperança é algo fundamental para a vida de qualquer pessoa, 

principalmente para aqueles que buscam a escola como um lugar de esperança e de mudança.  

            Embora afirmem essas coisas, estes alunos continuam no espaço escolar, 

possivelmente, ainda esperam alguma coisa da escola, o que aumenta a responsabilidade de 

todos com estes agora excluídos do mundo daqueles que dominam o código da comunicação 

escrita. Por que eu não aprendi a ler e a escrever? Possivelmente esta indagação ainda pode 
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ser substituída, a partir de novas práticas e novas políticas, pelo sonho que pode ser realizado: 

Por que eu agora estou lendo e escrevendo? Talvez a nova indagação seja um novo 

problema, mas um problema de afirmação e de criticidade, não de omissão, mas de realização. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Nossa investigação teve a preocupação de compreender o problema a partir da voz dos 

sujeitos, e para tanto, obtivemos muitas respostas que nos serviram para a análise e reflexões 

sobre a temática, tendo como pergunta de partida: Por que jovens e adultos, mesmo tendo

freqüentado o espaço escolar, permanecem sem o domínio da leitura e da escrita? A 

partir desse questionamento, outras questões foram surgindo no decorrer da investigação, uma 

vez que o não domínio dessa forma de saber, numa sociedade grafocêntrica, pode gerar outros 

problemas na vida dessas pessoas. Diante disso, procuramos entender, através da voz desses, 

que situações de exclusão e de constrangimento eles têm passado por não dominarem a leitura 

e a escrita. Nessa busca, achamos importante também saber quais as expectativas e desejos 

para dominar a leitura e a escrita e o nível de satisfação dos sujeitos  diante da situação de não 

saber ler e escrever. 

            Como ponto de partida para o trabalho, adotamos uma visão dialética de ciência, o que 

nos possibilitou religar “a vida nas idéias e as idéias na vida” dos sujeitos investigados, para 

encontrar respostas às questões propostas na investigação, contextualizando-as. Para tal, 

procuramos trilhar um caminho transdisciplinar no qual foi possível religar as várias 

instâncias da problemática estudada. Enquanto princípio operador do pensamento, tal postura 

abriu uma perspectiva para visualizar a realidade e foi além, ao que nos parece, de uma visão 

fechada das idéias, fazendo circular a causa e o efeito, exercitando uma circularidade das 

realidades estudadas. 

            Os dezessete sujeitos pesquisados responderam que as principais causas do não 

domínio da leitura e da escrita se devem a fatores diversos. Sendo assim, não se deve 

restringir o não domínio somente a causas físicas ou psicológicas, nem a causas intra-

escolares, nem a análises das conjunturas sociais, pois as causas devem ser vistas a partir de 

um enfoque multidimensional, abrangendo fatores afetivos, orgânicos, cognitivos, sociais, 

políticos e pedagógicos percebidos dentro do contexto social, em suas várias instâncias 

culturais. 

          Diante de tudo o que nos foi revelado pelos sujeitos da pesquisa, reconhecemos que a 

falta do domínio da leitura e da escrita pode levar as pessoas a passarem por situações de 

exclusão e de constrangimento. Em muitos casos, a preocupação dos sujeitos por não terem 

essa condição existe mais por se sentirem discriminados pelo tratamento que recebem das 

pessoas do que pelo simples não domínio da leitura.  Contudo, o que mais nos preocupou 
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nessas situações, foi a escola ser o local no qual os sujeitos mais se sentiram discriminados, e 

a escola deveria, ao nosso ver, ser um dos locais para  exercitar  a ética e a cidadania e, 

conseqüentemente, combater a discriminação. Se a escola trata os seus alunos dessa maneira, 

o que esperar de outras instituições e segmentos da sociedade? Que o indivíduo não detentor 

de um saber, eleito pela idéia dominante da sociedade, passará, consequentemente, a também 

ser excluído na sociedade, principalmente os que estão na situação de analfabetismo.  

           Sendo o analfabetismo uma das facetas da exclusão social, a mesma dar-se-á  em todos 

os pólos do ensino que, recursivamente, atinge da alfabetização ao ensino superior. Assim, a 

exclusão dá-se pela localidade onde se mora (periferia), pela exclusão de gênero, exclusão 

pela formalidade, religião, política, estética e idade. Mais notadamente, a exclusão também é 

resultante das ações e relações entre pessoas que dominam o sistema de escrita e pretendem 

ser hegemônicos; muitas vezes, inconscientemente, aproveitam-se daqueles que sabem 

menos, e que, sendo excluídos em várias instâncias da vida cotidiana, tornam-se também 

excluídos no espaço escolar, perpetuando o pensamento dominador. 

            As estatísticas nos demonstraram que, a cada censo demográfico, diminui o percentual 

de pessoas com mais de 15 anos de idade sem o domínio da leitura e da escrita. Entretanto, se 

levarmos em consideração as diversas campanhas e movimentos para a superação do 

problema, o percentual de pessoas nessa situação ainda é alto. Também é importante ressaltar 

que não basta abrir salas de aula e matricular alunos para diminuir o índice de analfabetismo, 

pois como nos demonstraram os dados do IBGE, 35% das pessoas sem o domínio do código 

escrito já tiveram acesso a uma escola e mesmo assim permaneceram com essa dificuldade. A 

constatação indica que não basta inserir os brasileiros na sala de aula para erradicar, de forma 

instantânea, o analfabetismo no Brasil. A oferta de um ensino de boa qualidade, acompanhada 

de outras condições, como a qualificação dos profissionais envolvidos e atenção às condições 

biopsicossociais do aluno fazem-se necessárias para que essas estatísticas sejam superadas. 

        Ao percorrermos as trilhas da educação de jovens e adultos, escutando, registrando e 

analisando a voz dos sujeitos da pesquisa, concluímos que a incompletude é o sentimento que 

ainda permanece. O problema está posto para todos os pesquisadores de forma mais evidente, 

mas ainda precisamos compreender, interpretar e agir diante de cada finalização. Essa 

incompletude refere-se não apenas às teorias trabalhadas durante a investigação, mas à 

necessidade de contribuir ainda mais para  mudarmos esse quadro do analfabetismo no espaço 

escolar e social. 

             É importante destacar que a cidade de Natal possui, tanto na rede municipal quanto na 

estadual, salas de EJA nos níveis iniciais tanto quanto nos níveis III e IV, havendo um número 
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maior de alunos nessa modalidade de ensino nos bairros em que se concentram pessoas com 

baixo poder aquisitivo, principalmente nos bairros que vão se formando na periferia da 

cidade. Mesmo sem uma análise mais ampla, a própria localização das salas  de aula da EJA  

em Natal pode nos indicar que  o percurso da educação de jovens e adultos tem sido marcado 

por lutas provocadas por uma estrutura social extremamente desigual, destinada à inclusão 

daqueles que já são excluídos por outras vias.

             Assistimos, no início dos anos 60, a educação popular ganhando força nesse período 

de grande exercício democrático do país, experiência que se tornou marcante para toda uma 

geração. Entretanto, se contabilizarmos as campanhas da época e os programas dos últimos 

anos, verificaremos que, quantitativamente, o número atual supera o anterior.  Então do que 

estamos precisando? Parece-nos que é do direito de ter direito; da vontade política dos 

governos; da ação do poder executivo, na busca de igualdade social, respeitando as 

diferenças; da ação do professor em sala de aula, enfim de uma sociedade que, entre seu 

projeto de nação, a escola seja um dos espaços determinantes dos seus programas dentre os 

direitos sociais. Talvez por esta necessidade ainda ser premente, sempre destacamos a 

concepção inovadora de Paulo Freire, sem omitir que essa concepção, como também outros 

movimentos e políticas educacionais estão num universo maior: a história da educação 

brasileira, mas as ações deste educador e seu seguimento na sociedade brasileira, pareceu e 

parece um sonho interrompido. O Rio Grande do Norte e a cidade de Natal/RN destacaram-se 

nesse período. Entretanto, ainda se faz mister repetir tais experiências, talvez até alfabetizando 

de pé no chão, mas alfabetizando dentro das condições possíveis para a superação da pobreza 

e do analfabetismo; as campanhas políticas precisam religar-se a outros anseios da sociedade, 

tornando-se um círculo virtuoso e não vicioso de corrupções e omissões políticas  em seu 

amplo espectro. 

             Para que a educação seja, de fato, para todos, é preciso também aprendermos a 

ensinar o tempo todo, escutando as boas experiências e aprendendo no caminho. Porém, o 

resultado em educação depende muito de uma sensibilização maior da sociedade, não depende 

só de investimento, mas também do envolvimento dessa sociedade. Destaque-se, sobremodo, 

o papel do professor, mas parece-nos ainda que o próprio educador precisa ser educado, não 

relegando ao aluno apenas a sua condição de não aprendizagem, como vimos na nossa 

pesquisa. Educar é buscar formas de modificar as circunstâncias, convivendo com os outros, 

aprendendo a viver juntos. A defesa de uma prática pedagógica crítica e reflexiva que tenha 

como eixo uma análise do sistema educacional como um todo, com a busca de possibilidades 

que valorizem saberes para além dos legitimados pela escola, deve se constituir dentro de 
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estratégias e ações necessárias para que verdadeiras mudanças ocorram. Portanto, a 

necessidade de uma nova prática e de um novo saber faz-se indispensável para que mudanças 

ocorram. 

  A educação de jovens e adultos, malgrado todos os programas, ainda precisa de um 

impulso maior, principalmente no sentido de dar acesso e oferecer condições de permanência 

a todos os educandos. Que esse impulso não seja apenas no papel ou nos discursos oficiais, 

pois o atraso nessa área é muito grande. Os jovens e adultos que não dominam os códigos 

básicos da leitura e da escrita, via de regra, são vítimas de um processo social desigual. Esses 

indivíduos precisam de uma alfabetização, mas uma alfabetização que não seja apenas de 

escolarização, não apenas para assinarem o nome e escreverem um simples bilhete, mas 

também para serem incluídos na sociedade do conhecimento e serem respeitados como 

cidadãos.

          É preciso respeitar os níveis de compreensão dos alunos da EJA, valorizando a sua 

realidade para que se efetive o processo de ensino e aprendizagem; cada um tem o seu 

conhecimento baseado em suas convicções e experiências vividas. Assim sendo, o trabalho 

educacional, para além do ler, escrever e contar deve envolver também a sensibilidade e a

descoberta de um novo sentido para a leitura e a escrita, pois como nos diz Freire “esse 

educando já tem uma leitura de mundo”, vislumbrando o desenvolvimento pleno das 

capacidades do sujeito.

             Todos os educadores e educandos são eternos aprendizes. A troca de experiências, 

certamente, possibilitará uma aprendizagem a partir de uma leitura de mundo, possivelmente, 

quando este educando sentir-se valorizado e ver seu mundo ser objeto de atenção, 

possivelmente aumentará sua vontade de saber, e a permanência na escola, aumentará, pois 

embora os sujeitos pesquisados apontem tantas dificuldades, como permanecem na escola, 

sentem-se orgulhosos de vestirem seu fardamento e consideram o espaço escolar um local 

para o exercício da sociabilidade. 

            Contudo, como esperar que a escola se preocupe genuinamente com o problema do 

analfabetismo quando ela é refém de um Estado que não tem interesse que seus cidadãos 

saibam ler e escrever? Observemos que quando tal interesse aparece com intenções de atender 

a todos os cidadãos, tal postura traz por trás de si, interesses do próprio Estado. No entanto, a 

busca de um “novo homem”, a necessidade de “reformar o pensamento” e uma atitude 

“contra-hegemônica” diante de um Estado neoliberal são “instrumentos” capazes de provocar 

mudanças, trazendo novos conceitos e novas atitudes perante a sociedade que está posta. 
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             Estamos cientes da necessidade de prestarmos contas às instituições educacionais que 

abriram suas portas para a coleta dos nossos dados da pesquisa; sabemos que precisamos 

dividir o conhecimento adquirido, através das experiências obtidas com o estudo, com aqueles 

que se interessarem em discutir conosco as suas razões para o não domínio da leitura e da 

escrita.  Compartilhamos com as angústias e os sonhos dos sujeitos da pesquisa e 

pretendemos que este estudo não seja apenas mais uma pesquisa que se dedica a estudar 

problemas sociais. Temos a intenção de nos juntarmos a outros estudiosos que se dedicam à 

temática, a fim de que possamos vir a  contribuir para  mudanças educacionais e sociais.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
PROFESSORA ORIENTADORA: Drª VÂNIA DE V. GICO 
MESTRANDO: JOSÉ LEONIDES MOREIRA 

APÊNDICE

ROTEIRO DE ENTREVISTA : será aplicada aos sujeitos da pesquisa - alunos selecionados 
após consulta  às  Secretarias das Escolas. 

A- Perfil dos entrevistados 
Nome:______________________________________________________________ 
Pseudônimo:________________________________________ 
Sexo: (  )masculino   (  )feminino 
Idade:___________________
Naturalidade:________________________________________
Profissão:___________________________________________
Religião:____________________________________________
Nível de escolaridade: 

a cônjuge:______________________________________
b pai:__________________________________________
c mãe:_________________________________________ 
d outros:_______________________________________

Média salarial: 
(  ) desempregado     ______________(  ) menos de 1 (um) salário mínimo 
(  ) de 1 a 2 salários    (  ) de 3 a 4 salários 
(  ) mais de 4 salários mínimos   (  ) oscilação do mercado informal 
Assina o seu nome? 

B- Argumentos do entrevistado: 

1- Já teve de desistir  da escola alguma vez? (  )sim    (  )não 
    Caso SIM, quantas vezes e por quê?  
2- O que mais lhe atrai a escola? 

3- Quanto a sua freqüência à escola você: 
(  )nunca falta   (  )falta pouco   (  )falta muito. 
Em caso de faltar à escola, o que faz fora dela? 
___________________________________________________________________________
4- Qual a causa/causas que tem levado você a não dominar a leitura e a escrita? 
___________________________________________________________________________
5- Já passou por algum constrangimento ou situação de exclusão devido ao não domínio da 
leitura e da escrita?  (  )sim   (  )não 
Caso seja SIM, qual/quais? 

6- Quais suas expectativas (desejos) de trabalho, de ascensão social e de domínio da leitura e 
da escrita? 
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___________________________________________________________________________
7- O não domínio da leitura e da escrita deixa-o satisfeito ou insatisfeito? Você gostaria de ter 
o domínio da leitura e da escrita? Por quê?_________________________________________ 
8- O que pretende fazer quando dominar a leitura e a escrita? 
___________________________________________________________________________
9- Gostaria de nos falar mais alguma coisa? 
___________________________________________________________________________



106

ANEXO A 

Proposta Curricular 

EJA Ciclo I 

Essa proposta é comum entre as escolas da rede municipal de ensino do Natal, mas cada 
escola ou professor faz as adaptações necessárias para o melhor desempenho do aluno 

Língua Portuguesa 

Objetivos

Valorizar a língua como veículo de comunicação e expressão das pessoas e dos povos. 
Respeitar a variedade lingüística que caracteriza a comunidade dos falantes da Língua 
Portuguesa.
Expressar-se oralmente com eficácia em diferentes situações, interessando-se por ampliar 
seus recursos expressivos e enriquecer seu vocabulário. 
Dominar o mecanismo e os recursos do sistema de representação escrita, compreendendo 
suas funções. 
Interessar-se pela leitura e escrita como fontes de informação, aprendizagem, lazer e arte. 
Desenvolver estratégias de compreensão e fluência na leitura. 
Buscar e selecionar textos de acordo com suas necessidades e interesses. 
Expressar-se por escrito com eficiência e de forma adequada a diferentes situações 
comunicativas, interessando-se pela correção ortográfica e gramatical. 
Analisar características da Língua Portuguesa e marcas lingüísticas de diferentes textos, 
interessando-se por aprofundar seus conhecimentos sobre a língua. 

Conteúdos

Linguagem oral: 
narração 
descrição
récita e leitura em voz alta 
instruções, perguntas e respostas 
definição e exemplificação 
argumentação e debate 

Sistema alfabético e ortografia: 
o alfabeto 
letras, sílabas e palavras 
segmentação das palavras 
sentido e posicionamento da escrita na página 
ortografia
acentuação

Leitura e escrita de textos: 
listas
receitas e instruções 
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formulários e questionários 
anúncios, folhetos e cartazes 
versos, poemas, letras de música 
bilhetes, cartas e ofícios 
jornais 
contos, crônicas, fábulas e anedotas 
relatos, biografias e textos de informação histórica 
textos de informação científica   

Pontuação:
pontuação de textos 

Análise lingüística: 
campos semânticos e léxicos 
flexão das palavras e concordância 
substituição de palavras 
frase

Matemática 

Objetivos

Valorizar a Matemática como instrumento para interpretar informações sobre o mundo, 
reconhecendo sua importância em nossa cultura. 
Apreciar o caráter de jogo intelectual da Matemática, reconhecendo-o como estímulo à 
resolução de problemas. 
Reconhecer sua própria capacidade de raciocínio matemático, desenvolver o interesse e o 
respeito pelos conhecimentos desenvolvidos pelos companheiros. 
Comunicar-se matematicamente, identificando, interpretando e utilizando diferentes 
linguagens e códigos. 
Intervir em situações diversas relacionadas à vida cotidiana, aplicando noções matemáticas 
e procedimentos de resolução de problemas individual e coletivamente. 
Vivenciar processos de resolução de problemas que comportem a compreensão de 
enunciados, proposição e execução de um plano de solução, a verificação e comunicação 
da solução. 
Reconhecer a cooperação, a troca de idéias e o confronto entre diferentes estratégias de 
ação como meios que melhoram a capacidade de resolver problemas individual e 
coletivamente. 
Utilizar habitualmente procedimentos de cálculo mental e cálculo escrito (técnicas 
operatórias), selecionando as formas mais adequadas para realizar o cálculo em função do 
contexto, dos números e das operações envolvidas. 
Desenvolver a capacidade de realizar estimativas e cálculos aproximados e utilizá-la na 
verificação de resultados de operações numéricas. 
Medir, interpretar e expressar o resultado utilizando a medida e a escala adequada de 
acordo com a natureza e a ordem das grandezas envolvidas. 
Aperfeiçoar a compreensão de espaço, identificando, representando e classificando formas 
geométricas, observando seus elementos, suas propriedades e suas relações. 
Coletar, apresentar e analisar dados, construindo e interpretando tabelas e gráficos. 



108

Conteúdos

Números e operações numéricas: 
números naturais e sistema decimal de numeração 
números racionais: representação decimal 
números racionais: representação fracionária 
adição e subtração com números naturais 
adição e subtração com números racionais na forma decimal 
multiplicação e divisão com números naturais 

Medidas:
conceito
sistema monetário brasileiro 
tempo 
temperatura 
comprimento 
capacidade 
massa 
superfície

Geometria: 
espaço, dimensão, posição, direção, sentido 
formas bi e tridimensionais, figuras planas e sólidos geométricos 

Introdução à Estatística: 
coleta, sistematização e análise de dados 
tabelas e gráficos 
média aritmética 

Sociedade e Natureza (História, Geografia, Ciências) 

Objetivos

Problematizar fatos observados cotidianamente, interessando-se pela busca de explicações 
e pela ampliação de sua visão de mundo. 
Reconhecer e valorizar seu próprio saber sobre o meio natural e social, interessando-se por 
enriquecê-lo e compartilhá-lo. 
Conhecer aspectos básicos da organização política do Brasil, os direitos e deveres do 
cidadão, identificando formas de consolidar e aprofundar a democracia no país. 
Interessar-se pelo debate de idéias e pela fundamentação de seus argumentos. 
Buscar informações em diferentes fontes, processá-las e analisá-las criticamente. 
Interessar-se pelas ciências e pelas artes como formas de conhecimento, interpretação e 
expressão dos homens sobre si mesmos e sobre o mundo que os cerca. 
Inserir-se ativamente em seu meio social e natural, usufruindo racional e solidariamente de 
seus recursos. 
Valorizar a vida e a sua qualidade como bens pessoais e coletivos, desenvolver atitudes 
responsáveis com relação à saúde, à sexualidade e à educação das gerações mais novas. 
Reconhecer o caráter dinâmico da cultura, valorizar o patrimônio cultural de diferentes 
grupos sociais, reconhecer e respeitar a diversidade étnica e cultural da sociedade 
brasileira.
Observar modelos de representação e orientação no espaço e no tempo, familiarizando-se 
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com a linguagem cartográfica. 
Compreender as relações que os homens estabelecem com os demais elementos da 
natureza e desenvolver atitudes positivas com relação à preservação do meio ambiente, 
analisando aspectos da Geografia do Brasil. 
Compreender as relações que os homens estabelecem entre si no âmbito da atividade 
produtiva e o valor da tecnologia como meio de satisfazer necessidades humanas, 
analisando aspectos da História do Brasil. 

Conteúdos

O educando e o lugar de vivência: 
a identidade do educando 
o centro educativo 
espaço de vivência 

O corpo humano e suas necessidades: 
a espécie humana 
o corpo humano 
alimentação 
reprodução
desenvolvimento humano 

Cultura e diversidade cultural: 
cultura 
diversidade cultural da sociedade brasileira 
expressões artísticas 
meios de comunicação de massa 

O homem e o meio ambiente: 
ecossistemas e ciclos naturais 
espaços rurais e urbanos 
problemas ambientais das zonas rurais e urbanas 
conservacionismo  
o planeta Terra 

As atividades produtivas e as relações sociais: 
trabalho, tecnologia e emprego 
relações de trabalho na História do Brasil 

Cidadania e participação: 
o Estado brasileiro 
direitos civis, políticos e sociais 
organização e participação da sociedade 
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ANEXO B 

Atual Lei  nº 9.394/96, Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), abriga no seu 
Título V (Dos Níveis e Modalidades de Educação e Ensino), capítulo II (Da Educação Básica) 
o seguinte artigo: 

Art. 37 – A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 
médio na idade própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características 
do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante 
cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência 
do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares 
entre si.  (BRASIL, 1996, p. 20)


