
 

 

Uni-FACEF – CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA 
Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional 

 
 
 
 
 
 

RITA MARTA MOZETTI SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDAS MARIAS: a alfabetização de mulheres adultas e o 
desenvolvimento como liberdade 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FRANCA 
2017 



 

 

RITA MARTA MOZETTI SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VIDAS MARIAS: a alfabetização de mulheres adultas e o 
desenvolvimento como liberdade 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Regional – 
Mestrado Interdisciplinar, do Centro Universitário 
Municipal de Franca- Uni-FACEF, para obtenção 
de título de Mestre. 
 
Orientadora: Profª. Drª. Daniela de Figueiredo 
Ribeiro 

 
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e 
Políticas Públicas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FRANCA 
2017 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                       

Silva, Rita Marta Mozetti 

S583v                      Vidas Marias: a alfabetização de mulheres adultas e o desenvolvimento 

como liberdade.  / Rita Marta Mozetti Silva.  –  Franca: Uni-Facef, 2017. 

  164p.; il. 

 

 

                            Orientador: Profa. Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro 

                            Dissertação de Mestrado – Uni-Facef 

                            Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional 

 

 

 1.Alfabetização de jovens e adultos-AJA           2. Analfabetismo        

  3.  Desenvolvimentos Humano e Social   4. Desenvolvimento como 

liberdade       5 Alfabetização da mulher adulta.         I.T. 

 

                                                                                                                  CDD 372.414 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 
 
 
 



 

 

RITA MARTA MOZETTI SILVA 
 
 
 
 

VIDAS MARIAS: a alfabetização de mulheres adultas e o 
desenvolvimento como liberdade 

 
 
 
 
Dissertação apresentada ao programa de 
Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Regional – Mestrado Interdisciplinar, do 
Centro Universitário Municipal de Franca- 
Uni-FACEF, com vistas ao Exame de 
Qualificação para obtenção de título de 
Mestre. 
 
Orientadora: Profª. Drª. Daniela de 
Figueiredo Ribeiro 
 
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento 
Social e Políticas Públicas. 

 
 
 

Franca, 05 de dezembro de 2017. 
 
 
Orientadora: 

_____________________________________________________________  

Profª. Drª. Daniela de Figueiredo Ribeiro 

Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 

 

Examinador (a): 

___________________________________________________________ 

Profª. Drª.Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira 
Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
 

Examinador (a): 

___________________________________________________________ 

Profª. Drª.Vânia de Fátima Martino 
Instituição: Universidade Estadual Paulista- UNESP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todas as Marias desta pesquisa, 
verdadeiras fontes de inspiração, com 
suas histórias de vida, conquistas e 
superação. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A DEUS, pelo dom da vida, por me colocar em provações diárias, pela 

força, coragem e resiliência. Só agradecer, nada mais. 

A NOSSA SENHORA APARECIDA, a Maria das Marias. Amor, 

serenidade e humildade. 

A você MÃE, que nos deixou antes mesmo de conhecer este trabalho e 

foi a primeira professora que despertou o meu amor pela Educação. Seu exemplo fez 

de mim, a professora que sou. 

A você ALUIZIO, por estar ao meu lado diante de cada dificuldade, houve 

dias em que pensamos que não íamos conseguir, mas chegamos enfim, até aqui. Seu 

amor me fortalece. 

A você ISABELLA, filha, amiga e companheira. Este trabalho tem muito 

de você. Forte, doce e iluminada. Sua força me conduz. 

A você RAFAELLA, filha que ainda tão pequena já conhece e comenta 

sobre Sen e Freire. Feliz, inteligente, uma pesquisadora. Sua alegria contagia. 

Aos meus ALUNOS DO 5º ano A, que tão pequenos despertaram para 

a importância e necessidade de aprender com a pesquisa. Crianças que se tornaram 

pesquisadoras. Pequenos inquietos. Admiração. 

Aos ALUNOS DA AJA: corajosos, exemplos de sabedoria, luta e 

perseverança. Sintam-se retratados em cada linha deste trabalho. Gratidão. 

A você DANIELA, minha orientadora. Seu sorriso, seu olhar, suas 

palavras, foram minha segurança. Aprendizado e carinho para a vida toda. 

As vocês SHEILA e VÂNIA, pelas importantes contribuições que 

enriqueceram este trabalho. 

Ao Centro Universitário Municipal de Franca, por me desafiar a ir além 

do que eu imaginava poder chegar. 

Tudo que eu dissesse a vocês não seria capaz de expressar minha 

gratidão. Simplesmente, obrigada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procuro semear otimismo e plantar 
sementes de paz e justiça 
Digo o que penso, com esperança 
Penso no que faço com fé 
Faço o que devo fazer com amor. 
Eu me esforço para ser cada dia melhor, 
pois bondade também se aprende. 
Mesmo quando tudo parece desabar,  
Cabe a mim decidir entre rir ou chorar, 
Ir ou ficar,  
Desistir ou lutar; 
Porque descobri, no caminho incerto da 
vida,  
Que o mais importante é o decidir.  
Cora Coralina 
 
Poeta, publicou o primeiro livro aos 75 
anos de idade. 



 

 

RESUMO 
 
 

Promover a igualdade de oportunidades na educação é uma das condições mais 
importantes para a superação da injustiça social e redução das disparidades sociais, 
além de uma condição para fortalecer o crescimento econômico. Metas internacionais 
visavam assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e 
adultos fossem atendidas, de forma equitativa, reduzindo o analfabetismo em 50% até 
2015. No passado, o acesso limitado às oportunidades educacionais deixou sem 
competências básicas de alfabetização 774 milhões de adultos, dos quais 
aproximadamente dois em cada três eram mulheres. O Relatório da Unesco sobre a 
aprendizagem e a educação de adultos aponta que o Brasil é um dos 100, de 139 
países que não cumpriram a meta de erradicar o analfabetismo em 50%. A falta de 
educação de qualidade para jovens e adultos afeta mais as mulheres do que os 
homens. A maioria, ou 63% dos adultos com baixas habilidades de alfabetização, são 
mulheres e 37% homens. Diante disto, a presente pesquisa teve como objetivo 
conhecer e identificar mulheres com mais de sessenta anos de idade que 
frequentavam o Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos (AJA), no município de 
Franca-SP, e verificar se o ensino e aprendizagem vivenciados por elas propiciava 
desenvolvimento como liberdade. Quanto aos objetivos específicos, a pesquisa 
pretendeu compreender a trajetória escolar ou a ausência da educação escolar na 
vida das mulheres; identificar e reconhecer como as mulheres educandas percebiam 
o processo educacional que estavam vivendo; verificar de que forma a educação que 
estavam recebendo modificava suas vidas e se as tornavam agentes, protagonistas 
de suas próprias vidas. Acredita-se que a pesquisa seja relevante por refletir a 
trajetória da educação da mulher e a importância desta para uma vida ativa e 
participativa em sociedade. O percurso metodológico foi realizado através de pesquisa 
exploratória, qualitativa. Foram realizadas entrevistas individuais, semiestruturadas, 
que após serem transcritas, passaram por uma análise de conteúdo. Foram 
levantadas cinco categorias de análise: trajetória escolar, trajetória profissional, os 
preconceitos e as dificuldades enfrentadas: o ser analfabeto, a decisão de transformar 
a vida: a entrada na escola na maturidade e o impacto da educação na vida das 
mulheres da AJA; a alfabetização e a condição e agente. Como resultados, observou-
se que as entrevistadas, apesar de terem tido trajetórias de vida com dificuldades, 
privações e vivido situações de preconceitos por serem analfabetas, superaram as 
adversidades e declararam ter as vidas transformadas, a partir do momento em que 
se tornaram alfabetizadas. Conclui-se que a alfabetização é um dos quesitos 
indispensáveis para o desenvolvimento humano e social. As participantes passaram 
a se sentir mais participativas, ativas, dinâmicas e, de acordo com elas, ganharam voz 
e vez, passando a exercerem de forma mais efetiva suas cidadanias. 
 
Palavras-chave: Alfabetização de Jovens e Adultos-AJA. Analfabetismo. 
Desenvolvimento Humano e Social. Desenvolvimento como Liberdade. Alfabetização 
da mulher adulta. 
 
 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 
Promoting equal opportunities in education is one of the most important conditions for 
overcoming social discrimination and reducing social differences in any country and 
also a condition for strengthening economic growth. International goals aim to certify 
that learning needs of all young people and adults are met as an equitable way trying 
to reduce illiteracy by 50% until 2015. In the past, limited access to educational 
opportunities left 774 million of adults out of basic literacy skills, of which approximately 
two out of three adults were women. Unesco report, on adult learning and education, 
points out that Brazil is the 100th country, in 139 countries, that did not meet the goal 
of eliminating illiteracy by 50%. Lack of quality education for young people and adults 
affects women more than men. The majority, 63% of adults with low literacy skills, are 
women and 37% are men. Thus, the present research aims to meet and identify 
women over 60 years old who attend the Project of Literacy of Young and Adult (AJA) 
in the city of Franca-SP and verify if teaching and learning provide a development as 
freedom. Regarding the specific objectives, the research aims to understand the 
school trajectory or the absence of school education in the lives of women; identify and 
recognize how women observe the educational process they are experiencing; to verify 
how the education they are receiving modifies their lives and if it is make them agents, 
protagonists of their own lives. It is believed this research is relevant because it reflects 
the trajectory of women's education and its importance for an active and participative 
life in society. The methodological course was carried out through exploratory and 
qualitative research. Semi-structured interviews were conducted and, after being 
transcribed, they were submitted to a content analysis. Five categories of analysis 
were raised: school trajectory, professional trajectory, prejudices and difficulties; being 
illiterate and the decision to change life; entering school at maturity and the impact of 
education on the life of women who attend AJA; literacy and the condition and agent. 
Based on the results, it can be observed that interviewees, despite having life 
trajectories with difficulties, denials and experienced situations of prejudice because 
they are illiterate, overcome the adversities and declare that they have changed their 
lives from the moment they became literate. The results showed that literacy is one of 
the essential requisites for human and social development. It was observed that the 
participants began to feel more participative, active, dynamic, and according to them, 
they gained voice and chance, they began to exercise their citizenship more effectively. 
 
Keywords: Literacy of Young and Adults- AJA. Illiteracy. Human and Social 
Development. Development as Freedom. Literacy of Adult’s Woman. 
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PREÂMBULO 
 

As palavras voam... E às vezes pousam 
Cora Coralina 

 

 

 - Mãe, quando eu crescer quero ser professora – disse para minha mãe, 

dentro de um ônibus que ia de Franca à Patrocínio Paulista/SP, cidade em que mamãe 

lecionava.  

 Enquanto viajávamos eu ia apreciando a paisagem e ouvindo as histórias 

da dona Edith. Ela também cantava, e “Menino da Porteira” era nossa canção 

preferida. Na época, a viagem até a vizinha Patrocínio parecia longa e aproveitávamos 

cada momento.  

 A manhã toda acompanhava minha mãe dar aulas e eu queria aquilo 

para mim: “Quero ser professora”. Enquanto alunos e professora descansavam no 

recreio, eu assumia a sala de aula, pegava o giz, um livro de Português e fazia de 

conta. Naquele momento, eu era a professora e na minha imaginação, aquelas 

carteiras vazias, estavam cheias de crianças. 

 Cresci em meio aos livros. A Pedagogia firmou minha vocação. Tornei-

me professora. Há vinte anos no magistério, tenho certeza de que tomei a decisão 

certa. Tenho orgulho da professora que sou e da professora que serei. 

 Foi na Pedagogia que surgiu o tema do meu trabalho de conclusão de 

curso. Na biblioteca, o livro na estante trazia o título “Alfabetização de Adultos”. Me 

interessei. Nada conhecia sobre o assunto, mas como de costume, me debrucei na 

literatura. Realizei uma modesta, mas importante pesquisa em uma sala de 

alfabetização no prédio do antigo Cefam e me encantei.  

  Modestamente, foi nesta época que fui apresentada às obras de Paulo 

Freire, e tive a feliz oportunidade de assistir a uma palestra de Madalena Freire. 

Durante a palestra me emocionei diante de cada colocação, e ao final, fui até ela, um 

abraço que vinha com os dizeres não pronunciados, mas sussurrados: “um dia quero 

ser assim, realizar sonhos de pessoas que por vários motivos não tiveram o direito de 

se alfabetizar garantido”. E parece que Freire ouviu meus pensamentos.  

  Recentemente, por curiosidade, fui revisitar meu TCC. Encontrei, reli e 

percebi quantos ideais estavam presentes naquelas páginas, e o quanto da 

simplicidade de uma graduanda que desejava se destacar no magistério. Na 



 

 

conclusão, inocentemente, e na época nada conhecedora de um trabalho científico, 

fiz uma proposta “E você? Vai cruzar os braços diante de um adulto analfabeto? ”  

Novamente, o pensamento e a pergunta se voltaram para mim. E nunca cruzei os 

braços diante do analfabetismo.  

 No ano de 2006, minha vida se transformava. Resolvi que queria algo 

novo e pedi demissão da escola particular onde trabalhava há seis anos. Foi difícil 

entender o motivo da decisão, pois eu era muito querida por todos, mas nem eu 

mesma sei como tudo aconteceu. Simplesmente desisti, mesmo sem ter outro 

trabalho em vista. Mas, um telefonema mudaria minha vida. A Secretaria Municipal de 

Educação me convidava a assumir a coordenação do Projeto de Alfabetização de 

Jovens e Adultos da cidade de Franca/SP. 

 Não hesitei, não pedi tempo para pensar, apenas aceitei e comecei. Não 

escolhi a Alfabetização de Adultos, fui escolhida. Será? Será que não foi naquela 

conversa informal e despretensiosa que tive com Freire? Pode ser. Assumi em 2006 

e hoje sou diretora de Alfabetização de Jovens e Adultos do município de Franca. 

 O Mestrado era sonho antigo, mas quando terminei a graduação não 

havia como fazer devido à situação financeira, pois eu precisava trabalhar e a 

mensalidade era alta demais para uma recém-formada. O sonho ficava em meio aos 

afazeres e correrias do dia a dia, mas sempre me dava uma “cutucadinha”. 

 Em 2015, passei por um processo seletivo para o Mestrado da Unesp, 

mas não obtive êxito. Fui reprovada. Confesso que fiquei bem abatida, procurava 

respostas, mas sabia que ainda não era o momento. Entre um lamento e outro, vi na 

rede social uma amiga postando fotos de sua defesa de mestrado no Uni-FACEF. Me 

reergui. 

 Refiz o projeto e passei pelo processo seletivo do Uni-FACEF. Não foi 

fácil, a entrevista foi desafiadora, foi nesta ocasião que conheci a minha orientadora: 

Daniela. Enquanto os demais professores da banca me desafiavam, a Daniela me 

dava forças ao sorrir e me olhar com segurança. Foi neste dia, que fui apresentada à 

Dani. Ela acreditou que eu seria capaz. 

 As aulas do Mestrado enriqueceram meus conhecimentos, me fizeram 

acreditar que realmente era isto que eu esperava para minha vida. Acredito que sou 

uma profissional mais segura, até mais exigente, adotei uma postura de pesquisadora 

e a pesquisa está sempre presente em minha prática pedagógica.  



 

 

 O tema da minha dissertação sempre foi Alfabetização de Jovens e 

Adultos, mas o foco foi se alterando ao passar dos dias e diante de cada descoberta. 

Primeiramente, pensei em pesquisar sobre uma sala de aula em um canteiro de obras, 

mas a obra foi finalizando e a sala fechou.  

  Como diretora de Alfabetização de Jovens e Adultos muitos detalhes eu 

desconhecia: quem são realmente meus educandos? O que eles esperam da escola? 

Como chegaram até aqui? A escola realmente faz a diferença na vida deles? Era o 

momento da pesquisa.  

  Eis que meu tema surgiu, não o escolhi, mas fui escolhida por ele. Em 

uma noite, uma turma de AJA, realizaria um passeio até um terreno onde um 

educando havia plantado mais de mil árvores. Organizamos e nos dividimos em 

carros, pois o local era afastado da escola. “Dona Manu não veio? ”. Dona Manuela 

era uma educanda já idosa e muito querida, sempre participativa. Naquela noite, no 

horário marcado, ela não apareceu. 

  Já estávamos no local, observando as plantas quando Manu em meio à 

escuridão da noite, caminhando com dificuldades, amparada à sua bengala, veio ao 

nosso encontro. Perguntei como ela havia chegado até ali; ela respondeu: 

“Caminhando! “, e ainda explicou que chegou atrasada porque passou a tarde toda 

em consulta médica. 

  Dona Manu, com setenta anos de idade, encontrava-se já bem debilitada 

diante da doença que se agravava, mas foi e participou ativamente de todas as 

atividades. Um exemplo de força e coragem. Olhei para ela e comecei a perceber as 

outras mulheres da AJA. Dona Manu me ajudou a enxergar as mulheres batalhadoras 

e que superam limites a cada dia.  

  Assim, surgiu o tema desta pesquisa. Manu virou Maria. As Marias da 

AJA. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 Em relatório divulgado pela Unesco (2017), 139 países participaram de 

um pacto para erradicar o analfabetismo em 50% até o ano de 2015. A maioria dos 

países descumpriu a meta de reduzir o analfabetismo. O Brasil é um dos 100 de 139 

países que não cumpriram a meta. De acordo com a Unesco (2017), em 2015, o 

mundo tinha pelo menos 758 milhões de analfabetos.  

 Dos 139 países participantes de um levantamento de dados realizado 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco), só 39, ou 28% do total, comprovaram ter cumprido a Meta 4 do programa 

Educação para Todos, que previa a redução de 50% nos índices de analfabetismo até 

2015. Na terceira edição do Relatório Global sobre Aprendizagem de Adultos e 

Educação, divulgado pela Unesco em 15 de fevereiro de 2017, a Unesco afirmou que, 

segundo as informações enviadas pelos países, o mundo tinha, em 2015, 758 milhões 

de adultos sem capacidade de ler e escrever uma simples frase. 

   Desses, 115 milhões são jovens, ou seja, tinham, entre 15 e 24 anos de 

idade. Isso quer dizer que cerca de 85% dos analfabetos no mundo pertencem a 

gerações distantes de idades consideradas propícias para a vida escolar e, portanto, 

que oferecem mais obstáculos para a aprendizagem. 

 O documento se baseia em pesquisas de monitoramento respondidas 

por 139 estados-membros da Unesco “com a finalidade de elaborar um retrato 

diferenciado da situação global da aprendizagem e da educação e adultos (AEA)”. No 

o relatório, foram avaliados os progressos dos países que assinaram, em 2009, o 

Marco de Ação de Belém, que inclui propostas de políticas em três áreas: saúde e 

bem-estar; emprego e mercado de trabalho; e vida social, cívica e comunitária. 

  Apesar do fracasso no cumprimento da meta, 85% dos países que 

participaram do levantamento dizem que “a alfabetização e as habilidades básicas 

eram uma prioridade de seus programas de aprendizagem da educação de adultos”, 

e 46% deles disseram que “o investimento inadequado ou mal direcionado é um fator 

importante que impede a aprendizagem e a educação de adultos de causarem 

impacto maior na saúde e no bem-estar”. 

  A falta de educação de qualidade para jovens e adultos afeta mais as 
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mulheres do que os homens. No relatório, “a maioria (63%) dos adultos com baixas 

habilidades de alfabetização é formada por mulheres”. Além disso, os dados mostram 

que a taxa de meninas fora da escola é mais alta que a de meninos: uma em cada 

dez meninas (9,7%) não está na educação formal, nos 139 países participantes da 

pesquisa, enquanto a taxa de meninos fora da escola é de 8,3%. 

  A Unesco afirma que “a educação é essencial para a dignidade e os 

direitos humanos, e é uma força para o empoderamento” e que “a educação das 

mulheres também tem grandes impactos nas famílias e na educação das crianças, 

influenciando o desenvolvimento econômico, a saúde e o engajamento cívico de toda 

a sociedade. 

  Mulheres sofrem mais que homens com o analfabetismo, apontado no 

relatório da Unesco. Desde 2000, a Unesco monitorou os dados enviados 

relacionados à educação para acompanhar a evolução das políticas rumo ao 

cumprimento de seis metas: 

 

1. Expandir a educação e os cuidados na primeira infância, 
especialmente para as crianças mais vulneráveis. 
2. Garantir que em 2015 todas as crianças, especialmente meninas, 
crianças em situações difíceis e crianças pertencentes a minorias étnicas, 
tenham acesso à educação primária de boa qualidade, gratuita e obrigatória, 
além da possibilidade de conclui-la.  
3. Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens 
e adultos sejam satisfeitas mediante o acesso equitativo à aprendizagem 
apropriada e a programas de capacitação para a vida. 
4. Atingir, em 2015, 50% de melhoria nos níveis de alfabetização de 
adultos, especialmente para mulheres, e igualdade de acesso à educação 
fundamental e permanente para todos os adultos. 
5. Eliminar, até 2005, as disparidades existentes entre os gêneros na 
educação primária e secundária e, até 2015, atingir a igualdade de gênero na 
educação, concentrando esforços para garantir que as meninas tenham pleno 
acesso, em igualdade de condições, à educação fundamental de qualidade e 
que consigam completá-la; 
6. Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar a 
excelência de todos, de modo que resultados de aprendizagem reconhecidos 
e mensuráveis sejam alcançados por todos, especialmente em alfabetização, 
cálculo e habilidades essenciais para a vida. 
 
 

  Em abril de 2015, o órgão da ONU anunciou que Cuba foi o único país 

latino-americano a cumprir todas as seis metas.  

  O Brasil, por sua vez, só cumpriu duas das seis metas: a segunda sobre 

educação primária, e a quinta, sobre a igualdade de gênero. Porém, o governo federal 

contestou as informações da Unesco e afirmou que também cumpriu a primeira meta, 

sobre os cuidados com a educação na primeira infância. 
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  No relatório da Unesco, o Brasil não alcançou a meta de reduzir o 

analfabetismo em 50%, definida para os períodos entre 2000 e 2015, estipulado pela 

meta 4. O governo federal afirmou que o Brasil avançou no combate ao analfabetismo, 

principalmente entre os jovens, mas disse que, entre as pessoas com mais de 60 

anos, a redução da taxa foi mais discreta. Conforme o Censo demográfico, nessa faixa 

etária, a taxa era de 14,1% em 2010. 

  O município de Franca/SP possui 342.100 habitantes. Segundo o censo 

de 2010, no município de Franca, a população analfabeta em 2010 era de 7.522 

pessoas; o número de pessoas alfabetizadas (2010) chegou a 239.579. A taxa de 

analfabetismo chegou a 3,04%, enquanto a média nacional era de 9,37%. 

   A presente pesquisa tem como objetivo conhecer e identificar mulheres 

com mais de sessenta anos de idade que frequentam o Projeto de Alfabetização de 

Jovens e Adultos (AJA), no município de Franca-SP, e verificar se o ensino e 

aprendizagem vivenciados por elas propiciam um desenvolvimento como liberdade. 

Conhecer quem são as mulheres, que aqui serão chamadas pelo pseudônimo de 

Maria; suas histórias de vida e o que buscam na escola. O que elas esperam da 

escola? Por que não se alfabetizaram na infância ou juventude? O ensino e 

aprendizagem atendem às reais expectativas e necessidades das educandas? De que 

maneira a alfabetização de mulheres adultas tangencia a questão do 

desenvolvimento?  

   Quanto aos objetivos específicos a pesquisa pretende compreender a 

trajetória escolar ou a ausência da educação escolar na vida das mulheres com mais 

de sessenta anos de idade; identificar e reconhecer como as mulheres educandas 

percebem o processo educacional que estão vivendo; verificar de que forma a 

educação que estão recebendo modificam suas vidas e as tornam agentes, 

protagonistas de suas próprias vidas em sociedade; refletir sobre o impacto da 

educação de mulheres adultas. 

 A pesquisa busca responder se o Projeto de Alfabetização de Jovens e 

Adultos da cidade de Franca/SP tem oportunizado a essas mulheres uma educação 

emancipadora e assim, propiciado o desenvolvimento como liberdade. O que não 

faziam que passaram a fazer depois que começaram a frequentar a escola? O ensino 

tem relação com o cotidiano dessas mulheres? O ensino tem aplicabilidade na vida? 

O conhecimento enriquecido tem despertado o querer aprender a aprender? As 

Marias da Alfabetização se sentem úteis na sociedade? Elas exercem outras funções 
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além de estudantes? As mulheres participantes da pesquisa desenvolveram a 

condição de agente na perspectiva de Sen? Apesar da idade ainda são úteis a 

sociedade? 

 O percurso metodológico desta pesquisa acontece em uma abordagem 

qualitativa, a partir de entrevistas semiestruturadas. As entrevistas foram gravadas e 

depois transcritas. Os dados foram analisados por meio de análise de conteúdo. O 

referencial teórico se apoia nas obras de Paulo Freire (1997) e na Teoria do 

Desenvolvimento humano de Amartya Sen (2010). 

  A pesquisa é relevante, ao revelar a necessidade de investimento em 

políticas públicas voltadas para a Alfabetização de Jovens e Adultos, com ênfase na 

educação e aprendizagem das mulheres. A educação abre portas, possibilita o 

desenvolvimento humano que é essencial para o exercício pleno da cidadania.  

  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9.394/96), 

reconheceu que todo cidadão brasileiro, sem exceção de faixa etária, sexo, religião, 

etnia ou cor tem direito ao ensino se assim o quiser e estabelece que: 

 

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. 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 trabalho, mediante exames e cursos. O Poder 
Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na 
escola, mediante ações integradas e complementares entre si (LDBEN, 
9396/96). 

 

  A realidade leva a profundas inquietações que foram se constituindo nos 

seguintes questionamentos: 

• até que ponto a cidade de Franca tem contribuído para diminuir 

os índices de analfabetismo? 

• as mulheres adultas com mais de 60 anos de idade que retornam 

à escola têm alcançado os objetivos que procuram ao se matricularem? 

• a aprendizagem destas mulheres tem proporcionado a elas um 

desenvolvimento como liberdade? Tornaram-se agentes de 

desenvolvimento? 

 

 Conforme Sen (2010) o desenvolvimento tem como objetivo principal, as 

conquistas sociais e humanas, em que, as pessoas tenham condições de escolha 
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qual tipo de vida querem, e tenham acesso ao que seria basicamente necessário à 

moradia e à alimentação, e que o crescimento econômico sendo um dos fatores 

importantes para o desenvolvimento, deve ser visto como um meio, que possibilita a 

expansão das liberdades humanas. 

  A alfabetização serve como instrumento vital para permitir que uma 

pessoa empregue conhecimento e informação para sua vida próspera e feliz, 

oferecendo, portanto, uma oportunidade para o exercício consciente dos direitos 

humanos e liberdades fundamentais proclamados pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. No Brasil, o direito à educação é assegurado nos art.6, Art. 205, 

Art. 206 e Art. 208 da Constituição Federal. 

   O trabalho foi estruturado em capítulos da seguinte forma: 

   No capítulo primeiro, apresenta-se a Introdução. 

  No capítulo segundo, abordam-se diferentes conceitos de 

desenvolvimento. Destaca-se o conceito de desenvolvimento econômico e refere-se 

à dimensão social e humana como primordial para que haja o desenvolvimento de 

uma sociedade. Trabalha-se com a perspectiva do desenvolvimento como liberdade 

e conceituam-se as liberdades propostas por Amartya Sen (2010), relacionando estas 

liberdades com as garantias de melhorias da qualidade de vida das pessoas, 

buscando o desenvolvimento com as formas de expansão das liberdades e traz a 

participação das mulheres na educação como alavanca essencial para o 

desenvolvimento. 

   No capítulo terceiro, apresenta-se a relevância do direito à alfabetização, 

bem como o conceito de ser alfabetizado e o contexto de alfabetização no Brasil. 

Abordar-se, ainda, um histórico sobre o preconceito contra o analfabeto e a trajetória 

do educador Paulo Freire e sua concepção de alfabetização que se transformou em 

um método de alfabetizar adultos. Apresentam-se também as taxas de analfabetismo 

no Brasil e as Leis de Diretrizes e Bases para a Educação de Adultos.  

No capítulo quarto, aborda-se a educação da mulher ao longo do tempo, 

as questões de desigualdade e as políticas públicas voltadas para as mulheres. 

No capítulo quinto, apresenta-se o que é e como funciona o Projeto de 

Alfabetização de Jovens e Adultos no município de Franca-SP, os índices de IDHM e 

os índices de analfabetismo da cidade. 

No capítulo sexto, apresenta-se o desenvolvimento da pesquisa: 

participantes, a coleta de dados, a análise dos dados, as categorias de análise, as 
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entrevistas realizadas e, por fim, discute-se os resultados da pesquisa.  

    No sétimo e último capítulo, apresenta-se a Conclusão.   
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2 DESENVOLVIMENTOS HUMANO E SOCIAL 
 

 

Onde há vida, há inacabamento 
          Paulo Freire 

 
 

  Neste capítulo apresentamos a conceituação de desenvolvimento social 

e humano como um processo que visa ampliar as possibilidades oferecidas às 

pessoas. Mostraremos também que a mulher tem papel fundamental na educação e 

que é uma das alavancas para o desenvolvimento. Neste trabalho, adotamos a 

concepção de Amartya Sen para conceituarmos desenvolvimento com foco no 

desenvolvimento como liberdade que resulta na ampliação das liberdades propostas 

pelo autor. 

 

 

2.1 CRESCIMENTO ECONÔMICO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

 

 No documento “Educação um tesouro a descobrir: educação para o 

século XXI”, Delors et al1 (1996), ressaltam que o mundo cresceu consideravelmente 

a partir de 1950 sob os efeitos da segunda revolução industrial, do aumento da 

produtividade e do progresso tecnológico. O produto interno bruto mundial passou de 

quatro trilhões para vinte e três trilhões de dólares e rendimento médio por habitantes 

mais que triplicou durante esse período. O progresso técnico difundiu-se rapidamente: 

a informática conheceu mais que quatro fases de desenvolvimento sucessivas no 

espaço de uma vida humana, e em 1993, as vendas mundiais de terminais 

informáticos ultrapassaram doze milhões de unidades2. Os modos de vida e os estilos 

de consumo sofreram profundas transformações e o projeto de uma melhoria do bem-

                                                 
1 Os quatro pilares da Educação são conceitos de fundamento da educação baseados no Relatório 
para a UNESCO da Comissão Internacional Sobre Educação para o Século XXI, coordenada por 
Jacques Delors. No relatório editado sob a forma do livro: “Educação: Um Tesouro a Descobrir” de 
1999 e reeditado pela Editora Cortez (tendo parte da 7ª edição, de 2012, como base para este 
fichamento), a discussão dos “quatro pilares” ocupa todo o quarto capítulo, onde se propõe uma 
educação direcionada para os quatro tipos fundamentais de educação: aprender a conhecer, 
aprender a fazer, aprender a viver com os outros, aprender a ser, eleitos como os quatro pilares 
fundamentais da educação. 
2 Conjunto de dados: PNUD. Rapport sur le developpement humain 1995. Paris. Econômica, 1995. 
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estar da humanidade pela modernização da economia passou a ganhar forma de 

modo quase universal.  

 De acordo com Delors et al (1996), o crescimento econômico revela-se 

insuficiente para garantir o desenvolvimento humano. Assim, o PNUD propôs, desde 

o seu primeiro relatório sobre o Desenvolvimento Humano, em 1990, que o bem-estar 

humano fosse considerado como finalidade do desenvolvimento. Os indicadores do 

desenvolvimento não deveriam limitar-se, apenas ao rendimento por habitante, mas 

compreender também dados relativos à saúde (incluindo as taxas de mortalidade 

infantil), alimentação e nutrição, acesso à água potável, educação e ambiente. 

   O desenvolvimento humano é um processo que visa ampliar as 

possibilidades oferecidas às pessoas. Em princípio, essas possibilidades podem ser 

infinitas e evoluir com o tempo. De acordo com o PNUD, em qualquer nível de 

desenvolvimento, as três principais possibilidades do ponto de vista das pessoas, são 

ter uma vida longa e com saúde, adquirir conhecimentos e ter acesso aos recursos 

necessários a um nível de vida decente. Na falta destas possibilidades fundamentais, 

muitas outras oportunidades permanecerão inacessíveis. 

  Há outras possibilidades às quais as pessoas atribuem grande valor e 

que vão desde a liberdade política, econômica e social, à possibilidade de exprimir a 

criatividade ou a sua capacidade de produzir, passando pela dignidade e o respeito 

pelos direitos humanos. 

 De acordo com o PNUD, o conceito de desenvolvimento humano é muito 

mais vasto que as teorias clássicas do desenvolvimento econômico. Os modelos de 

crescimento econômico relacionam-se mais com o aumento do PNB do que com a 

melhoria das condições de vida. O desenvolvimento dos recursos humanos, por si só, 

considera os seres humanos como simples fatores do processo de produção, isto é, 

como um meio e não como um fim. As políticas de bem-estar social consideram as 

pessoas como beneficiárias do processo de desenvolvimento e não como 

participantes nesse mesmo processo.  

 No PNUD, essa perspectiva da satisfação das necessidades essenciais 

orienta-se para o fornecimento de bem e serviços econômicos a grupos 

desfavorecidos e não para a ampliação das potencialidades humanas.  

    O desenvolvimento humano, pelo contrário, junto à produção e à 

distribuição de bens e serviços e a ampliação e utilização das potencialidades 

humanas. O conceito de desenvolvimento humano engloba e ultrapassa as 
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preocupações citadas. Analisa todas as questões relativas à sociedade: crescimento 

econômico, trocas, emprego, liberdades políticas, valores culturais, entre outros, na 

perspectiva da pessoa. Concentra-se na ampliação das possibilidades de escolha 

(PNUD, 1995, p. 13-14). 

  Foi de acordo com essa concepção ampliada de desenvolvimento que a 

Comissão de Delors et al (1996) elaborou relatório para a Unesco, de forma a orientar 

a reflexão sobre a Educação para o século XXI. A Educação deve, no futuro, ser 

consolidada no quadro de uma nova problemática em que não apareça apenas como 

um meio de desenvolvimento, entre outros, mas como um dos elementos constitutivos 

e uma das finalidades essenciais desse desenvolvimento. 

 Um dos principais papeis reservados à Educação consiste em dotar a 

humanidade da capacidade de dominar o seu próprio desenvolvimento. Ela deve, de 

fato, fazer com que cada indivíduo tome o seu destino nas mãos e contribuía para o 

progresso da sociedade em que vive, baseando o desenvolvimento na participação 

responsável dos indivíduos e das comunidades. 

 

 

2.2 PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA EDUCAÇÃO, ALAVANCA 

ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO 

 

 

 Delors et al (1996) afirmam que, não podem passar em silêncio as 

disparidades de acesso ao conhecimento e ao saber, um fato preocupante que se 

observa em todo o mundo, mas sobretudo nos países em desenvolvimento: a 

desigualdade entre homens e mulheres perante a educação. No documento, escrito 

por Delors e uma comissão, é certo que houve progressos no decurso dos últimos 

anos: os dados estatísticos da UNESCO indicam que a taxa de alfabetização das 

mulheres aumentou em quase todos os países de que se possuem informações. Mas 

as disparidades continuam enormes: dois terços dos adultos analfabetos do mundo, 

ou seja, 565 milhões de pessoas são mulheres, a maior parte das quais vive em 

regiões em desenvolvimento da África, Ásia e América Latina3. Em escala mundial, a 

escolarização das jovens é mais baixa do que a dos rapazes: uma jovem em quatro 

                                                 
3 UNESCO. Rapport mondial sur I´educacion 1995. Paris. 1995. 
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não frequenta a escola, enquanto para os rapazes esse valor é apenas de um em seis 

(24,5% ou seja 85 milhões, contra 16,4% ou seja, 60 milhões, do grupo etário 

correspondente aos do ensino fundamental). 

 O princípio da equidade obriga a um esforço particular, para suprir todas 

as desigualdades entre sexos em matéria de educação. Elas são, de fato, na origem 

de inferioridades permanentes que pesam sobre as mulheres ao longo de toda sua 

vida. Por outro lado, atualmente, todos os estudiosos são unânimes em reconhecer o 

papel estratégico da educação das mulheres no desenvolvimento.  

 O relatório Mundial sobre a Educação da Unesco, para o ano de 1995, 

analisa os diferentes aspectos e observa que, nas regiões mais pobres do mundo, as 

mulheres e as jovens são prisioneiras de um ciclo que faz com que as mães 

analfabetas tenham filhas e fiquem condenadas, por sua vez, à pobreza, ao 

analfabetismo, a uma elevada taxa de fecundidade e a uma mortalidade precoce. 

Trata-se, então, de quebrar esse círculo vicioso que liga a pobreza à desigualdade 

entre homens e mulheres. 

 A educação das jovens e das mulheres surge, então, tendo em vista o 

que uma minoria delas já conseguiu, como condição de participação ativa na 

população nas iniciativas em matéria de desenvolvimento. 

 Nas economias de subsistência, as mulheres efetuam a maior parte dos 

trabalhos e, em relação aos homens, trabalham durante mais tempo por dia e 

contribuem mais para o rendimento familiar. Esta disparidade de condições entre sexos 

é uma das primeiras causas da pobreza, pois, sob diversas formas, impede que milhões 

de pessoas tenham acesso à educação, formação de serviços de saúde, às creches e 

a um estatuto jurídico que lhes permita a escapar a este flagelo (JACOBSON, 1992). 

  Nos países em desenvolvimento, as mulheres trabalham em média doze 

a dezoito horas por dia, encarregando-se da produção de alimentos, da gestão dos 

recursos e das colheitas, assim como outras atividades remuneradas ou não. Em 

estimativas, as mulheres são as únicas fontes de rendimento das economias 

domésticas do mundo. De fato, a tendência crescente em muitas regiões de não 

mandar as filhas à escola para que assim possam ajudar a mãe no trabalho fará, com 

que toda uma geração de jovens fique com perspectivas de futuro limitadas e sinta 

em desvantagem em relação aos irmãos (JACOBSON, 1992). 
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2.3 DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 

 

 

Há muito, o termo “desenvolvimento” deixou de denotar somente 

fenômenos e processos estritamente econômicos, tais como o aumento do produto 

real per capita ou o aumento da produtividade dos fatores de produção. A partir de 

1970, incorporaram-se ao conceito de desenvolvimento diversas noções, que passam 

inclusive, a justificar o aparecimento de novas expressões associadas ao 

desenvolvimento como “desenvolvimento sustentável” e “desenvolvimento humano” 

de acordo com Amatya Sen (2010). 

Amartya Sen, economista, recebeu o “Prêmio de Ciências Econômicas 

em memória de Alfred Nobel, ao afirmar que o desenvolvimento de um país está ligado 

às oportunidades das pessoas em ter acesso às escolhas e expansão das liberdades 

humanas. 

Sen nasceu em Santiniketan, na Índia, em 3 de dezembro de 1933. 

Escritor, filósofo e economista. Lecionou na Delhi School of Economics, London 

School of Economics, Universidade de Oxford e Universidade de Harvard. 

Atualmente é Reitor da Universidade de Cambridge. É um dos fundadores do Instituto 

Mundial de Pesquisa em Economia do Desenvolvimento das Organizações das 

Nações Unidas, ONU. 

A maior contribuição de Sen é mostrar que o desenvolvimento de um 

país está essencialmente ligado às oportunidades que ele oferece à população de 

fazer escolhas e exercer sua cidadania. E isso inclui não apenas a garantia dos 

direitos sociais básicos, como saúde e educação, mas também segurança, liberdade, 

habitação e cultura. Afirma-se que se vive em um mundo de opulência sem 

precedentes, além de privação e opressão extraordinárias. O desenvolvimento 

consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as 

oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de cidadãos 

(SEN, 2010, p. 9). 

Em 1993, juntamente com Mahbud Ul Haq, foi o criador do Índice do 

Desenvolvimento Humano, o IDH, que vem sendo usado para pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento em relatório anual. É autor, entre outros, de 

“Desenvolvimento como Liberdade”, publicado no ano de 2000 (IPEA 2012). 
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Sen (2010) não sujeita o seu conceito de desenvolvimento como 

liberdade a uma precisão analítica vista como um fim em si mesmo. Ao contrário, a 

busca de uma linguagem exata com que expressar os conceitos é derivada de uma 

mediação profunda sobre os conteúdos conceituais e suas aplicações. Para o autor, 

é preciso olhar com perspectiva para o significado de desenvolvimento em dado 

contexto, e procurar elucidá-lo, progressivamente, em seus diversos aspectos, 

testando as suas várias aplicações.  

Sen afirma que, um país é tanto mais desenvolvido quanto mais se 

promove a expansão do horizonte de liberdade dos seus cidadãos, o que significa que 

eles têm capacidades crescentes de ser e fazer aquilo que valorizam e que têm razões 

para valorizar. Em vez de enfocar os meios de que as pessoas se utilizam para 

obterem o estilo de vida que desejam, sendo a renda o principal desses meios. A 

análise de Sen (2010) volta-se para aquilo que o autor, justificadamente, considera os 

fins do processo de desenvolvimento, ou seja, as próprias pessoas.  

Na abordagem das capacidades humanas não há uma definição 

determinada para o termo “desenvolvimento”. Contudo, é possível refletir sobre uma 

progressiva do núcleo do significado deste termo, por meio de uma análise sobre um 

conjunto de caracterizações fornecidas por Sen (2010, p. 34): 

 

1. O desenvolvimento pode ser visto com o processo de expansão das 
liberdades reais de que as pessoas desfrutam. 
2. É por causa dessas interconexões entre as liberdades de diferentes 
tipos que a livre e sustentável condição de agente emerge como o principal 
motor do desenvolvimento 
3. A lacuna entre as duas perspectivas (uma concentrada exclusivamente 
na riqueza econômica e um foco mais amplo sobre as vidas que se pode 
levar) é uma questão fundamental na conceituação de desenvolvimento. 
4. Uma concepção adequada de desenvolvimento tem que ir muito além 
da acumulação de riqueza, do crescimento do produto nacional bruto (PNB) 
e de outras variáveis relacionadas à renda. Sem ignorar a importância do 
crescimento econômico, tem que se olhar muito além dele. 
 

O conjunto de caracterizações não pretende esgotar o universo de 

aplicações possíveis do conceito de desenvolvimento, na abordagem das 

capacidades humanas. Procura apenas chamar a atenção para aspectos relevantes 

do conceito de Sen (2010) de desenvolvimento. O autor sugere que o 

desenvolvimento é o aumento da capacidade que a pessoa tem de atingir o seu fim 

último, o seu bem, a sua felicidade. No contexto da abordagem das capacidades 
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humanas, o termo desenvolvimento denota um processo complexo, cujos fins devem 

ser as pessoas mesmas, com os seus almejados objetivos, estilos e qualidade de vida. 

O fim do desenvolvimento, o bem das pessoas, é associado à liberdade, 

isto é, a potência pessoal de se conseguir a vida que se deseja. Nesse sentido, a 

liberdade é pensada positivamente como poder, autonomia e autodeterminação do 

agente, bem como colocada no centro da abordagem do desenvolvimento como 

liberdade.  

Para Sen (2010), além da noção de liberdade, o desenvolvimento se 

associa também às liberdades concretas das pessoas. Fala-se de liberdades (no 

plural), com referência aos diversos objetos e estados específicos ao alcance das 

pessoas. Assim, pode-se falar da liberdade de adquirir bens/serviços, liberdade de ser 

saudável, liberdade de não ser sujeito a morte prematura e etc. 

 

 

2.3.1 A condição de agente  

 

 

Para Sen, (2010), agente é todo aquele que ocasiona uma mudança no 

ambiente com a sua ação livre e racional. O agente não se orienta senão por seus 

motivos internos (normas, objetivos, razões, valores etc).  Assim, a condição de 

agente é a capacidade de livre agir das pessoas, segundo os seus próprios fins e 

normas. Por exemplo, quando se planeja a carreira profissional, organizando um 

conjunto de variadas ações, metas e objetivos. Ao longo de vários anos da vida, 

exercita-se condição de agente. 

Ampliar as liberdades dos indivíduos é fomentar e respeitar a sua 

condição de livre agir com base na razão. O desenvolvimento é um processo que 

envolve fundamentalmente a condição de agente das pessoas. Contudo, a condição 

de agente pode ser limitada por vários fatores externos, como a pobreza, a tirania 

política, a falta de oportunidades econômicas, a exclusão social, a intolerância, a 

negação de direitos civis. Por isso, uma parte importante das políticas de 

desenvolvimento consiste em identificar e combater fatores como esses, chamados 

por Sen, de “fontes de privação das liberdades dos indivíduos”. 
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De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano, publicado em 

1990, afirma que os indivíduos são a verdadeira riqueza de uma nação (FUKUDA-

PARR, 2002, p. 6).  

Fukuda-Parr4 (2002) ressalta que os indivíduos, através do uso de suas 

liberdades, podem ser agentes de mudanças, que promovem o aumento do potencial 

de produção, conhecimento, melhoria da saúde e mudanças políticas. 

Sen (2010) destaca que a liberdade substantiva é relevante para o 

enriquecimento da vida humana. E define as liberdades substantivas como as 

capacidades elementares próprias do indivíduo, que proporcionam condições para 

evitar privações: a fome, a subnutrição, a morbidez evitável, a morte prematura, o 

acesso à educação, à participação política e à liberdade de expressão. 

O Ser agente é a condição de agente, o que é destoado pelo 

distanciamento entre a ética e a econômica, assim para melhor compreensão: “Estou 

usando o termo agente não nesse sentido, mas em sua acepção mais antiga – e mais 

grandiosa – de alguém que age e ocasiona mudança e cujas realizações podem ser 

julgadas de acordo com seus próprios valores e objetivos, independentemente de as 

avaliarmos ou não também segundo algum critério externo [...] a condição de agente 

do indivíduo como membro do público e como participante de ações econômicas, 

sociais e políticas (interagindo no mercado e até mesmo envolvendo-se, diretamente, 

em atividades individuais ou conjuntas na esfera política ou em outras esferas” (SEN, 

2010, p. 34). 

 

 

2.3.2 As liberdades substantivas e as liberdades instrumentais  

 

 

As liberdades individuais, elementos básicos na abordagem do 

desenvolvimento como liberdade, desempenham dois papeis distintos no 

desenvolvimento. Em primeiro lugar, há um papel avaliativo (constitutivo, normativo), 

segundo o qual as liberdades constituem o fim último do processo de 

                                                 
4 Sakiko Fukuda-Parr, nasceu em Tóquio, Japão em 1950. Economista do desenvolvimento, ganhou 
reconhecimento por seu trabalho no “Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas”. 
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desenvolvimento; e, em segundo lugar, um papel efetivo ou instrumental, de acordo 

com o qual as liberdades são os principais meios do desenvolvimento. 

Em Sen (2010), o desenvolvimento deve, acima de tudo, à expansão da 

liberdade dos indivíduos. A importância das liberdades se fundamenta no que Sen 

chama de “razão efetiva”, ou seja, quanto maior a liberdade dos indivíduos, mais eles 

podem melhorar a si próprios e influenciar positivamente a comunidade em que vivem.  

Para o autor, a distinção entre os papeis das liberdades, ao se basear 

na distinção mais fundamental entre os meios e os fins do desenvolvimento, apontam 

para a distinção conceitual entre as liberdades substantivas e as liberdades 

instrumentais. Liberdades substantivas são aquelas que enriquecem as vidas e a que 

se quer atingir como fins, ao passo que as instrumentais são os meios para atingir 

aqueles fins. Por exemplo, para atingir a liberdade substantiva de ter boa saúde, 

buscam-se as liberdades instrumentais de alimentar-se bem, repousar, fazer 

exercícios físicos, viver em um lugar livre de poluição. 

As liberdades substantivas dos indivíduos, por exemplo, a capacidade 

de evitar a fome, a desnutrição, as drogas e a morte prematura, bem como a 

possibilidade real de ser alfabetizado, de participar politicamente das decisões 

públicas, de dizer o que pensa e não ser censurado; consistem em a essência do 

desenvolvimento. 

Por sua vez, as liberdades instrumentais são tipos de liberdades que 

servem de instrumentos para que o indivíduo aumente a sua liberdade substantiva 

real. Na obra “Desenvolvimento como liberdade”, Sen, (2000, p. 38-40) apresenta 

cinco tipos de liberdades instrumentais:  

 
1. As liberdades políticas: referem-se às escolhas das pessoas na arena 
política: escolher quem vai governar, sob quais as regras... O que inclui 
também a liberdade de crítica às autoridades e a expressão política. 
2. As disponibilidades econômicas: referem-se ao poder dos indivíduos 
usarem os recursos econômicos, tais como bens e serviços, as possibilidades 
de fazer transações, o acesso à renda e ao crédito. Incluem as oportunidades 
tidas pelos indivíduos para fins de consumo, produção e troca. 
3. As oportunidades sociais: referem-se aos arranjos sociais para o 
provimento de educação, saúde e outros serviços sociais capacitantes.  
4. As garantias de transparência: dizem respeito à confiança mútua entre 
os indivíduos, em suas interações sociais, confiança que é fundamental para 
o sucesso das interações. As garantias de transparência incluem o direito à 
informação em todos os níveis, principalmente nas esferas públicas. 
5.  A proteção social inclui arranjos sociais destinados a proteger as 
parcelas mais vulneráveis da população: assistências e previdência social, 
seguro-desemprego, abertura de frentes de trabalho emergenciais. 
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Todos os tipos de liberdades instrumentais se interconectam, e isso, 

tanto pode prejudicar o desenvolvimento (quando as pessoas são privadas de suas 

liberdades), quando o favorecê-los (quando as liberdades instrumentais contribuem 

para expandir as liberdades substantivas de todos). 

As liberdades individuais se interconectam e se complementam 

profundamente, tanto a nível coletivo quanto individual. De acordo com Sen (2000), a 

simples violação de uma liberdade individual por ser julgada ruim para toda a 

comunidade. Por outro lado, a violação de uma liberdade individual básica acarreta a 

privação de uma cadeia de outras liberdades e direitos individuais. 

Nesta perspectiva, este trabalho considera que as pessoas são 

protagonistas do seu próprio processo de expansão das liberdades que levam ao 

desenvolvimento e que a maior contribuição de um país está ligada às oportunidades 

que ele oferece à população de fazer escolhas e exercer sua cidadania. O 

desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as 

escolhas e as oportunidades das pessoas. Um país desenvolvido é aquele que 

promove a expansão das liberdades de seus cidadãos. 
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3 A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

 

Não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes 

Paulo Freire 

 

A alfabetização é necessária para o desenvolvimento; é essencial para 

a comunicação e a aprendizagem de todos os tipos, e atualmente, uma condição de 

acesso fundamental às sociedades do conhecimento. Com o aumento das 

disparidades socioeconômicas e as crises mundiais, a alfabetização é uma ferramenta 

de sobrevivência, pois conduz ao empoderamento, e o direito à educação inclui o 

direito à alfabetização, que é requisito fundamental para a aprendizagem ao longo da 

vida e um meio vital de desenvolvimento humano.  

Neste capítulo, é abordado o direito à alfabetização, o conceito atual de 

alfabetização e a questão da alfabetização e letramento. Apresentamos a história do 

preconceito contra o analfabeto ao longo da história de nosso país, buscando, assim, 

refletir alguns estigmas que envolvem os analfabetos. Apresentaremos uma breve 

biografia do pedagogo Paulo Freire e a importância de suas obras sobre o 

analfabetismo; bem como o método de alfabetização de adultos desenvolvida pelo 

educador dentro de uma educação libertadora que resulta em uma metodologia 

voltada para a problematização e como consequência a emancipação das pessoas. 

E por fim, tratamos dos dados atuais do analfabetismo, dentro do 

contexto brasileiro e das macrorregiões brasileiras.  

 

 

3.1 O DIREITO À ALFABETIZAÇÃO  

 

 

Para Galvão e Di Pierro (2013), a alfabetização é um dos pilares da 

cultura contemporânea, pelo valor que a leitura e escrita adquiriam, no modo de vida 

nas sociedades urbano-industriais, permeadas pela ciência e tecnologia, e também 

por ser uma ferramenta que permite o desenvolvimento de outras habilidades 

igualmente valorizadas.  
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Nos países centrais do desenvolvimento capitalista ocidental, ao longo 

do percurso de construção dos direitos civis, políticos, sociais e culturais na 

modernidade, a educação elementar, a começar pela alfabetização, foi reconhecida 

não só como direito básico dos cidadãos, mas também como dever e responsabilidade 

dos indivíduos perante a sociedade. Na segunda metade do século XX, a educação 

foi considerada direito inalienável de todo cidadão, inclusive o adulto. Inscrito em 

1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, assim como em diversas outras 

convenções internacionais (GALVÃO; DI PIERRO, 2013, p. 14). 

No que se diz respeito à alfabetização, organismos das Nações Unidas 

estimulam que 771 milhões de jovens e adultos, em todo o mundo, sejam analfabetos, 

a maioria dos quais são mulheres e vivem em países pobres ou nos quais a riqueza é 

distribuída de modo desigual. Conforme relatório da ONU, cerca de 100 milhões de 

crianças e adolescentes não têm acesso a escolas, o que configura, à luz da visão 

universalista e das instituições internacionais de justiça, uma violação dos direitos 

humanos. 

Para Galvão e Di Pierro (2013), o analfabetismo no Brasil não é pode ser 

percebido como expressão de processos de exclusão social ou como violação de 

direitos coletivos, que provoca repetidas situações de discriminação e humilhação, 

vividas com grande sofrimento e, por vezes, acompanhadas por sentimento de culpa 

e vergonha.  

De acordo com as autoras, a maioria dos analfabetos é constituída por 

pessoas oriundas do campo, de município de pequeno porte, nascidas em famílias 

numerosas e muito pobres, cuja subsistência necessitou da mão de obra de todos os 

membros desde muito cedo. O trabalho precoce na lavoura, a dificuldade de acesso 

ou ausência de escolas na zona rural impediram ou limitaram os estudos dessas 

pessoas na infância e adolescência. Nas famílias em que os adultos não estudaram, 

os saberes adquiridos no trabalho costumavam ser mais valorizados que os 

conhecimentos veiculados pela escola. 

As situações de leitura e escrita eram raras na vida cotidiana, restrita a 

cartas, contas de armazém ou cerimônias religiosas. Os contatos sociais eram 

limitados à família e vizinhos, e as aprendizagens relacionadas ao trabalho doméstico 

ou na lavoura realizados por imitação ou mediante instruções verbais. Alguns foram à 

escola por períodos curtos ou descontínuos, em que realizavam aprendizagens pouco 
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significativas, e vivenciavam experiências de fracasso, castigo e humilhação. A 

interrupção dos estudos e o reduzido uso social das habilidades adquiridas na escola 

levaram posteriormente à regressão a condição de analfabetos (GALVÃO; DI 

PIERRO, 2013, p. 16). 

Para as autoras, as pessoas mais idosas, que continuaram vivendo em 

municípios de pequeno porte em que não encontravam motivações para prosseguir 

nos estudos, procuravam ao menos superar o constrangimento da exposição social 

da condição de analfabetos aprendendo a assinar o nome. Aqueles que se 

aventuravam na migração para cidades maiores em busca de melhores condições de 

vida e trabalho, tiveram que enfrentar com mais frequência situações de preconceito 

e responder aos desafios dos novos contextos, em que os usos da leitura e da escrita 

são mais difundidos, permeando a vida cotidiana e as relações sociais. 

Ainda de acordo com as autoras, nas interações sociais a que são 

expostos quando chegam às metrópoles, os migrantes analfabetos ou pouco 

escolarizados logo se dão conta de que não preenchem as expectativas normativas 

dominantes, percebendo o estigma que lhes impedem, por acumular as condições de 

roceiros, pobres, nordestinos, iletrados e falantes de variedades desprestigiadas da 

língua portuguesa. 

Não saber ler e escrever é, como outras marcas distintas da pobreza, 

um símbolo da condição de subalternidade (MELLO; GOMES, 1992, p. 21). 

Para os autores, os constrangimentos e a vergonha fazem com que 

pessoas com pouca familiaridade com as letras ocultem a condição de analfabetos e 

recorram a estratégias de assimilação.  

No contexto urbano letrado, a impressão digital se torna a marca 

evidente do estigma de inferioridade atribuído ao analfabeto e as situações de 

identificação pública passam a ser vividas como humilhação. Por esse motivo, a 

assinatura, o desenho do nome é a primeira aprendizagem aspirada por quaisquer 

adultos em processo de alfabetização. Sucessivos constrangimentos e experiência de 

discriminação levam à baixa autoestima dos indivíduos, que acabam assumindo a 

identidade deteriorada. 

Esses sentimentos não impedem que jovens e adultos pouco 

escolarizados desenvolvam estratégias bem-sucedidas de sobrevivência nos 

ambientes letrados, mediante utilização de capacidades como a observação, a 

oralidade, a memória e o cálculo mental.  
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Para Galvão e Di Pierro (2013) a escolarização é também uma das 

estratégias utilizadas pelos jovens e adultos analfabetos, para enfrentar a exclusão, 

pois na escola aprendem não somente a dominar a leitura, a escrita, o registro 

convencional do cálculo matemático, mas também reorientar sua subjetividade e 

conduta para fazer frente aos padrões culturais dominantes. 

Valorizar o que o analfabeto tem e não o que lhe falta seria condição 

necessária para que situações de constrangimentos e humilhações dessem lugar a 

valorização dos saberes construídos por ele ao longo da vida, uma vez que educação 

e construção de saberes não acontece apenas em ambientes escolares. O analfabeto 

é dotado de conhecimentos, possui grande sabedoria e vivência. Falta-lhe a leitura, 

mas para Freire todo analfabeto possui vasta leitura de mundo. 

 

 

3.2 O CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO 

 

 

Para Schwartz (2010), o conceito de alfabetização tem se modificado ao 

longo do tempo e, consequentemente, vem sendo avaliado e definido de vários 

modos. Com base nos diversos censos demográficos realizados no Brasil observam-

se alguns aspectos dessas alterações. 

Até 1940, eram consideradas alfabetizadas as pessoas que declaravam 

saber ler e escrever e que assinavam seu nome para comprová-lo. A partir dos anos 

de 1950 e até o último censo de 2000, os instrumentos de avaliação foram alterados 

e passaram a considerar alfabetizados os que se declaravam capazes de ler e 

escrever um bilhete simples (SCHWARTZ, 2010, p. 23). 

Mudou-se o enfoque inicial dado ao conceito, que passou a considerar 

o uso contextualizado da leitura e da escrita em um tipo específico de texto.  

No sentido etimológico, alfabetizar significa “levar a aquisição do 

alfabeto”, o que deixa o termo reduzido a uma estratégia mecânica, articulada com a 

habilidade de codificação e decodificação de grafemas e fonemas. 

Schwartz (2010), afirma que o conceito de alfabetizado, porém, permite 

múltiplas interpretações, pois enquanto para alguns, alfabetizado significa dar conta 

da leitura e escrita de um pequeno texto, seja de um bilhete, seja de um nome de rua; 
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para outros, é fundamental a inserção na cultura da escrita e nos usos que dela se 

faz. 

Para Freire (1998), o termo está associado à leitura do mundo, já que a 

linguagem e realidade estão entrelaçadas, pois a compreensão do texto demanda, a 

percepção das relações existentes entre o escrito e o contexto. Sendo assim, é 

possível compreender o motivo pelo qual, apenas a habilidade de codificar e 

decodificar um sistema arbitrário não é suficiente para atender a complexidade do 

conceito de alfabetizado. 

Para Moreira (1993), o conceito de alfabetização refere-se à habilidade 

de ler e escrever. Ler é ser capaz de descentrar de suas ideias e pensamentos para 

acompanhar, compreender, analisar, julgar o pensamento do outro, buscar o 

significado por trás das palavras, ler também as entrelinhas.  

Escrever, elaborar um texto, é ser capaz de utilizar o instrumento da 

escrita para representar pensamentos, comunicá-los, perpetuá-los, defende-los, 

compartilhá-los. Escrever e ler são ações que o sujeito desenvolve sobre a linguagem 

escrita. Ao escrever, primeiramente o autor se volta para o próprio pensamento, 

organizando-o mentalmente, sistematizando-o. Para concretizar a função da escrita, 

o pensamento tem que sair, ir para fora do sujeito. Isto não significa necessariamente 

que o pensamento sempre precede a escrita, enquanto escrevermos, pensamos. Por 

isso, a escrita é muito mais do que a representação gráfica de um código 

(SCHWARTZ, 2010, p. 24-25). 

Schwartz (2010) ressalta que a escrita está presente em inúmeros 

campos, desde a preservação de documentos e da memória coletiva, na circulação 

permanente de informação, no acúmulo, conservação e partilha de conhecimento, 

favorecendo o intercâmbio e a interação. 

A aprendizagem de ambos os processos: ler e escrever, acontece ao 

longo da vida, não tendo idade determinada para acontecer. Devido às precárias 

condições econômicas, sociais e educativa vivenciadas por amplos setores da 

população, os sistemas educacionais precisam assumir a aprendizagem, ao longo de 

toda vida, como o atendimento de uma necessidade de uma realidade existente. “O 

conhecimento tem que ser tal que o sujeito se transforme, e com isto seja capaz de 

transformar a realidade. Esta é a educação que interessa: formar novos mestres e 

eternos discípulos” (VASCONCELLOS, 1994, p. 34). 
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Para Schuwartz (2010), outro aspecto referente ao conceito de 

alfabetização a ser considerado é que, a partir das últimas décadas, observou-se 

também que, mesmo nos países desenvolvidos, nos quais os índices de 

analfabetismo estavam praticamente zerados, alunos que concluíam o ensino básico 

não pareciam estar habilitados a fazer uso de práticas de leitura e escrita demandadas 

no dia a dia. A autora atesta que o domínio do código escrito, alfabético, no caso do 

Brasil, não garante, portanto que o sujeito seja capaz de ler, produzir e compreender 

diferentes tipos de textos. Destaca ainda que, apenas o convívio com os textos que 

circulam na sociedade e tampouco assegura que os sujeitos se apropriem da escrita 

alfabética, uma vez que essa aprendizagem requer reflexão planejada e intencional 

sobre as características dos diferentes portadores de textos. 

Visando padronizar os conceitos relacionados a esse fenômeno, a 

Unesco utilizou o termo alfabetismo funcional, definido dessa forma, a capacidade de 

utilizar a leitura e a escrita para fazer frente às demandas do contexto social, 

empregando essas habilidades para modificar qualitativamente a vida e para continuar 

aprendendo (SCHUWARTZ, 2010, p. 26). 

O Inaf5 utiliza os seguintes conceitos e define os seus índices: 

 

• Analfabetos absolutos: 7% dos brasileiros de 15 a 64 anos. Sujeitos 
que não conseguem realizar tarefas simples que envolvem a leitura de 
palavras e frases. 
 

• Alfabetismo nível rudimentar: 19% dos brasileiros de 15 a 64 anos. 
Sujeitos que desenvolveram a capacidade de localizar uma informação 
explicita em textos curto e familiares. 
 

• Alfabetismo nível básico: 47% dos brasileiros de 15 a 64 anos. Neste 
nível os sujeitos podem ser considerados funcionalmente alfabetizados, pois 
leem e compreendem textos de média extensão, localizam informações, 
mesmo que seja necessário realizar pequenas interferências. No entanto, 
apresentam limitações quando as operações requeridas envolvem maior 
número de elementos ou relações. 
 

• Alfabetismo nível pleno: 28% dos brasileiros de 15 a 64 anos. São 
capazes de compreender e interpretar elementos usuais da cultura escrita: 
leem textos mais longos e complexos, relacionando suas partes, comparam 
e interpretam informações, distinguem fato de opinião, realizam inferências e 
sínteses. 

 

                                                 
5 Inaf: Indicador de Alfabetismo Funcional. Desenvolvimento em parceria com o Instituto Paulo 
Montenegro e a ONG Ação Educativa, o Inaf apura, anualmente, os níveis de analfabetismo funcional 
da população brasileira entre 15 e 64 anos de idade, englobando residentes de zonas urbanas e rurais 
de toas as regiões do Brasil (2009). 
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Seguindo recomendações da Unesco, a partir da década de 90, o IBGE 

passou a divulgar também índices de alfabetismo funcional, utilizando como critério o 

número de séries concluídas e não apenas a autoavaliação dos respondentes, como 

era anteriormente. 

Nesse tipo de censo, são computadas como analfabetas funcionais as 

pessoas com menos de quatro anos de escolaridade. Observa-se que, o sujeito 

competentemente alfabetizado está habilitado a produzir, ler e compreender 

diferentes tipos de textos. 

 

 

3.3 O LETRAMENTO 

 

 

 Paulo Freire utilizou o temo alfabetização com um sentido bem próximo 

ao que atualmente se denomina letramento, para designar uma prática sociocultural 

de uso da língua escrita que vai transformando ao longo do tempo, de acordo com as 

épocas e as pessoas que a usam e que pode vir a ser libertadora. A escrita passou 

do domínio de poucos para um saber universal, considerado direito de todos e com 

isso, a relação das pessoas com a língua escrita se transformou. 

  Para Soares6 (2012), letramento é uma perspectiva sobre a prática social 

da escrita. O termo atual da palavra letramento, de acordo com a autora, tenha surgido 

em virtude de não utilizarmos a palavra alfabetismo, enquanto seu contrário, 

analfabetismo, nos é familiar. Soares (2012) ressalta a importância de enfrentar uma 

nova realidade social, em que se faz necessário fazer uso do ler e escrever, saber 

responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente. 

Para a autora, um indivíduo pode não saber ler nem escrever, mas ser de certa forma, 

letrado, pois utiliza a leitura e escrita em práticas sociais. 

  Soares (2012) afirma que se modifica a ideia de que analfabetos não 

praticam a leitura e escrita, uma vez que na concepção do letramento ideológico, 

mesmo sem serem alfabetizados, os sujeitos podem alcançar níveis de letramento 

                                                 
6 Magda Soares, graduada em Letras e doutora e livre-docente em Educação pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), é professora emérita da Faculdade de Educação dessa Universidade, 
pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita CEALE, autora de diversos livros e artigos 
sobre o ensino de Português, e de coleções didáticas para o ensino de Português no nível fundamental. 
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superiores as pessoas com níveis mais alto de escolarização, pois não é apenas a 

leitura e escrita, tão enraizadas à escola, que desenvolvem tais níveis cognitivos. Para 

a autora, existem outras formas de atividades humanas que podem desenvolver o 

aspecto cognitivo das pessoas, como as atividades políticas, a militância em partidos 

políticos, movimentos da sociedade civil, organizações de bairro entre outras. 

Observa-se que a palavra letramento surgiu devido às transformações 

sociais que acarretam novas perspectivas. Assim como modificou o conceito de 

alfabetizado, modificou-se a concepção de analfabeto, observou-se dessa forma, que 

o letramento ultrapassa a questão do ato de ler e escrever, diz respeito, na verdade 

ao uso que se faz da leitura e escrita socialmente. 

 

Analfabeto é aquele que é privado do alfabeto, ou seja, que não conhece o 
alfabeto, que não sabe ler nem escrever. Analfabetismo é o modo de 
proceder como analfabeto. Alfabetizar é tornar o indivíduo capaz de ler e 
escrever e Alfabetização é a ação de alfabetizar, de tornar alfabeto. É nesse 
contexto que surge a palavra letramento e letrado que significa versado em 
letras, erudito e a palavra iletrado que significa não ter conhecimentos 
literários. (SOARES, 2012, p. 14). 

 

De acordo com os estudos da autora, pessoa letrada é aquela que 

aprende a ler e escrever e que passa a fazer uso da leitura e escrita, a envolver-se 

em práticas sociais, fazer uso frequente e competente delas. A pessoa letrada passa 

a ter condição de viver, sua inserção na cultura. Observa-se que, não basta ler e 

escrever para envolver-se em práticas sociais de escrita. Faz-se necessário 

alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais 

da leitura e escrita. 

Ao contrário do que conta a história, um analfabeto na sociedade letrada 

conhece muito bem a função da leitura e escrita. O letramento envolve a imersão da 

criança, jovem ou adulto no mundo da escrita e das práticas sociais em que se utiliza 

a escrita. A alfabetização é inseparável do letramento. Ela é necessária para que 

alguém seja considerado plenamente letrado, mas não é o suficiente.  

 

 

3.4 TAXAS DE ANALFABETISMO 
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A taxa de analfabetismo entre brasileiros com 15 anos ou mais em 2014 

foi estimada em 8,3% (13,2 milhões de pessoas), segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). No ano de 2013, esse indicador havia sido de 8,5% (13,3 milhões). 

O número de analfabetos é maior do que a população inteira da cidade de São Paulo, 

cerca de 12 milhões de pessoas, segundo estimativa do IBGE. 

Observa-se que esse analfabetismo está fortemente na região Nordeste 

e também concentrado na população de mais de idade. De acordo com o Pnad, a taxa 

de analfabetismo vem diminuindo ao longo dos últimos anos no país. Entre 2001 e 

2014, os pesquisadores observaram uma redução de 4,3 pontos percentuais, o que 

corresponde a uma redução de 2,5 milhões de analfabetos. 

Os dados verificados especificamente no ano de 2015 ainda estão 

distantes das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê reduzir para 

6,5% a taxa de analfabetismo da população maior de 15 anos até 2015 e erradicá-la 

em até dez anos; e no mesmo período, reduzir a taxa de analfabetismo funcional pela 

metade. O maior desafio está nas faixas etárias mais altas. Se consideradas as 

pessoas com 60 anos ou mais, a taxa foi de 23,1% em 2014, ante 24,3% em 2013. 

Os números também são mais altos no grupo entre 40 e 59 anos (9,2% em 2014 e 

9,4% em 2013). 

Observa-se que o problema do alto índice do analfabetismo está nas 

pessoas com faixas etárias mais velhas, portanto, é necessário o investimento em 

políticas públicas de alfabetização de jovens e adultos. 

Entre os adolescentes e jovens (15 a 19 anos), a taxa de analfabetismo 

verificada foi de 0,9% em 2014 e 1% em 2013. As disparidades regionais também são 

outro desafio relevante para os gestores. Com redução de 0,3 ponto percentual, a 

região Nordeste segue como a que tem a maior taxa, com 16,6%, seguida do Norte 

(9,5%), Centro-Oeste (6,5%), Sudeste (4,8%) e Sul (4,6%). A taxa era praticamente 

equivalente entre homens (49,8%) e mulheres (50,2%). 

A pesquisa também considerou a taxa de analfabetismo funcional. Ela é 

definida pelo IBGE como a proporção das pessoas com 15 anos ou mais com menos 

de 4 anos de estudo em relação ao total de pessoas na população com a mesma faixa 

etária. Neste grupo, o analfabetismo funcional passou de 18,1% em 2013 para 17,6% 

em 2014. A principal redução foi verificada na Região Norte, passando de 21,6% para 

20,4%, queda de 1,2 ponto percentual. 
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A Região Nordeste manteve-se com a taxa de analfabetismo funcional 

mais alta no País, 27,7% em 2013 e 27,1% em 2014. As Regiões Sudeste e Sul 

também continuam a apresentar os indicadores mais baixos, 12,7% e 12,7% e3,8%, 

respectivamente. A pesquisa verificou que o número médio de anos de estudo para o 

Brasil era de 7,7 anos em 2014. A Região Sudeste apresentava a maior média, 8,4 

anos.  

As regiões Nordeste e Norte registraram as menos médias 6,6 e 7,2 anos 

de estudo, respectivamente.  

Ainda, de acordo com a PNAD, em todas as chamadas “Grandes 

Regiões”, as mulheres apresentam as maiores taxas de anos de estudos. Em 2014, 

as mulheres tinham 8 anos e os homens 7,5 anos de estudos.  

As maiores diferenças são apontadas na Região Norte, com 7,6 anos 

para as mulheres e 6,8 anos para os homens; e na Região Nordeste, com 7,0 anos 

para as mulheres e 6,2 anos para os homens. A menor diferença foi encontrada na 

Região Sudeste, com 8,5 anos para as mulheres e 8,3 anos para os homens. 

 

 

3.5 A EDUCAÇÃO DOS IDOSOS 

 

 

A população de idosos, de acordo com o IBGE (2010) representa um 

contingente de quase 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade (8,6% da 

população brasileira). As mulheres são maioria, 8,9 milhões (62,4%) dos idosos são 

responsáveis pelos domicílios e têm em média 69 anos de idade e 3,4 anos de estudo. 

Nos próximos vinte anos, a população idosa do Brasil ultrapassará a 30 

milhões de pessoas. Em 2000, de acordo com o censo, a população de 60 anos ou 

mais de idade era de 14.536.029 de pessoas. No Brasil, em média, as mulheres vivem 

oito anos a mais que os homens, as diferenças de expectativa de vida entre os sexos 

mostram em 1991, as mulheres correspondiam a 54% da população de idosos; em 

2000, passaram para 55,1%. Portanto, em 2000 para cada 100 mulheres idosas, havia 

81,6 homens idosos. 
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Os números mostram que, atualmente, uma em cada dez pessoas tem 

60 anos de idade ou mais e, para 2050 estima-se que a relação será de uma para 

cada cinco em todo o mundo, e uma para três nos países desenvolvidos. 

Os dados do IBGE (2010) mostram que na última década houve um 

aumento significativo no percentual de idosos alfabetizados. Se em 1991, 55,8% dos 

idosos declararam saber ler e escrever pelo menos um bilhete simples, em 2000, esse 

percentual passou para 64,8%, o que representa um acréscimo de 16,1% no período. 

Os dados fazem parte do perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios no Brasil e 

mostram que, apesar dos avanços, ainda existem 5,1 milhões de idosos analfabetos 

no país. 

Em relação ao gênero, os homens continuam sendo, proporcionalmente 

mais alfabetizados do que as mulheres (67,7% contra 62,6%, respectivamente), já que 

até os anos 60 tinham mais acesso à escola do que as mulheres. No caso dos idosos 

responsáveis pelo domicilio, os índices também melhoraram no período de 

1991/2000, com aumentos significativos, tanto na proporção de alfabetizados, como 

no nível de escolaridade desses idosos. 

Quanto ao analfabetismo funcional, 59% dos idosos tinham, no máximo, 

3 anos de estudo, resultado este influenciado pela alta proporção de responsáveis de 

75 anos ou mais de idade analfabetos ou analfabetos funcionais. Enquanto 53,3% dos 

idosos no grupo de 60 a 64 anos de idade tinham até 3 anos de estudos, 64,4% 

daqueles com 75 anos formam considerados analfabetos funcionais. 

 

 

3.6 PRECONCEITO CONTRA O ANALFABETO 

 

 

Qual a primeira ideia ou expressão que vem à mente quando se ouve a 

palavra analfabeto? Pessoa que não sabe ler ou escrever? Pessoa a quem falta 

letramento e alfabetização? Pessoa que não tem conhecimento? Pessoa que não 

compreende alguma coisa ou pessoa sem instrução? Incapacidade?  Ser incompleto, 

dependente, perdido, cego, coitado, sofredor? O que é aquém da sociedade, o 

excluído, aquele sem acesso aos direitos? Durante muitos anos, esses foram alguns 
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dos adjetivos atribuídos àqueles que não sabiam ler e escrever. O preconceito 

imperou. Ser analfabeto significava não ter conhecimento, não estar informado e, até 

não ser humanizado. Características atribuídas ao adulto. 

  Na obra “Preconceito contra o analfabeto”, as autoras Galvão e Di Pierro 

(2013) dividem a história que envolve o preconceito contra o analfabeto em nove 

cenas que retratam como o preconceito foi sendo construído ao longo da história  

 

Cena 1- Invasores discutem como educar os índios: durante vinte e quatro 
anos, os holandeses ocuparam parte do Brasil e assim como os jesuítas em 
mais de dois séculos de obra educativa no país, qual a melhor maneira de 
educar e, sobretudo, catequizar índios e negros. Um documento do Conselho 
Político de Pernambuco7, do ano de 1636, estabelecia que a ação educativa 
deveria focalizar nos meninos, e nos índios adultos. Assim argumentava o 
Conselho: Os brasilianos têm pouco conhecimento da religião cristã, a não 
ser recitar padres-nossos e ouvir missas. Como não temos quem lhes ensine 
a verdade e o único caminho para a salvação, eles vão sendo esquecidos e 
tornam às suas antigas superstições e idolatrias. Com os adultos pouco fruto 
é de esperar e como são estúpidos e desinteressados são poucos religiosos. 
Diante da “estupidez” e do “desinteresse” dos adultos, os meninos deveriam 
ser retirados da companhia dos pais, para que não aprendessem, durante a 
obra de catequese cristão protestante, as superstições e costumes bárbaros” 
dos pais. Nas escolas, os meninos índios, a partir de cinco anos, se 
alimentariam, dormiriam e aprendiam a ler, a escrever a religião cristã (as 
orações, os dez mandamentos, os salmos e, quando estivessem “mais 
desenvolvidos” de entendimento e senhores da língua holandesa, o 
catecismo da Igreja). Poderiam sair da escola somente aos domingos, para a 
igreja. Os pais poderiam visitar os filhos uma vez por semana a cada quatorze 
dias. Considerava-se mais fácil ensinar a ler e a escrever às crianças, na 
medida em que o adulto era visto como tomado por vícios. Para evitar a 
“contaminação” pelos costumes, melhor ainda se as crianças pudessem ser 
separadas dos pais. Ideias compartilhadas pelos jesuítas, No trabalho da 
Companhia de Jesus, as crianças também eram tomadas como a base da 
ação educativa, pois assim era possível formar uma geração católica 
inteiramente nova. Os meninos índios poderiam funcionar como agentes 
multiplicadores junto aos adultos com quem conviviam, considerados 
inconstantes e já tomados por vícios (DAHER, 1998). 
 
 
Cena 2-  Proprietário rural, sem saber ler nem escrever, administrava 
seus bens: na primeira metade do século XIX, um fazendeiro paulista ou um 
senhor de engenho baiano, pertencente à elite rural, administrava sua 
propriedade, comercializava escravos, dá ordens à mulher, aos filhos e aos 
parentes. Vota para as eleições do parlamento e planeja tornar-se deputado, 
pois exerce grande poder na região que se situa sua propriedade, mas não 
sabia ler nem escrever. Na época, a circulação dos escritos era 
extremamente rara no país. Os livros somente começaram a ser impressos 
oficialmente no Brasil em 1808. Livrarias e bibliotecas eram raras e estavam 
centradas nos núcleos urbanos. No Brasil, naquele tempo, as formas de 
comunicação e os modos de pensar eram baseados na oralidade, eram muito 
mais importantes do que aqueles centrados na escrita. As decisões eram 
tomadas “ao pé do ouvido”. A transmissão da tradição se dava por meio da 

                                                 
7 Instruções dadas a Servaes Carpentier por parte do Conselho Político, o qual vai em missão do 
mesmo Conselho ao Conselho do XIX a expor a situação do Brasil, datadas do Recife, 20 de fevereiro 
de 1636 (apud Mello, 2001, p. 222). 
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narração de histórias, da aprendizagem de contos e cantos. Nas escolas, a 
oralidade era a base do aprendizado: recitar, memorizar, repetir. A leitura 
silenciosa era quase desconhecida, naquele momento. O analfabetismo não 
afastava as camadas proprietárias do exercício do poder: eleger e ser eleito 
dependia da prova de renda e não da capacidade de ler e escrever. Excluídos 
eram os pobres, aqueles que não podiam comprovar a renda e as mulheres, 
mas não aqueles que não sabiam ler nem escrever. Assim, o analfabetismo 
estava presente de maneira diferente. Não se tem dados precisos para a 
época, mas o primeiro censo demográfico brasileiro, realizado em 1872, 
apontava que o índice de analfabetismo no país era de 80,2% entre os 
homens e de 88,5% entre as mulheres. Ser analfabeto não era, 
necessariamente, ser pobre e ignorante. O domínio da leitura e da escrita 
estava relacionado, mais diretamente às camadas médias urbanas e não às 
elites econômicas de terras. 
 
 
Cena 3- Adultos de meios populares aprendem a ler e a escrever por 
meio do Código Criminal com um professor que não recebia nada por 
isso:  na segunda metade do século XIX, os alunos, todos maiores de quinze 
anos, são divididos em “seções”: uma destinada àqueles que não sabiam ler 
nem escrever e outra planejada para o que já possuíam alguma instrução. A 
aula ocorria na mesma casa em que funcionava, durante o dia, a escola para 
crianças. A Constituição do Império, algumas leis e o Código Criminal serviam 
de base para o ensino da leitura e escrita. Nota-se que o ensino para adultos 
tinha como uma das suas finalidades a “civilização” das camadas populares, 
consideradas, principalmente as urbanas, como perigosas e degeneradas. 
Através da educação, considerava a luz que levaria o progresso às almas, 
poderiam se inserir ordeiramente na sociedade. Para as mulheres, 
acrescentava-se o ensino das prendas domésticas, noções de higiene e 
deveres na família. Assim, a educação das mulheres adultas, quando ocorria, 
deveria se pautar nas funções que deveriam desempenhar na sociedade, até 
então predominantemente circunscritas ao espaço doméstico. O professor 
não recebia nada a mais pelas aulas que dava aos adultos, sua remuneração 
era calculada por sua atuação junto às crianças. A filantropia era uma das 
formas mais eficientes para que as elites intelectuais contribuíssem para a 
“regeneração” do povo. O adulto analfabeto era visto como “perigoso”. Em 
muitas províncias, também se observava a criação de associações de 
intelectuais que, entre suas atividades, ministravam curso noturnos para 
adultos como uma forma de “regenerar” a massa de pobres brancos, negros 
livres, libertos e até mesmo, em alguns casos, escravos. Fazia-se necessário 
“iluminar” as mentes que viviam nas trevas da ignorância par que houvesse 
progresso. A alfabetização de adultos era colocada sob a égide da filantropia, 
da caridade, da solidariedade e não do direito. 
 
 
Cena 4- Deputados discutem critérios para o voto e aprovam a Lei 
Saraiva: embora, desde 1827, quando foi instituída a primeira lei geral da 
instrução pública no país, a instituição escolar viesse assumindo um papel 
cada vez mais importante na sociedade, a maior parte da população brasileira 
continuava sem saber ler nem escrever e, de modo geral, sem necessitar 
dessas habilidades para se inserir, efetivamente, nas mais diversas práticas 
sociais. Não ser educado começava a ser associado à rudeza dos costumes. 
Embora não fosse uma habilidade necessária para a inserção em diversas 
esferas sociais, a instrução começava a ser visa como sinônimo de polidez. 
Em 1881, quando foi votada a Lei Saraiva, que estabeleceu, no Brasil, pela 
primeira vez a exclusão do analfabeto entre os eleitores. Haviam deputados 
que defendiam a plena capacidade dos que não sabiam ler nem escrever; e 
havia os que os remetem à dependência e à menoridade. Saldanha Marinho, 
um deputado liberal, se pronunciava, no parlamento, diversas vezes sobre o 
analfabeto. Em suas falas, se mostrava um defensor do direito do voto do 
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analfabeto, destacava uma série de tarefas que aquele que não sabia ler e 
escrever desempenhava no seu dia a dia: O chefe de família tem interesses 
muitas vezes complicados a dirigir, e a lei o reconhece capaz; tem grandes 
deveres morais a cumprir, de veres de proteção à mulher, deveres de 
autoridade de educação para com os filhos e a lei reconhece o analfabeto 
capaz de desempenhar; e, entretanto, é a esse homem que a lei política nega 
o discernimento preciso para escolher um candidato. A liberdade de 
consciência não é negada ao analfabeto; a própria Constituição lhe dá direito 
de escolha de religião. O analfabeto exerce faculdades tão importantes, por 
que tirar-lhe o direito ao voto? (SALDANHA MARINHO, apud RODRIGUES, 
1965, p. 143-144.) Evidentemente, Marinho não estava se referindo à mulher 
adulta, mas ao homem, nesse momento, não se cogitava a possibilidade de 
se instituir o voto feminino (o que somente ocorreria em 1934), embora muitas 
mulheres, em especial nos núcleos urbanos, já soubessem ler e escrever. O 
deputado Cândido de Oliveira, afirmava que “Os analfabetos não têm opinião 
por si, inspiram-se nas opiniões alheias, são reflexo do pensamento dos 
potentados, e a meu ver, seria um grande perigo para a verdade da eleição, 
se eles para ela concorressem sem a consciência de sua responsabilidade” 
(apud Rodrigues, 1965, p. 145.) Rui Barbosa, redator do texto final da Lei, 
também era contra o voto dos analfabetos, pois acreditava que a educação 
era a única força capaz de desenvolver um país.  
 
 
Cena 5- Intelectuais discutem como acabar com a vergonha do país: o 
analfabetismo: no início do século XX, na República, os intelectuais 
brasileiros discutem, em várias instâncias, o analfabetismo no país, agora 
como a “vergonha” nacional. A primeira Constituição republicana, 1891, havia 
referendado, a proibição ao voto do analfabeto e, por outro, eliminando a 
seleção de eleitores por renda. O censo de 1890 mostrava que mais de 80% 
da população brasileira era analfabeta, o que gerou, entre os intelectuais 
brasileiros, um sentimento de “vergonha” diante dos países “adiantados”. 
Diante disso as primeiras décadas do século XX foram marcadas por intensas 
mobilizações, em diversas esferas da sociedade, em torno da alfabetização 
de adultos. Em 1915, foi fundada, no Clube Militar do Rio de Janeiro, a Liga 
Brasileira contra o Analfabetismo, que, como afirmavam em seus Estatutos, 
pretendia se caracterizar como um “movimento rigoroso” contra a ignorância. 
A ignorância, em muitos discursos, era considerada uma “calamidade 
pública”. O analfabetismo, como analisa Rocha (1995), aparece vinculado a 
uma série de outras expressões, com fortes cargas discursivas, como a 
pobreza, a criminalidade, verminoses e outras doenças. O analfabeto visto 
como cego, surdo, digno de pena e irracional. Em todos os lugares do país, 
surgiam ideias e propostas que visavam erradicar o analfabetismo no menor 
prazo possível. Abner de Brito, bacharel em CIências Jurídicas e Sociais, 
promotor público no Rio Grande do Norte, criou um método, por ele intitulado 
de “desanalphabetisador”, consagrado especificamente ao ensino de 
analfabetos. Para o autor, os sujeitos submetidos ao método ficavam lendo e 
escrevendo após haverem recebidos sete lições. Cada lição tinha a duração 
de três dias. Abner afirmava propagar seu método por todo o país, dando 
combate ao analfabetismo tão deplorável em nossa Pátria. “Toda essa gente 
que, inculta e ignorante, se sujeita a vegetar, se contentes em ocupações 
inferiores, sabendo ler e escrever aspirará outras coisas, quererá outra 
situação e como não há profissões nem temos capacidades para cria-las, 
desejará também emprego público” (PAIVA.1983, p. 92). 
 
 
Cena 6- Governo federal lança campanha de alfabetização de 
adolescentes e adultos:  em 1950, um curso promovido pelo Ministério da 
Educação e Saúde destinado a educadores da Campanha de Educação de 
Adolescentes e Adultos (CEAA), caracterizava o analfabeto como alguém que 
vive em condição de minoridade econômica, política e jurídica, que produz 
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pouco e mal e frequentemente explorado em seu trabalho, não pode votar e 
ser votado. Iniciado em 1947, com recursos do Fundo Nacional do Ensino 
Primário (FNEP), a Campanha enfrentou o desafio proposto pelo censo 
populacional de 1940, que registrou um índice de analfabetismo de 55% da 
população com idade superior a 18 anos, e respondeu às pressões externas 
em prol da alfabetização da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco), recém-criada no pós-guerra. 
Representou a primeira política pública federal de educação de jovens e 
adultos no país, impulsionada pela redemocratização do Estado brasileiro ao 
término do Estado Novo. A CEAA se estendeu até os princípios da década 
de 1960, comportou em seu interior a Campanha Nacional de Educação 
Rural, mas não alcançou a propalada “ação em profundidade” (que previa 
continuidade nos estudos, formação profissional e universidades populares), 
restringindo-se à alfabetização extensiva. A capacidade de mobilização 
observada nos primeiros anos não se manteve ao longo da década e a 
Campanha entrou em declínio, mas a experiência de alfabetização de 
grandes contingentes de brasileiros modificou no seu percurso a visão 
preconceituosa em relação aos analfabetos, abrindo espaço à emergência de 
uma nova concepção de educação de jovens e adultos. 
 
 
Cena 7- Salas de alfabetização de adultos funcionam em todo país, o 
analfabeto é alguém que possui cultura: na cidade de Angicos, no sertão 
do Rio Grande do Norte Pernambuco, na década de 60, um outro discurso 
sobre o analfabeto foi sendo tecido. Os educandos, adultos analfabetos 
moradores da região, dispostos em círculos, discutiam sobre a sua situação 
de vida. Cada um deles conta sua própria trajetória, suas dificuldades, suas 
alegrias. Contavam o que sabiam, o que aprenderam na vida prática, o que 
ouviram de seus pais, o que ensinavam aos filhos. Narravam histórias, 
recitavam poesias, falavam do seu dia a dia. Com a mediação do educador, 
escolhiam uma palavra denominada palavra-geradora, que sintetizava todas 
as discussões. Falavam de história e do mundo que os cerca, a partir da 
palavra escolhida. A palavra era dividida em silabas, que também serviam de 
base para a sistematização do aprendizado da leitura e da escrita. Esse modo 
de educar baseava-se, na ideia de que, a partir do conhecimento da realidade 
do educando. O educando seleciona algumas palavras que possam 
desencadear um processo de problematização dessa mesma realidade e as 
formas de superá-las e, ao mesmo tempo, sirvam como ponto de partida para 
o ensino dos padrões silábicos da língua. Assim, era a concepção do 
educador Paulo Freire. Ao criticar as bases sobre os quais se organizavam 
as Campanhas de Alfabetização do governo federal, Paulo Freire indicava 
que as aulas para adultos deveriam ter por base a própria realidade dos 
alunos e que o trabalho educativo deveria ser feito com o homem e não para 
o homem. Os materiais a serem utilizados com os alunos não poderiam ser 
uma simples adaptação daqueles que eram utilizados com as crianças. 
Subjacente a essas novas práticas propostas estava a concepção sobre o 
adulto não alfabetizado, que não poderia mais ser visto como alguém 
ignorante e imaturo, mas como um ser produtor de cultura e de saberes. Por 
isso, um dos pressupostos em que baseava a sua proposta de alfabetização 
era o de que a leitura do mundo precedia a leitura da palavra. Além disso, 
afirmava que o problema do analfabetismo não era o único nem o mais grave 
da população: as condições de miséria em que vivia o não alfabetizado é que 
deveriam ser problematizadas. Muitas das ideias de Paulo Freire sobre o 
analfabetismo e a ação alfabetizadora também estavam presentes em vários 
outros movimentos de educação popular que surgiram no período entre o final 
dos anos 50 e o início dos anos 60. Entre esses movimentos destacam-se o 
Movimento de Educação de Base (MEB), da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB); o Movimento de Cultura Popular (MCP), ligado à 
Prefeitura do Recife; os Centro Populares de Cultura (CPCs), organizados 
pela União Nacional dos Estudantes (UNE); o CEPLAR- Campanha de 
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Educação Popular da Paraíba; o De Pé no Chão também se Aprende a Ler, 
da Prefeitura de Natal. Esses movimentos emergiram em diversas 
localidades do país, mas foi nos estados do Nordeste que se concentraram 
em maior número e com maior expressão. A educação de adultos passa a 
ser vista como forte instrumento de ação política: afinal mais de 50% da 
população brasileira era excluída da vida política nacional, por ser analfabeta. 
O analfabetismo é visto não como causa da situação de pobreza, mas como 
efeito de uma sociedade injusta e não igualitária. Por isso, a alfabetização de 
adultos deveria contribuir para a transformação da realidade social. Nesse 
contexto, o saber e a cultura populares são valorizados e o analfabeto é 
considerado como produtor de conhecimentos: a educação deveria ser, 
assim, dialógica e não bancária. Por isso, Paulo Freire propunha que, em 
lugar das cartas do ABC8 fosse implantado os círculos de cultura, o debate, 
a problematização e o diálogo, dentro de uma educação libertadora. 
 
 
Cena 8- O Mobral e a alfabetização de adultos: nos anos 70, o Mobral: 
Movimento Brasileiro de Alfabetização recebia adultos de meios populares 
para aprenderem a ler e escrever. Utilizavam, para isso, um mesmo livro 
adotado em todo Brasil, que apresentava palavras-chaves e, a partir delas, 
os padrões silábicos da Língua Portuguesa. Nele, podiam ser lidas 
mensagens que enfatizavam a necessidade do esforço individual do 
educando para que se integrasse no processo de modernização e 
desenvolvimento do país. O professor era um estudante que escutou os 
apelos da propagando, veiculada no rádio e na televisão, que repetia o som 
de uma música: “Você também é responsável, então me ensine a escrever, 
eu tenho a minha mão domável, eu sinto a sede do saber”. Acreditava-se que, 
por meio de uma ação semivoluntária, poderia transmitir o seu saber ao outro 
e, assim, tirá-lo das trevas do analfabetismo. Em muitos casos, conseguia-se 
apenas a ensiná-lo a “desenhar” o nome. O golpe militar de 1964 foi uma 
repressão a todas as formas de dissidência política, os movimentos de 
educação e cultura popular foram extintos e o governo federal cria o Mobral 
em 1967, embora tenha iniciado suas atividades somente no ano de 1969. 
Funcionava como uma estrutura paralela e autônoma em relação ao 
Ministério da Educação, com força e muitos recursos. A alfabetização de 
adultos cumpre as funções de adaptar o migrante rural aos mercados de 
trabalho e consumo urbanos e preparar a força de trabalho para o modelo de 
desenvolvimento concentrador de riquezas. No intuito de preservar a imagem 
externa do país, mostrando à comunidade internacional que o Brasil estava 
erradicando a vergonha nacional. Os métodos e material didático propostos 
pelo Mobral assemelhavam-se, aos elaborados no interior dos movimentos 
de educação e cultura popular, pois também partiam de palavras-chaves 
retiradas da realidade do analfabeto adulto para, então, ensinar os padrões 
silábico da língua portuguesa. Todo o conteúdo crítico e problematizador das 
propostas anteriores foi esvaziado. Muitos outros programas e movimentos 
de alfabetização foram criados paralelamente e depois da extinção do Mobral 
ocorrida em 1985. Naqueles emanados da sociedade civil e de governos 
populares que assumiram as prefeituras depois da queda da ditadura militar, 
buscavam-se resgatar os discursos e as práticas de Paulo Freire e dos 
movimentos de educação e cultura popular dos anos 60. O adulto analfabeto 
é visto como incapaz, produtor de cultura, dotado de saberes, formulador de 
hipóteses acerca do sistema alfabético, usuário de práticas de leitura e escrita 
em seu cotidiano. 
 

                                                 
8 As cartas do ABC ou abecedários eram folhetos vendidos por 200 réis, que teve sucessivas edições. 
Pequeno livreto obedecia a uma organização comum: trazia em suas primeiras páginas, o alfabeto em 
letras de vários formatos; em seguida apresentava padrões silábicos: ba,be,bi,bo,bu; trazia ainda, 
pequenas frases compostas, sucessivamente, de monossílabos, dissílabos e trissílabos; na última 
página trazia sentenças morais para que o aluno supostamente alfabetizado, pudesse ler. 
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Cena 9- Deputados e instâncias da sociedade civil voltam a discutir o 
voto do analfabeto:  nos anos que antecederam a promulgação da Lei n. 
7.332, de 1º de julho de 1985, que restitui ao analfabeto o direito de voto, 
depois de referendado pela Constituição de 1988, o debate em torno do tema 
voltou a se instalar no Brasil9. A Constituição de 1988 consagra o direito 
público subjetivo dos jovens e adultos ao ensino fundamental público e 
gratuito e confere ao analfabeto o direito ao voto, mas na década seguinte 
programas governamentais como o Alfabetização Solidária10 continuaram a 
colocá-lo no lugar de dependente ao convocar a população a “adotá-lo”. 
Permaneceram identificando o analfabetismo a uma doença que precisava 
ser extirpada da sociedade brasileira, na medida em que propõem a sua 
erradicação em um tempo mais breve possível; cinco meses no caso da 
Alfabetização Solidária, de seis a oito meses no caso do Brasil Alfabetizado11. 
Reforçaram-se, ainda, a ideia de que o alfabetizador de adultos poderia ser 
qualquer pessoa de “boa vontade” que estivesse disposto a “ajudar” e não 
um profissional com formação qualificada. Desse modo, a alfabetização não 
se colocava como um direito, mas como “caridade”. Muitos alfabetizadores 
ao se depararem, pela primeira vez, com uma turma de adultos não 
alfabetizados, pareciam se portar diante de “tábulas rasas” que precisavam 
do saber do outro para sobreviverem. A ideia de que os educadores têm, 
entre suas tarefas, a “implantação” de uma suposta consciência crítica nos 
educandos, é, do mesmo modo, muito forte: aqui também se repete uma 
concepção iluminista de educação, na medida em que se atribui aos 
intelectuais o papel de disseminar a suposta verdade.  
 
 

Observa-se, diante das cenas apresentadas que, o preconceito contra o 

analfabeto foi sendo construído, ao longo da história brasileira. Assim, quando a cultura 

escrita não ocupava lugar de destaque e centralidade na sociedade, não se podia falar 

de um preconceito contra o analfabeto. Porém, quando a leitura e escrita passaram a 

ocupar lugar de destaque, alguns estigmas foram construídos ao longo dos tempos, 

como por exemplo ao falar que analfabeto vive na escuridão, que é alguém sem cultura, 

sem conhecimentos e desprovidos de saberes. Atualmente o analfabeto pode ser visto 

como alguém que, devido as faltas de oportunidades, não se alfabetizou.  

Observa-se também que, expressões e situações preconceituosas 

marcaram a vida de pessoas que não tiveram a oportunidade de se alfabetizarem 

quando na infância ou juventude. 

 

 

                                                 
9 Em seu artigo 18, a referida lei dispõe que “O alistamento eleitoral passa a ser feito dispensando-se 
a formalidade de o próprio alistando datar o respectivo requerimento e, quando este não souber assinar 
o nome, aporá a impressão digital de seu polegar direito no requerimento e na folha de votação.  
10 Criado em 1996, o Alfabetização Solidária veicula em seu site e nos meios de comunicação uma 
campanha de arrecadação de fundos, cujo lema é “adote um analfabeto” 
11 Criado em 2003 pelo governo federal. Cristovam Buarque, ministro da Educação, definiu a 
alfabetização de adultos como prioridade de sua gestão, referindo-se ao analfabetismo como “chaga” 
e comparando a meta de universalização a “abolição da escravidão” 
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3.7 PAULO FREIRE E A ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS 

 

 

Pode-se dizer que Paulo Freire (1921-1997) foi um dos grandes 

pedagogos do século XX, respeitado não só no Brasil, mas também no mundo, fez 

importantes contribuições à educação popular. Freire se preocupa com o contraste 

entre a pobreza e a riqueza resultante de privilégios sociais (COUTO12, 2014). 

 Paulo Regulus das Neves Freire, nascido em Recife (PE), em 1921, 

ganhou universalidade nos últimos trinta anos, ultrapassando as fronteiras brasileiras 

e chegando a diferentes países, entre os quais Chile, Guiné-Bissau, Austrália, Estados 

Unidos, Itália, Nicarágua, Índia, Angola e Tanzânia. 

 Freire defendeu uma concepção do conhecimento que precisa ser 

compreendida, a partir do contexto sócio-histórico que a originou: “O nordeste 

brasileiro, onde, no início da década de 60, metade dos seus 30 milhões de habitantes 

vivia na cultura do silêncio, isto é, eram analfabetos” (GADOTTI, 1989, p. 32). 

 Em 1962, na cidade de Angicos (RN), a prática pedagógica denominada 

posteriormente “Método Paulo Freire” alfabetiza 300 trabalhadores rurais em 45 dias, 

começando a difundir-se e ampliar-se. No ano seguinte, Paulo Freire é convidado pelo 

Presidente da República, João Goulart, a repensar a alfabetização de adultos em nível 

nacional. Para 1964, estava prevista a organização de vinte mil círculos de cultura13 , 

para alfabetização de dois milhões de pessoas. Esse movimento é paralisado pelo 

Golpe Militar de 1964. 

 Freire é preso em junho de 1964, ficando sessenta dias detido sob 

denúncias que o colocavam como um “subversivo internacional”, um traidor do povo 

brasileiro. Apesar disso, o inquérito policial foi arquivado por “inépcia de denúncia”. 

  Exilado, esteve na Bolívia e depois no Chile, onde por quatro anos 

trabalhou junto ao serviço de extensão cultural do governo de Salvador Aliende, 

desenvolvendo o mesmo tipo de atividade e pesquisa que realizava no Brasil. 

                                                 
12 Mestre e Doutora em Filosofia da Educação pela Faculdade da USP (FE-USP) e coordenadora do 
Centro de Referência Paulo Freire. 
13 Espaços culturais que nasceram no interior do Movimento Cultura Popular (MCP), no final da década 
de 50 no Recife, nos quais se desenvolveu o “Método Paulo Freire” de alfabetização de adultos. 



54 
 

A experiência do exílio pode ser qualificada como profundamente 

pedagógica, pois lhe possibilita questionar o Brasil, compreendê-lo melhor, 

compreender o que feito, e oferecer sua contribuição a outros povos. 

 Em 1969, Freire é convidado a lecionar por dois anos na Universidade 

de Harvard, ao mesmo tempo em que é convidado a trabalhar no Conselho Mundial 

das Igrejas em Genebra, como conselheiro educacional dos governos do Terceiro 

Mundo. Em 1971, funda com um grupo de brasileiros, o Instituto de Ação Cultural 

(IDAC), através do qual dissemina a discussão sobre o processo educativo popular. 

 Em 1975, inicia um longo processo de aprendizagem na África, 

trabalhando com programas de alfabetização em países recém libertos da condição 

de colônia. Nessas experiências, Freire (apud GADOTTI, 1989, p. 63) afirma vivenciar: 

 

A dialética entre a paciência e a impaciência. Se rompe esta relação e se 
tende mais à paciência, essa característica se transforma em anestésico que 
leva a sonhos irrealizáveis. Se tende mais à impaciência, cai-se num ativismo, 
num voluntarismo, no desastre. O único caminho é a harmonia contraditória.  
 

 
  Pelo reconhecimento do valor de sua contribuição teórico-prática, Paulo 

Freire recebe, na década de 70, o título de “Doutor Honoris Causa” da Open University 

(Londres), da Universidade de Louvain, da universidade de Michigan e da Universidade 

de Genebra. Beneficiado pela anistia, retorna ao Brasil em 1980. 

A análise da contribuição sociopedagógica de Paulo Freire explicita o 

compromisso com os homens “concretos” temporalizados em situações de opressão. 

Caracterizando seu pensamento, verificam-se as expressões como “Pedagogia do 

Oprimido” (FREIRE, 1983), “Pedagogia da Pergunta” (FREIRE E FAGUNDES, 1985), 

“Pedagogia do Diálogo e do Conflito” (GADOTTI, FREIRE E GUIMARÃES, 1986) e 

“Pedagogia para a Libertação” (GADOTTI, 1989). 

Freire insiste na ideia de que uma nova teoria do conhecimento precisa 

prescindir da ideia de que o conhecimento é a verdade, ideia essa defendida pelos 

positivistas: "É preciso elaborar uma nova teoria do conhecimento, a partir dos interesses 

dos oprimidos, que lhes permita reelaborar e reordenar seus próprios conhecimentos e 

apropriar-se, a partir dessa matriz, de conhecimentos alheios” (GADOTTI, 1989, p. 72). 

  Passados 54 anos da primeira experiência com o “Método Paulo Freire”, 

as ideias e os estudos do educador permanecem vivos em muitas práticas desenvolvidas 

na alfabetização de adultos. Para Couto (2014), Freire sempre se incomodava quando 
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lhe atribuíam a autoria de um método de alfabetização. Ele dizia que o compromisso 

político com os renegados, com os proibidos de ler a palavra e reler o mundo, o levou a 

criar uma metodologia que mais se aproxima de um método de conhecer do que de 

ensinar. Mesmo assim, a expressão “Método Paulo Freire” é atualmente universalizada 

como referência de uma concepção democrática da prática educativa. 

 

 

3.7.1 Educação problematizadora 

 

 

 Na perspectiva epistemológica que estabelece, encontra-se um Paulo 

Freire interacionista, que dialetiza homem e conhecimento num processo permanente 

de problematização. Para ele, uma educação crítica considera os homens como seres 

em permanente devir, inacabados, incompletos, numa realidade igualmente 

inacabada e incompleta. 

  É a troca problematizadora que se estabelece entre homem e realidade 

que permite ao primeiro reinventar-se, ao mesmo tempo em que reinventa, com os 

outros, a própria realidade (FREIRE, 1980, p. 81): 

 

O caráter inacabado dos homens e o caráter evolutivo da realidade exigem 
que a educação seja uma atividade contínua, A educação problematizadora, 
que não aceita nem um presente bem conduzido, nem um futuro 
predeterminado, enraíza-se no presente dinâmico e chega a ser 
revolucionária.   

 

  Para Freire, o diálogo é o encontro entre os homens mediatizado pelo 

mundo. Preconiza a importância da conscientização em relação ao contexto histórico 

no qual o sujeito está inserido, identificando-a como compromisso e inserção crítica 

na história. Relaciona conscientização e utopia, definindo esta última da seguinte 

forma: "O utópico não é o irrealizável, a utopia não é o idealismo; é a dialetização dos 

atos de denunciar e anunciar. Utopia é também compromisso histórico; utopia exige 

conhecimento crítico."  (FREIRE, 1980, p.33) 

  O processo de alfabetização, para Freire, concretiza uma proposta 

metodológica na qual a língua escrita revela-se como instrumento para a formação da 
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consciência crítica, através dos processos de investigação, tematização e 

problematização. 

  Para o momento da investigação, Freire sugere o levantamento de 

palavras e temas geradores, relacionados à experiência cotidiana dos alfabetizandos. 

Na tematização, os assuntos escolhidos são contextualizados para superação da 

visão mágica da realidade e construção de uma visão crítica.   

  A contribuição pedagógica de Freire é ampla, sendo verificada tanto em 

experiências de educação informal, como quanto no esforço de muitos educadores 

para sistematizá-la no seu cotidiano em sala de aula. Como elementos dessa 

sistematização, Moll (2011, p. 24) aponta os seguintes princípios: 

 

• O homem se torna sujeito da história pela reflexão permanente sobre 
a sua realidade: nesse processo modifica-se e cria condições para modificá-
la; 

• A construção da consciência é um ato de conhecimento, permanente 
e evolutivo, na medida da qualidade das trocas que se estabelecem entre 
sujeito e realidade; 

• O conhecimento é um contínuo fazer-se, não havendo respostas 
absolutas, mas tantas respostas quantos forem os desafios; 

• A educação caracteriza-se por uma “pedagogia do conhecimento” e o 
diálogo é o seu alicerce; 

• A educação tem o papel de superar a consciência mágica e ingênua, 
permitindo a construção da consciência crítica; 

• Toda ação educativa deve ser constituída da reflexão sobre o homem 
e sua situação concreta de vida; 

• O educando é sujeito, bem como o educador, do processo educativo; 

• O educador tem função de mediar e problematizar a relação do 
educando com o conhecimento; 

• A relação entre educador e educando é horizontal; 

• A escola é um espaço social de conscientização; 

• A avaliação constitui-se num processo mútuo e permanente que 
envolve educando e educador. 
 
 
 

Observa-se que a educação libertadora necessita desenvolver 

processos de ensino mais desafiadores, estabelecendo uma aprendizagem dialógica 

que se apoia na problematização. Assim, o professor não deve ser visto como um 

proprietário do saber e detentor do conhecimento, mas como personagem crítico na 

proposição de desafios e encaminhamento de processo de procura, sabendo que 

ninguém ignora tudo, ninguém, sabe tudo.  

Diante disso, a escola passa a ser um espaço privilegiado para que se 

desenvolva um conhecimento crítico como ferramenta de construção da realidade. O 
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espaço educativo não pode limitar-se a transmitir informações, mas em um processo 

de compreensão e de efetiva libertação. 

 

 

3.7.2  Método Paulo Freire  

 

 

Embora Freire insista em dizer que não construiu um método de 

alfabetização de adultos, várias obras consultadas trazem a concepção de Freire 

como um método (COUTO, 2014, p. 18). 

Para Freire, em um país tão grande, com nítida cisão entre cidade e 

campo e tão diferentes culturas regionais, é impossível saber antecipadamente o que 

interessa e motiva o educando. Por isso rejeita as cartilhas, como “roupa de tamanho 

único, que serve para todo mundo e para ninguém”, as quais tratam de temas 

diferentes da realidade vivida. 

          Couto (2014) ressalta que, nesse sentido, os educadores superam a 

postura autoritária e, abertos ao diálogo, procuram ouvir o próprio povo. Paulo Freire 

recomenda fazer o levantamento do universo vocabular dos grupos, a fim de recolher 

palavras geradoras, que variam conforme o lugar. Em uma região de Pernambuco, 

por exemplo, as palavras escolhidas foram: tijolo. Voto, siri, palha, cinza, biscate, 

doença. Chafariz, máquina, emprego, engenho, mangue, terra, enxada, classe. Já nas 

favelas, do Rio de Janeiro, elas foram outras: favela, chuva, arado, terreno, comida, 

batuque, poço, bicicleta. Trabalho, salário, profissão, governo, riqueza, tijolo. 

Em seguida, eram organizados os círculos de cultura, constituídos de 

grupos pequenos sob a coordenação de um animador, que tanto pode ser um 

professor ou uma pessoa já alfabetizada. Na favela, havia o debate em torno do 

problema da habitação, da alimentação, do vestuário, da saúde, educação. Para 

Freire, a alfabetização de adultos, para que não seja puramente mecânica e 

memorizada, o que se há de fazer é proporcionar-lhes que se conscientizem para se 

alfabetizarem.  

Tassinari e Pupin (2007) ressaltam que o Método de alfabetização de 

Freire de codificação e decodificação de palavras e temas geradores de caráter 

interdisciplinar, divide-se em três etapas: 
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1. Etapa de investigação: o professor e aluno buscam juntos palavras e 
temas significativos para a vida do aluno, os quais façam parte do seu 
universo vocabular e da comunidade em que vive. 
2. Etapa da tematização: momento de análise dos significados sociais 
das palavras e dos temas, tornando possível, por meio dessa análise, a 
tomada de consciência do mundo. 
3. Etapa de problematização: momento em que o aluno é desafiado e 
inspirado pelo professor a superar a visão mágica e acrítica do mundo, 
assumindo uma visão de conscientização. 

 
 

Freire propõe, no livro Educação como prática de liberdade (1996, p. 35), 

a aplicação de seu método em cinco fases: 

 

1. Levantamento do universo vocabular dos grupos com quem se 
trabalhava: por meio de interações e de investigações sobre os 
conhecimentos mútuos do grupo, respeitando os dialetos que usarem. 
2. A escolha das palavras, selecionadas do universo vocabular 
pesquisado: de acordo com critérios como: riqueza fonética, dificuldades 
fonéticas- trabalhadas gradativamente, partindo do uso das mais simples 
para as mais complexas -e comprometimento pragmático, referente ao uso 
da palavra na realidade sócio-político-cultural do aluno, do grupo ou da 
comunidade. 
3. Criação de situações existenciais típicas do grupo com quem se vai 
trabalhar: propõe-se uma discussão, por meio de uma análise crítica 
consciente de problemas locais, regionais e nacionais, a fim de ser ter novas 
perspectivas sobre eles. 
4. Elaboração das fichas-roteiro, que auxiliem os coordenadores de 
estudo de debate em seu trabalho: oferecendo subsídios necessários de 
maneira flexível. 
5. As fichas com a decomposição das famílias fonêmicas 
correspondentes aos vocábulos geradores: com uso de slides ou cartazes. 

 

O Método de Freire para a alfabetização iniciava-se com o universo 

vocabular dos educandos, pela coleta de palavras geradoras, através de conversas 

informais, o professor estuda com atenção os vocábulos usados pelos educandos e 

sua comunidade. Essas palavras serviam de base para as lições. Selecionadas, as 

palavras eram apresentadas à sala por meio de cartazes com figuras, para que o 

grupo iniciasse uma discussão para significa-las. Em seguida, o estudo de cada 

palavra por meio da silabação, assemelhando-se ao método tradicional, de maneira 

que cada sílaba se estenda à sua respectiva família silábica. A partir desse estudo, 

vinha a formação de novas palavras e, por fim, uma discussão sobre os novos temas 

que surgiram com base nas palavras geradoras. Trata-se de um momento em que o 

educando vai além do ato de decodificar palavras, ele é chamado a fazer uma 

conscientização sobre os problemas enfrentados diariamente, sobre o mundo e a 

realidade que o cerca. 
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Freire defende a autogestão pedagógica, o professor é apenas animador 

do processo, para evitar o autoritarismo que costuma minar a relação pedagógica. Ao 

dar mais valor à aprendizagem por meio das discussões em grupo, Freire recusa a 

transmissão de conhecimento vindos de fora. Mesmo quando há necessidade de 

textos, prefere que os próprios alunos os redijam. Nesse sentido, sua pedagogia 

representa não só um esforço, mas um trabalho efetivo em direção à democracia do 

ensino. 

Ao longo de diversas experiências de Paulo Freire pelo mundo, o 

resultado sempre foi gratificante, e muitas vezes, comovente. A pessoa iletrada chega 

à escola, muitas vezes sentindo-se culpada pela condição de analfabeta, mas aos 

poucos descobre com orgulho que também é “um fazedor de cultura” e, mais ainda, 

que a condição de inferioridade não se deve a incompetência, mas à sua humanidade 

roubada. O método Paulo Freire pretende superar a dicotomia entre teoria e prática: 

no processo, quando o indivíduo descobre que sua prática supõe um saber, conclui 

que, de certa maneira, conhecer é interferir na realidade. 

 

 

3.7.3 Dialogicidade do ato educativo 

 

 

  Para Couto (2014), um dos axiomas do Método Paulo Freire é que não 

existe educação neutra. A educação, vista como uma construção e reconstrução 

continua de significados, dada a realidade, prevê a ação humana sobre essa 

realidade. Essa ação pode ser determinada pela crença fatalista da causalidade, 

portanto isenta de análise, uma vez que ela se apresenta estática, imutável, 

determinada. Mas pode ser movida também pela certeza de que a causalidade pode 

ser submetida à análise e, portanto, com ação e reflexão pode-se revitalizá-la e 

transformá-la. 

 Couto (2014) afirma que o que existe de mais atual e inovador no Método 

Paulo Freire é a constatação da indissociabilidade entre os processos de 

aprendizagem da leitura e da escrita e o processo de politização. O alfabetizando é 

desafiado a refletir sobre seu papel na sociedade, enquanto aprende a escrever a 

palavra “sociedade” é desafiado a repensar a sua vida, conforme aprende a 

decodificar o valor sonora de cada sílaba que compõe essa palavra. Para a autora, 
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essa reflexão tem por objetivo promover a superação da consciência ingênua, pela 

consciência crítica.  

Sempre em busca de um humanismo nas relações entre homens e 

mulheres, a educação, para Freire, tem como objetivo promover a ampliação da visão 

de mundo do educando, para melhor qualificar sua intervenção nele, e isso é facilitado 

quando essa relação é mediada pelo diálogo. Não se baseia, como na educação 

bancária, no monólogo daquele que, achando-se saber mais, deposita o 

conhecimento como algo quantificável, naquele que supostamente sabe menos ou 

nada sabe. A atitude dialógica é, antes de tudo, uma atitude de amor, humildade e fé 

nos homens, no seu poder de fazer e refazer, de criar e recriar (FREIRE, 1987, p. 81). 

Na experiência de Angicos, assim como em outros lugares onde foi 

adotado o Método, as salas de aula transformavam-se em fóruns de debate, batizados 

por Freire de “Círculos de Cultura”. Neles, os alfabetizandos aprendiam a ler o mundo 

e as letras e a escrever sua história de vida e as palavras. O uso dessa metodologia, 

para a alfabetização de adultos, diferenciou-se das que vinham sendo utilizadas14 pois 

considerava os conhecimentos de mundo que o adulto possuía e não os infantilizava. 

Dessa maneira, possibilitou uma forma de ensino e aprendizagem libertadora, crítico-

reflexivo, em que os educandos se posicionavam diante dos problemas vivenciados. 

 

 

                                                 
14 Frank Charles Laubach (1884-1970), também desenvolveu uma metodologia de alfabetização de 
adultos que ficou conhecida como Método Laubach. Criado e usado inicialmente nas Filipinas no ano 
de 1915. A intenção desse método era a evangelização, os habitantes da ilha tinham que ser capazes 
de ler a Bíblia. Consistia na adaptação do alfabeto inglês para o dialeto mouro, usado pelos filipinos. 
Depois, empregou o método de conhecimento de palavras escritas, que nomeavam objetos familiares 
aos alunos e pedia-lhes que apontassem figuras que representavam os objetos. O método procurava 
dar ênfase à letra inicial das palavras, que posteriormente, essas letras eram identificadas pelos alunos, 
em outras palavras, que passavam a uni-las formando sílabas e novas palavras. Na década de 1940, 
a convite do governo brasileiro, Laubach esteve no Estado de Pernambuco divulgando seu método de 
alfabetização nas escolas de educação básica e universidades. Suas cartilhas eram constituídas com 
conteúdo de teor filosófico e cristão, evidenciava a formação cristã para a paz, para a ética e para a 
existência de Deus. As cartilhas foram usadas durante algum tempo no Brasil, nos programas de 
alfabetização de adultos. O uso das cartilhas fundamentou durante muitos anos os trabalhos de 
alfabetização no Brasil. Contudo, muitas discussões foram levantadas sobre o assunto. Paulo Freire já 
defendia a necessidade de uma alfabetização que partisse dos alunos, de dentro para fora, mediada 
pelo professor. 
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3.8 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL PARA A 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

 Em seu artigo 37, a LDBEN 9394/96 afirma que 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: 

 

§ 1- os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens 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; 
 
§ 2- o Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre 
si. 
 
§ 3- a educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente, 
com a educação profissional na forma do regulamento incluído pela Lei 
11.741, de 2008. 

 

  O aspecto fundamental a considerar é o avanço conceitual que a LDB 

trouxe no campo da educação de jovens e adultos. De acordo com Carneiro (2015), 

substituir a ideia confusa de “ensino supletivo” pela ideia pedagogicamente plena de 

“educação de jovens e adultos” ampliou o conceito, alargou o dever do estado com as 

responsabilidades, o dever de atender neste campo e, sobretudo, a ideia de instrução 

cedeu lugar ao ideal de processos formativos plurais. 

 Carneiro (2015, p 64) afirma que o desdobramento deste avanço 

conceitual-operativo, contido no Parecer 11/00 que regulamenta as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a EJA, que passa a buscar três funções dentro de um 

lastro de convergências transformadoras, a saber: 

 

• Função reparadora: recuperação de um direito negado ao cidadão na 
idade própria. Com esta medida, assegura-se a reintrodução no circuito dos 
direitos civis. 

• Função equalizadora: recuperação do direito à igualdade pela 
ampliação das possibilidades de acesso, permanência e aprendizagem 
sequenciada via educação escolar. 

• Função qualificadora: recuperação do direito de aprender a aprender, 
aprender sempre, capacitar-se para o exercício da educação permanente, 
ampliando-se as chances de viver adequadamente na sociedade do 
conhecimento como um cidadão ativo, participativo e socialmente produtivo. 
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Existe, no Ensino Fundamental, cobertura de 97% da demanda. O 

percentual remanescente e o acumulado ao longo do tempo até passado recente, em 

percentuais avantajados, respondem pela necessidade da oferta educacional para 

jovens e adultos que estiveram fora da educação básica na idade própria 

(CARNEIRO, 2015, p. 254). 

Para o autor, esta população de necessidade de atendimento 

educacional tardio se distribui em dois grupos distintos: primeiro, aqueles 

reconhecidamente analfabetos: de acordo com aqueles que foram à escola, passaram 

ali pouco tempo e, portanto, não tiveram tempo de sedimentar o que haviam 

superficialmente aprendido. São os analfabetos funcionais; segundo, aqueles que 

estiveram na escola em momentos intermitentes. Todos esses carecem de uma 

política própria de atendimento, capaz de lhes conferir os meios adequados, para a 

superação da não escolarização ou que ocorreu de forma inadequada. 

 É, a partir dessa clientela, que se perfilam as três funções da Educação 

de Jovens e Adultos, nos termos do Parecer pertinente. Cada função alarga 

fortemente os canais de participação do cidadão trabalhador na vida social, no mundo 

de trabalho e nos múltiplos espaços de convivência.  

Como modalidade educativa, a EJA representa uma forma de 

operacionalização do direito fundamental à educação e, portanto, como direito público 

subjetivo (CANEIRO, 2015). 

A Lei não apenas assegura a oferta de oportunidade escolar à população 

de jovens e adultos situados fora da idade regular (idade própria), mas estabelece a 

necessidade de toda uma abordagem pedagógica, incluindo conteúdos, 

metodologias, tipologias de organização e processos de avaliação diferenciados 

daqueles dos alunos que se acham na escola em idade própria. A ideia é que a escola 

trabalhe um processo psicopedagógico que respeite o perfil cultural do aluno adultos, 

ensejando-lhe o aproveitamento da experiência humana adquirida no trabalho e, 

portanto, manancial insubstituível de construção da trajetória de autoaprendizagem 

(Arts. 1º e 3º. Incs. X e XI da LDB). 

O texto legal trata de ações integradas e complementares a serem 

estimuladas pelo Poder Público, para que o adulto não apenas chegue à escola, mas 

também nela permaneça. O que se busca destacar é que as funções intelectuais de 

adulto devem ser trabalhadas, de forma articulada com outras dimensões, como o 

respeito às atitudes, às motivações e ao horizonte temporal.  
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§ 1- As responsabilidades dos sistemas de ensino no tocante à oferta de 
educação escolar institucionalizada à população que ficou fora da escola na 
idade regular são as mesmas definidas pela Constituição Federal e pela LDB 
para os alunos do ensino regular. Não menos importante é que o atendimento 
oferecido deve levar em conta o perfil do aluno e suas necessidades 
concretas de aprendizagem. A oferta deverá se organizada através de cursos 
regulares ou de exames específicos, oferecidos por instituições 
credenciadas. Devem ser organizados. Observando as Diretrizes 
Curriculares Nacionais de Educação de Jovens e Adultos. 
A expressão “fora da idade própria” usada pelo legislador no caput do Art. 37. 
Significa que os sistemas de ensino devem agir levando em consideração os 
elementos concretizadores do perfil da população escolar a atender.  
 
§ 2- Os sistemas de ensino deverão observar o princípio da igualdade de 
condições de permanência na escola (Art. 3º. I) do aluno trabalhador. Há 
necessidade de mecanismos de integração e complementaridade de 
estudos, de modo que os alunos possam progredir na aprendizagem de forma 
consistente. (CARNEIRO, 2015, p.   ) 

 

A grande finalidade da EJA é reinserir o cidadão no campo dos direitos 

civis, que possa usufruir da igualdade de direitos. A Conferência Nacional de 

Educação Básica/Coneb, 2008, afirma que, dentre as bases para a democratização 

da gestão como instrumento na construção da qualidade social da educação, 

destacam-se: 

• Consolidação de uma política de educação de jovens e adultos, 
concretizada na garantia de formação integral, da alfabetização e das demais 
etapas de escolarização, ao longo da vida, inclusive àqueles em situação de 
privação de liberdade. Essa política pautada pela inclusão e qualidade social 
prevê um processo de gestão e financiamento que assegure condições da 
EJA em relação às demais etapas e modalidades da educação básica, a 
implementação do sistema integrado de monitoramento e avaliação, uma 
política específica de formação permanente para o professor que atue nessa 
modalidade de ensino, investimento de recursos para estados e municípios e 
que esta modalidade de ensino seja ministrada por professores licenciados. 
 

• Disseminação de uma política direcionada à transformação dos 
sistemas educacionais em sistemas inclusivos, que contemplem a 
diversidade com vistas à igualdade, por meio de uma estrutura física, 
recursos materiais e humanos e apoio à formação com qualidade social, de 
gestores e educadores nas escolas públicas, tendo como princípio a garantia 
do direito à igualdade e à diversidade étnico-racial, de gênero, de idade, de 
orientação sexual e religiosa, bem como a garantia de direitos aos alunos 
com necessidades educacionais especiais, dentre eles os que têm 
deficiências, altas habilidades/superdotação e transtornos globais de 
desenvolvimento. 
 

• Concepção ampla de currículo que implica o redimensionamento das 
formas de organização e de gestão do tempo e espaços pedagógicos, e deve 
ser objeto de discussão pelos sistemas de ensino e unidades escolares, de 
modo a humanizar e assegurar um processo de ensino e aprendizagem 
significativo, capaz de garantir o conhecimento a todos. 
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• Estímulo e apoio à formação de leitores e de mediadores, na educação 
básica, como sistemáticas a serem implementadas e desenvolvidas pelos 
sistemas de ensino e escolas, realizando a renovação e manutenção das 
bibliotecas com equipamentos, espaços, acervos bibliográficos, como 
condição para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 
 

• Reconhecimento das práticas culturais e sociais dos alunos e da 
comunidade local, entendendo-as como dimensões formadoras que se 
articulam com a educação escolar e que deverão ser consideradas na 
elaboração dos projetos políticos-pedagógicos, na organização dos 
currículos e nas instâncias de participação das escolas. 

 
A educação de jovens e adultos não pode ser confundida com mero ensino 
ou com um sistema de aulas formais que, muitas vezes, contribuem, apenas 
para o estilhaçamento do aluno enquanto identidade. Por isso a escola, de 
EJA não pode se pautar por hegemonias culturais sob pena de produzir a 
profanação do direito de aprender sem fragmentações impostas 
(CARNEIRO, 2015, p. 105). 

 

Para o autor, embora haja a compreensão de que o legislador brasileiro 

atribuiu à população de EJA, destaca também, que o avanço científico e tecnológico, 

a globalização da economia, os desafios da sociedade em rede e a solidariedade 

planetária rebatem nos valores culturais, no cotidiano das pessoas, nas modalidades 

de participação política e nas próprias condições de trabalho e do exercício 

profissional. 

De acordo com a Constituição Federal (Art. 208, I), a educação de jovens 

e adultos, no nível fundamental, deve ser disponibilizada gratuitamente a todos 

aqueles que não tiveram acesso com êxito à escola regular, na idade própria.  

A clientela da EJA é imensa e heterogênea. Como tê-la à disposição é 

um direito público subjetivo (CF. Art. 208, S 1º). Para o autor, cabe aos Poderes 

Públicos, oferecê-la, articulada, preferencialmente, com a educação profissional face 

ao perfil da clientela. Grande parte são trabalhadores do imenso mercado informal 

brasileiro. Assim sendo, a conjugação com de estudo com políticas de qualificação 

profissional e de emprego e renda é não apenas uma estratégia com enorme poder 

de indução positiva, como também uma vacina poderosa, sob o ponto de vista 

econômico e social, para atenuar as chances de surgimento de “novos analfabetos” 

(CARNEIRO, 2015).  

De acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE) vigente (Lei 

13.005/2014), as metas 8, 9 e 10, e respectivas estratégias, estabelecem os avanços 

que devem ser alcançados por meio da Educação de Jovens e Adultos. As metas 

estabelecem que: 
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• Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de 
modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência 
deste Plano, para as populações de campo, da região de menor escolaridade 
no País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros 
e não negros declarados ao “Instituto de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

• Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou 
mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o 
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. 
 

• Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de 
jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada a 
educação profissional. Também no contexto internacional, o Brasil é 
signatário de compromissos de desenvolvimento da educação que incluem 
avanços na EJA. 

 
 
  O Art. 38 da LDB assegura que os sistemas de ensino manterão cursos 

e exames supletivos, que compreenderão a base nacional do currículo, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular. 

§ 1º- Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 
I. No nível de conclusão do Ensino Fundamental, para os maiores de 
quinze anos; 
II. No nível de conclusão do Ensino Médio, para os maiores de dezoito 
ano. 
 
§ 2º- Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 
 

  O artigo contém um retrocesso ao determinar a obrigatoriedade de os 

sistemas de ensino manterem cursos e exames supletivos. Há uma nítida 

preocupação com os aspectos escolares formais, em detrimento da rica experiência 

humana que as pessoas vivenciam, constroem, articulam e através da qual aprendem, 

via mecanismos não formais. 

  Para Carneiro (2015), ao impor a disponibilização de exames supletivos, 

a Lei descarta as possibilidades de reconstruírem aprendizagens pelo 

compartilhamento de experiências pessoais e de processos pedagógicos, no convívio 

escolar.  

O artigo impõe ainda a obrigatoriedade de os sistemas de ensino 

manteres cursos e exames supletivos. Os cursos são programas regulares, 

desenvolvidos em um período certo de tempo e ministrados através de processo 

escolar. Os exames são realizados à parte dos cursos, portanto, fora do processo 

regular de aulas. Os cursos são estudos sistemáticos de aprendizagem, embora não 
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necessariamente presenciais. Podem também, alternar as modalidades, ou seja, 

funcionar na modalidade presencial e semipresencial (CARNEIRO, 2015). 

Na Declaração de Hamburgo (1997) como no Relatório de Delors (1996), 

a Educação de Jovens e Adultos é concebida como um processo de reconhecimento 

da riqueza advinda da diversidade cultural e como uma rota de respeito aos saberes 

e às formas de aprendizagem de diferentes grupos sociais.  

§ 1º - A idade para que alguém se submeta aos exames supletivos 
correspondentes ao Ensino Fundamental é de quinze anos ou mais, e para o 
Ensino Médio, de dezoito anos ou mais.  
 
§ 2º- A Lei reconhece a importância da aprendizagem não formal (Art. 2º, inc. 
X da LDB). O fundamental é que não só atribui valor ao extraescolar, mas 
prevê a possibilidade de certificação. Essa alternativa valoriza, a utilização de 
metodologias diversificadas como é o caso da educação a distância através 
do uso de TV, rádio, vídeo, material impresso. 

 
 

  Carneiro (2015) afirma que um dos problemas da EJA é que os 

programas oferecidos desconsideram os interesses e as competências adquiridas 

pela prática social dos alunos jovens e adultos.  

  Para o autor, para corrigir as distorções é necessário:  

 
1) Diversificar a oferta de programas; 
2) Mobilizar toda a comunidade com o envolvimento das organizações da 

sociedade civil;  
3) Proporcionar meios e recursos financeiros para a produção de materiais 

didáticos e técnico-pedagógicos apropriados;  
4) Especializar o corpo docente; 
5) Integrar os programas de jovens e adultos com educação profissional;  
6) Envolver os empregadores no sentido de organizar jornadas de trabalho 

compatíveis com o horário escolar;  
7) Desenvolver mecanismos de apoio educativo a milhões de trabalhadores 

inseridos no amplo mercado informal;  
8) Viabilizar programas especiais para mulheres envolvidas, além do 

trabalho profissional, com tarefas domésticas. 

 

 
A educação básica constitui um passaporte, indispensável para o 

exercício adequado de uma cidadania produtiva. Assim, a Educação de Jovens e 

Adultos ganha uma significação importante quando se sabe que ela é um mecanismo 

necessário para o combate do analfabetismo e à exclusão social. Seja o analfabetismo 

absoluto que, no Brasil chega, segundo o IBGE, a 10%, o que equivale a 14,1 milhões 

de pessoas, seja ao analfabetismo funcional.  

Em 1958, a Unesco definiu como alfabetizada a pessoa capaz de ler e 

escrever um enunciado simples. O censo do IBGE segue esta mesma concepção, na 
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autodeclaração de informante, no que se refere à habilidade de ler e escrever uma 

mensagem simples. 

No início dos anos de 1980, a Unesco sugeriu a adoção do conceito de 

alfabetização funcional, para designar a pessoa capaz de utilizar a leitura e a escrita 

para fazer frente às demandas de seu contexto social e usar essas habilidades para 

continuar aprendendo e desenvolver-se ao longo da vida. O parâmetro para aferir 

essa condição situa-se em torno de 8 a 9 anos de estudos, ou seja, aproximadamente 

a duração média da educação obrigatória. No caso do Brasil, o IBGE utiliza o critério 

de 4 anos de estudo. 

A alfabetização é ponto central na agenda da iniciativa Educação para 

todos (EPT), com seus seis objetivos para melhorar o acesso à educação básica de 

qualidade. A alfabetização está no cerne da aprendizagem para as crianças, jovens e 

adultos que estão na escola e fora dela. A partir dessa perspectiva, a alfabetização 

tornou-se um componente essencial em todos os aspectos dos programas de 

aprendizagem, mas deve agora ir além da aquisição de habilidades básicas de leitura 

e escrita para tornar-se um meio de agregar diferentes formas de conhecimento, 

entendimento e comunicação. Os ambientes sociais também são letrados. A 

comunicação através da leitura e escrita é parte de cada sociedade. 

A alfabetização parece algo normal para quem é letrado, mas parece 

inatingível para muitos. Aproximadamente, em cada cinco adultos no mundo atual, 

774 milhões de homens e mulheres não têm acesso à comunicação escrita por meio 

da alfabetização. 75 milhões de crianças estão fora da escola e outros tantos milhões 

de jovens saem da escola sem nível de alfabetização adequado para uma participação 

produtiva em sociedade. Para essas pessoas, grande parte do mundo onde vivem é 

inacessível, distante e impossível de conhecer. Dependem de outros que sabem ler e 

escrever para tomar importantes decisões em suas vidas. 

O desafio é urgente e compete a todos aprofundarmos em políticas 

públicas para alfabetizar adultos realmente eficientes e eficazes, pois alfabetizar não 

é filantropia, mas direito constitucional. 
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4 A EDUCAÇÃO DA MULHER 
 

 

A pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da história e de 
seu papel, recusa acomodar-se, mobilizar-se, organizar-se para mudar o 
mundo. 
                                                                                                      Paulo Freire 
 

 

Nesse capítulo é abordado a história da educação da mulher ao longo 

dos tempos. É realizado um passeio histórico pelas situações que envolveram a 

mulher: no início da colonização do Brasil, do Brasil Imperial até a Reforma Pombalina. 

Por fim, abordamos questões de políticas educacionais atuais para as mulheres.  

 

 

4.1 A EDUCAÇÃO DA MULHER: as mulheres educadas na colônia 

 

 

Durante 322 anos de 1500 a 1822, período em que o Brasil foi colônia 

de Portugal, a educação feminina ficou geralmente restrita aos cuidados com a casa, 

o marido e os filhos. A instrução da mulher era reservada aos filhos. Tanto as mulheres 

brancas, à ricas, ou pobres, como as negras escravas e as indígenas não tinham 

acesso à leitura e escrita. 

 

 

4.1.1 As indígenas 

 

 

Ribeiro (2000) ressalta que a questão da ausência de escolarização da 

mulher se remete à tradição ibérica, transposta de Portugal para a colônia brasileira: 

as influências da cultura dos árabes naquele país, durante quase 800 anos, 

consideravam a mulher um ser inferior. O sexo feminino fazia parte do imbecilius 

sexus, ou sexo imbecil. Uma categoria à qual pertenciam mulheres, crianças e 

doentes mentais. Versos eram proclamados nas casas de Portugal e do Brasil: 

“Mulher que sabe muito é mulher atrapalhada, para ser mãe de família, saiba pouco 



69 
 

ou saiba nada”15. Os poetas não valorizavam a instrução feminina. Gonçalo 

Trancoso16, poeta português muito lido pelos homens entre 1560 e 1600, afirmava 

que a mulher não tinha necessidade de ler e escrever e, se possível, não deveria 

falar, O poeta escreveu: “Mulher honrada deve ser sempre calada”. 

Ribeiro (2000) conta que, além de poeta, Trancoso era um alfabetizador 

e que ao ser procurado certa vez, por uma dama da sociedade portuguesa que lhe 

pedia que a ensinasse a ler, pois não tinha aprendido na casa dos pais, e as vizinhas 

liam os livros de reza e ela não, e já com vinte anos de idade não consegui ler os 

livros de reza. No entanto, ele enviou a ela, um abecedário moral, em que cada letra 

dos alfabetos, continha implícito o padrão de comportamento desejado. A letra A 

significava que a mulher deveria ser amiga de sua casa, H humilde a seu marido, M 

mansa, Q quieta, R regrada, S sisuda, entre outros. Trancoso encerrou dizendo que 

se ela cumprisse esse abecedário saberia mais do que àquelas senhoras que liam 

livros religiosos. Era a mentalidade da época sobre a instrução feminina em Portugal, 

e que foi amplamente divulgada no Brasil. 

Entretanto, a primeira reivindicação pela instrução feminina no Brasil, 

partiu dos indígenas brasileiros que foram ao Padre Manoel17 de Nobrega pedir que 

ensinasse suas mulheres a ler e escrever. O Padre, sensibilizado, mandou uma carta 

à Rainha de Portugal, Dona Catarina, ainda no início da colonização, solicitando 

educação para as indígenas. Alegavam que, se a presença e assiduidade feminina 

era maior nos cursos de catecismo, elas também podiam aprender a ler e escrever. 

De acordo com Ribeiro (2000) o próprio Padre José de Anchieta escrevia nas cartas 

de Piratininga que nos encontros de conversão da catequese, “o concurso e 

frequência das mulheres é maior”. 

O indígena considerava a mulher uma companheira, não encontrando 

razão para as diferenças de oportunidades educacionais. Para Ribeiro (2000), eles 

não viam, como os homens brancos o perigo que pudesse representar o fato de suas 

mulheres serem alfabetizadas. Isso porque o trabalho e o prazer do homem, como 

os da mulher indígena, eram considerados equitativos e socialmente úteis. Os 

                                                 
15 Luis Edmundo, brasileiro, escritor e jornalista de 1880 a 1961. O texto citado foi publicado em “A 
Corte do Rio de Janeiro”, p. 229, citado por DIAS, Maria Odila. Quotidiano e poder em São Paulo no 
século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 26. 
16 Considerado o primeiro contista brasileiro. Viveu no século XVI. Escreveu Contos e Histórias de 
proveito e exemplo em 1569. 
17 Nóbrega era o chefe designado da primeira missão jesuítica ao Brasil em 1549. Procurou adaptar-se 
e à catequese a aos costumes nativos, respeitando os valores do povo colonizado. 
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cronistas do Brasil quinhentistas se admiravam da harmonia conjugal existente entre 

os indígenas brasileiros. O Padre José de Anchieta escreveria em seus relatos: 

“Sempre andam juntos”. 

Nóbrega achou a ideia muito boa. Mas, isso poderia desencadear um 

processo de respeito pelas mulheres que viviam na colônia, já que a miscigenação 

imposta pelo branco grassava em quase todas as aldeias, ocasionando nascimentos 

desvinculados de amor e respeito. Ribeiro (2000) cita o exemplo de João Ramalho18 

que teve mais de trinta mulheres indígenas e mais de oitenta filhos. 

A autora relembra que, nessa época, o colono migrava sozinho para o 

Brasil, deixando a mulher e os filhos em Portugal. Ele vinha em busca de lucro fácil. 

A ausência da família incitava à dominação sexual masculina. Para que esses 

abusos atenuassem, Nóbrega achava que o acesso à instrução poderia colaborara 

de forma positiva. Ribeiro (2000) ressalta ainda que os padres jesuítas tinham o 

desejo de fundar recolhimentos para as mulheres do Brasil. Para eles, a educação 

feminina na colônia não era apenas um requinte de erudição feminina. Era uma 

questão mais grave: tratava-se de lançar a base para a obra de moralização e 

também uma forma eficiente na eficiente na formação de famílias brasileiras. 

Mas, a Rainha de Portugal, Dona Catarina, negou a iniciativa, 

qualificando-a como ousada devido às consequências nefastas que o acesso das 

mulheres indígenas à cultura dos livros da época pudesse representar. No século 

XVI, na própria cidade não havia escolas para meninas. Educava-se em casa. As 

portuguesas eram, na sua maioria, analfabetas. Mesmo as mulheres que viviam na 

Corte possuíam pouca leitura, destinada apenas aos livros de reza. Portanto, não 

haveria sentido oferecer educação às mulheres selvagens, em uma colônia tão 

distante e que só oferecia lucro aos portugueses. 

 

Catarina Paraguassu, também conhecida como Madalena Caramuru, parece 
ter sido a primeira mulher brasileira que sabia ler e escrever. Alguns autores 
afirmam que era filha de Diogo Alvares Correia, o Caramuru, com a índia 
Moema ou Paraguassu. Outros afirmam que seria a própria esposa, também 
chamada de Catarina Paraguassu. No dia 29 de março de 1561, ela escreveu 
uma carta de próprio cunho ao Padre Manoel de Nóbrega (Ribeiro, 2000, p. 
81). 
 

                                                 
18 Darcy Ribeiro cita João Ramalho como um dos primeiros moradores do Brasil. Tinha muitas 
mulheres, filhos e netos descendentes das indígenas brasileiras. RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. 
São Paulo. Cia das Letras, 1997 p. 84. 
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 A educação letrada, estaria reservada ao sexo masculino, e a incumbência foi 

de responsabilidade exclusiva dos padres da Companhia de Jesus. Até 1627, 

somente duas mulheres de São Paulo sabiam assinar o nome.  

 

 

4.1.2  Um passeio pela história das mulheres no Brasil colonial 

 

 

 De acordo com Ribeiro (2000), a colônia brasileira do século XVI tinha 

poucas mulheres portuguesas. Em função disso, foi criado, no período, o mito da 

mulher branca. Sua representação social aumentou o preconceito com relação às 

mulheres de outra etnia- negras e indígenas, de condições submissas ao português. 

Com o aumento da população de mestiços, os jesuítas preocuparam-se em importar 

para o Brasil levas de mulheres brancas com o intuito de reprodução e fixação do 

padrão étnico europeu/branco. 

 A autora afirma que as mulheres brancas seriam meras reprodutoras dos 

varões portugueses na colônia, e que a sua educação existia com esse objetivo. Nos 

casamentos, não haveria laços efetivos, e sim contratos econômicos acertados pelo 

pai e, na falta desse, pelo irmão mais velho. No Brasil colônia, o homem decidia as 

ações. Era ele quem dominava, por meio da família patriarcal. A palavra família, vem 

de famulus, uma expressão latina que quer dizer: escravos domésticos de um mesmo 

senhor. Todos deveriam obediência ao senhor patriarcal. Sua esposa e filhas também. 

Elas o chamavam de “senhor meu marido; senhor meu pai”. 

 A mulher branca colonial das camadas abastadas, casava-se cedo muito 

cedo. Quando ocorria a primeira menstruação, com 11 ou 12 anos, as meninas 

estavam prontas para o casamento, com homens de 40 ou 50 anos. Isso porque 

demorava muito tempo para que esses portugueses acumulassem fortunas ou 

heranças paternas. Essas moças viviam geralmente escondidas nas casas grandes, 

e a virgindade era vigiada pelo pai e pelos irmãos. O homem tinha de ter certeza de 

que os filhos gerados eram dele, para herdarem os seus bens. Assim, as mulheres 

portuguesas raramente saíam de casa.  

 As mulheres brancas, de acordo com Ribeiro (2000), na sua maioria, 

eram também sexualmente ignorantes. Quando se casavam, seguiam para a lua-de-

mel despossuídas de informações sobre o sexo. Muitas vezes, conheciam o noivo 
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dias antes do casamento. Na hora da relação entre os sexos, fechavam as janelas do 

quarto, deixando-o escuro. As noivas se cobriam com um lençol. A igreja católica não 

lhes permitia o prazer sexual. O corpo feminino era um templo de purificação, não 

devia ser visto pelo marido. Servia apenas para a reprodução dos filhos de Deus. O 

prazer sexual do senhor patriarcal ficava a cargo das negras escravas. 

 A mulher da época colonial deveria ser passiva, calada, regrada e 

submissa, mas de acordo com Ribeiro (2000), isso acontecia em épocas de calmaria, 

quando os domínios dos portugueses eram ameaçados, elas assumiam cargos tidos 

como masculinos. Nesses períodos aprendiam rapidamente como administrar uma 

propriedade ou mesmo um território político. Muitas tiveram que ultrapassar a esfera 

doméstica para a pública, como por exemplo a Capitania de São Vicente que foi 

administrada por Dona Ana Pimentel, esposa de Martins Afonso de Souza. 

 As atividades físicas para as mulheres, também eram desestimuladas. 

Não praticavam o hábito de caminhar ou cavalgar. Andavam sempre em cadeirinhas 

(ou liteiras). Em casa, viviam sentadas ou deitadas. Quando queriam um copo de 

água, as escravas traziam, assim se tornavam obesas.  

 Nos jantares de família, as mulheres ficavam à mesa, em frente aos 

homens, quietas, ouvindo as conversas.  

 De acordo com Ribeiro (2000) o flerte entre os sexos ocorria dentro das 

igrejas, no horário das missas. O padre rezava em latim, de costas para os devotos. 

As mulheres ficavam sentadas à mouristIca, no grande salão, e os homens da 

sociedade colônia, sentavam-se nas laterais. Como elas eram analfabetas, na sua 

maioria, não podiam mandar bilhetes secretos aos seus amores. Criaram então 

formas de comunicação. Utilizavam-se, por exemplo, a correspondência ou a 

linguagem das flores, uma espécie de código. Ribeiro (2000) conta que, quando uma 

moça se apaixonava por um rapaz indesejado pela família, ela enviava, por meio de 

sua mucama, uma combinação de rosa vermelha com um ramo de trigo, que 

significava, que ela o amava muito. Ou quando o ser amado a traia, a moça enviava 

uma camélia com um ramo de alecrim, que poderia significar seu arrependimento e 

ódio pela traição. Essa linguagem manteve-se como substituta das letras durante 

décadas. 

 E, por não saberem ler e escrever, mulheres afortunadas foram expostas 

à enganação dos homens: pais, maridos e filhos, que muitas vezes, roubavam suas 

propriedades, por meio de falsificações testamentais ou escriturais. De 1578 a 1700, 
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cerca de 450 inventários foram levantados e neles apenas duas mulheres sabiam ler 

e escrever. 

 Os conventos surgiram no Brasil apenas na segunda metade do século 

XVII e, normalmente, o ensino da leitura e da escrita era ministrado ao lado da música, 

do cantochão, do órgão e dos trabalhos domésticos, principalmente o preparo de 

doces e de flores artificiais. Não havendo sistema formal de educação para as 

mulheres, foi nos conventos que passaram a ser educadas. As mais abastadas 

seguiam para Portugal para estudar.  

 Dona Tereza Margarida da Silva e Orla foi a primeira mulher a compor a 

história da literatura colonial feminina, escrita em 1752, “Aventuras de Diófanes”, 

pouco conhecida. De acordo com Ribeiro (2000), Tereza era uma mulher decidida, 

destemida e de personalidade marcante. Foi prisioneira do Marques de Pombal, por 

crime de lesa-majestade. Ficou em cela, em que não via a luz do sol, nem a luz da 

lua, por mais de seis anos, mas não se sabe qual crime ela havia cometido. 

 

 

4.1.3 Propostas para a educação de mulheres 

 

 

 Depois da expulsão dos jesuítas (1759) e da implantação da Reforma 

Pombalina da Educação, em Portugal e suas colônias, a instrução feminina pouco 

mudou (RIBEIRO, 2000, p. 89). De acordo com a autora, o português Luis Antônio 

Verney, que escreveu “O Método de estudar na Itália”, dedicou um apêndice à 

educação das mulheres. Sua proposta tinha como objetivo o lar, a serventia 

doméstica. Além da tarefa de educar os filhos, que antes era tarefa da mãe-preta, à 

mulher, cabia naquele momento a arte de “prender” o marido em casa. Verney propõe 

que as mães, ou na impossibilidade dessas, as governantas, ensinassem as meninas. 

Criticava duramente a falta de instrução das mulheres portuguesas e indiretamente 

das brasileiras: “Ler e escrever Português... isto é o que rara mulher sabe fazer em 

Portugal. Ortografia e pontuação nenhuma conhece”. Ele sugeria a leitura de história, 

noções de aritmética, de línguas, da dança, entre outros.   

 Até 1808, a educação geral continuou a mesma. Com a vinda de D. João 

VI, as mudanças culturais não atingiram as mulheres, nada se fazia em prol da 
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educação da jovem brasileira. Restava a elas, como antigamente, recitar preces de 

cor e a calcular de memória sem saber escrever ou fazer operações. 

 Ribeiro (2000) relembra que Maria Quitéria e a Imperatriz Leopoldina 

destacaram-se na passagem do Brasil-colônia para o Brasil independente. A 

Imperatriz teve participação decisiva no “dia do Fico”, quando seu esposo, não decidia 

se ia para Portugal ou ficava no Brasil. Também atuou na proclamação da 

Independência quando enviou, uma carta ao marido para que ele tomasse a atitude 

de rompimento com o Reino Português. 

 Quanto à Maria Quitéria, participou de diversas batalhas pela 

Independência: vestida de homem, seu sexo nunca foi revelado, até que seu pai 

comunicasse ao seu oficial comandante da infantaria. Recebeu de D. Pedro I elogios 

e méritos pela bravura e coragem de atuar como um brasileiro. Maria Graham19, que 

pintou o seu retrato e a admirava, mencionou: “Ela é iletrada, mas inteligente. Sua 

compreensão é rápida e sua percepção aguda. Penso que, com educação, ela poderia 

ser uma pessoa notável”. 

 

 

4.2 POLÍTCAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO FORMAL DAS MULHERES   

 

 

O documento: “O Progresso das Mulheres no Brasil” elaborado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) 2003-2010, ressalta que, na cronologia das 

políticas de educação formal, são marcos dessa década: o Plano Nacional de 

Educação (PNE), de 2001; a criação da Secretaria Especial de Políticas Públicas para 

as Mulheres, em 2003; a criação da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade, do Ministério da Educação (MEC), em 2004; a realização 

da 1ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM) e a formulação do 

I Plano Nacional de Políticas para Mulheres (PNPM), em 2004; o lançamento do Plano 

de Desenvolvimento da Educação, em 2007; a realização da 2ª CNPM e a formulação 

do II PNPM, em 2007. A realização da Conferência Nacional de Educação (Conae) e 

o lançamento do PNE 2011-2020, dão início à nova década e incorporam algumas 

das mudanças que foram gestadas ao longo dos anos de 2001 a 2010. 

                                                 
19 Educadora inglesa, viveu no Brasil no tempo da Imperatriz Leopoldina. 
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Além disso, segundo a ONU (2010), outros marcos de fundamental 

importância merecem ser recuperados da década de 1990: a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN), Lei 9.394/96; os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), para o Ensino Fundamental, de1997/ e os PCN para o Ensino Médio, de 1999. 

A LDB e o PNE 2001-2010 são documentos que definem, legal e 

programaticamente, a educação nacional: seus princípios, métodos e conteúdos 

fundamentais; sua estrutura e política de financiamento. Da maneira que foram 

formulados, porém, são insatisfatórios do ponto de vista do reconhecimento de 

desigualdades, e direitos não apenas de gênero, como também de raça/etnia, classe 

e geração (MADSEN, 2008). 

Outro importante documento, na política nacional para a educação, 

lançado na década de 2001-2010 foi o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE). Ainda vigente, foi divulgado em 2007 com o compromisso de melhorar a 

qualidade da educação básica no Brasil. Para tanto, lançou duas grandes iniciativas: 

o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação. Na avaliação de Saviani (2007, p. 123), o PDE 

não se configura exatamente num plano para a educação. Apresenta-se, na verdade, 

“como um conjunto” de ações que, teoricamente, se constituíram em estratégias para 

a realização dos objetivos e metas previstos no PNE”. Nem o IDEN, nem o Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação, nem as 29 ações do MEC agrupadas no 

PDE explicitaram uma perspectiva de gênero em sua redação. 

Porém, na década de 2001-2010, no mapa de responsabilidades 

institucionais pelo desenvolvimento de políticas educacionais com perspectiva de 

gênero, em nível federal, foram gerados dois protagonistas: a Secretaria de Políticas 

para as Mulheres e Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(Secad)20 A SPM correspondeu a indução e o apoio à formulação de políticas para as 

mulheres e de promoção de igualdade de gênero nos mais diversos campos, bem 

como a transversalização do tema junto aos demais ministérios. A Secad, por sua vez, 

foi criada com a atribuição, entre outras de sensibilizar as demais secretarias do MEC 

a respeito da temática “diversidade”, ou seja, com a função de transversalizar o tema. 

  Os Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres I e II (PNPM), 

formulados pelo governo e pela sociedade civil, por meio das Conferências Nacionais 

                                                 
20 Em 2011, devido à reestruturação organizacional do MEC, a Secad se transformou em Secad- 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. 
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de Políticas para as Mulheres, definiram um conjunto de temas, princípios, objetivos 

e parcerias para a formulação e a implementação de políticas para mulheres, que 

incluiu objetivos específicos para a educação. 

 

Quadro 1- Objetivos específicos na área da educação explicitados nos PNPM I e 
PNPM II. 

PNPM I PNPM II 

• Incorporar a expectativa 

de gênero, raça, etnia e 

orientação sexual no processo 

educacional formal e informal; 

• Reduzir o analfabetismo feminino, em especial entre 

negras, indígenas e mulheres acima de 50 anos; 

• Garantir um sistema 

educacional não discriminatório, 

que não produza estereótipos de 

gênero, raça e etnia; 

• Promover a ampliação do acesso ao ensino 

profissional e tecnológico e ao ensino superior, com equidade 

de gênero, raça/etnia. 

• Promover o acesso à 

educação básica de mulheres, 

jovens e adultas; 

• Eliminar conteúdos sexistas e discriminatórios e 

promover a inserção de conteúdos de educação para a 

equidade de gênero e valorização das diversidades nos 

currículos, materiais didáticos e paradidáticos da educação 

básica; 

• Promover a visibilidade 

da contribuição das mulheres na 

construção da história da 

humanidade; 

• Promover a formação de gestores/as e servidores/as 

federais de gestão direta/sociedades de economia mista e 

autarquias, profissionais da educação e estudantes dos 

sistemas de ensino público de todos os níveis nos temas da 

equidade de gênero e valorização das diversidades; 

• Combater os 

estereótipos de gênero raça e 

etnia na cultura e comunicação. 

• Contribuir para a redução da violência de gênero, com 

ênfase no enfrentamento do abuso e exploração sexual de 

meninas, jovens e adolescentes; 

• Estimular a participação das mulheres nas ciências e 

a produção de conhecimento na área de gênero, identidade 

de gênero e orientação sexual, levando em consideração os 

aspectos étnicos-raciais, geracional das pessoas com 

deficiência, entre outros. 

Fonte: O Progresso das Mulheres no Brasil, 2003-2010. ONU MULHERES, 2011. 

 

 

A comissão de Delors et al (1996), no documento: “Educação um tesouro 

a descobrir: educação para o século XXI”, chama a atenção para o interesse da 

Declaração da Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, realizada em Beijing 

em setembro de 1995. Analisaram as diferentes formas de discriminação das jovens 
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e das mulheres, especialmente nas áreas de educação e formação, e apontaram, à 

comunidade internacional, vários objetivos fundamentais: garantir a igualdade de 

acesso à educação, eliminar o analfabetismo feminino, melhorar o acesso das 

mulheres à formação profissional, ao ensino científico e tecnológico e à educação 

permanente. 

  Delors et al (1996) ressaltam que as mulheres se tornaram, em todo 

mundo, agentes econômicos de primeira grandeza, ainda que os indicadores tenham, 

muitas vezes, a minimizar ou ocultar a sua verdadeira contribuição para o 

desenvolvimento. A educação das mulheres e das jovens é um dos melhores 

investimentos do futuro. Para o autor, o objetivo é melhorar a saúde pública das 

famílias, a escolarização das crianças ou a vida comunitária, é educando as mães e 

promovendo, de modo geral, a condição feminina que as sociedades terão mais 

probabilidades de ver coroados de êxito os esforços.  

  O mundo, dominado quase exclusivamente pelos homens, tem muito a 

aprender e a esperar a emancipação feminina (DELORS et al, 1996, p. 198). 

A chave para a participação de uma comunidade continua a ser o esforço 

da contribuição das mulheres para o processo de desenvolvimento; problema central 

do desenvolvimento humano e que terá cada vez mais importância para o futuro. As 

mulheres estão atualmente em posição de inferioridade em quase todos os programas 

de ensino superior e, na maioria das funções administrativas, em alto nível. O reforço 

da participação das mulheres, passa pela educação. 

A educação das mulheres é um dos investimentos mais rentáveis que 

um país pode fazer. Oferecer mais oportunidades às mulheres, e em especial às 

mulheres e às jovens é abrir caminho ao aparecimento de uma elite feminina, e 

permitir sua preciosa contribuição, nos processos de decisão para o progresso da 

educação e desenvolvimento sustentável. 
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5 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – AJA NA CIDADE DE 
FRANCA- SP  

 

 

Nesse capítulo, buscamos como referência o Projeto de Alfabetização de 

Jovens e Adultos (AJA) do município de Franca-SP. Embora a pesquisadora seja 

diretora desse Projeto, o objetivo é apresentá-lo como uma política pública de 

resultados e atuação há mais de doze anos e que se mantém ativo na tentativa de 

erradicação do analfabetismo. 

Apresentamos características do município, o IDHM, as taxas de 

analfabetismo, um levantamento do perfil dos educandos participantes, as principais 

atividades desenvolvidas e os locais de funcionamento do AJA. 

 

 

5.1 O MUNICÍPIO DE FRANCA/SP 

 

 

  Franca é um município brasileiro, no interior do estado de São Paulo, 

sede 14ª Região Administrativa de São Paulo. É a 74ª maior cidade brasileira e a 9ª 

maior do interior do estado de São Paulo. Foi fundada em 28 de novembro de 1805. 

Sua distância da capital federal é de 672 quilômetros e da capítal paulista é de 400 

quilômetros.  

Franca possui uma área de 607.333 km, população de 344.704 (IBGE, 

2016) e o Índíce de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,780 (ocupa a 

62ª posição em relação aos demais muncipios do Estado de São Paulo). O IDHM é 

considerado alto (PNUD, 2010). 

  O Índíce de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do Brasil 

cresceu 47,5% entre 1991 e 2010, de acordo com o “Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil 2013”. Os dados oficiais foram divulgados no dia 29 de julho de 

2017 e decorrem de uma pesquisa feita pelo Programa das Nações Unidas (Pnud). 

Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)21, o município de Franca 

                                                 
21 O IDH é usado para a classificação geral do Brasil nas estatísticas de desenvolvimento humano e 
qualidade de vida. É composto por três indicadores de desenvolvimento humano: vida longa e saudável 
(longevidade), acesso ao conhecimento (educação) e padrão de vida (renda). O número final apurado 
indica que o IDHM é resultado da avaliação desses itens.  
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teve um aumento de 37% em relação ao indice anterior, calculado em 1991, e 

permanece entre as cidades com melhor qualidade de vida na região. 

Em 1991, a pesquisa já indicava Franca como o município com a melhor 

evolução no IDHM em toda a região. Em 2010, a cidade manteve-se no ranking, 

registrando também a melhor evolução no setor da educação. Na educação apresenta 

um IDHM de 0,906 e taxa de alafabetização de 93,37%. Apresenta renda per capita, 

com aumento de 121% e 6% respectivamente. Quanto à expectativa de vida, o 

município é o segundo colocado no relatório regional, com 10% de evolução em 

relação a longevidade registrada, em 1991. Na cidade, 63% dos jovens com mais de 

18 anos já completou o ensino fundamental. 

De acordo com o IDHM, Franca manteve os melhores indicadores e 

também a melhor renda, que é estimada em R$ 846,57 por habitante. 

Para Haq22 (1995, p. 11), acrescentar a dimensão humana à questão do 

desenvolvimento representa uma perspectiva totalmente nova. Nessa mesma linha, 

Jolly et. al (2004, p. 291) afirmam que a formulação do desenvolvimento humano, 

como paradigma de pensamento e estratégia de desenvolvimento,  foi uma grande 

contribuição intelectual. 

 

 

5.1.1 Estatísticas no Município de Franca- SP  

 

 

O IDHM do município de Franca nos períodos de 1991-2010 apresenta 

um aumento quanto à renda, longevidade e educação (Gráfico 1) 

 

 

 

                                                 
 
22 Mahbub ul Haq (Jammu, 22 de fevereiro de 1934 - Nova Iorque, 16 de julho de 1998) foi um influente 
e renomado economista paquistanês, pioneiro da Teoria do desenvolvimento humano e criador do 
Relatório de Desenvolvimento Humano. Amigo de Amartya Sen, que conheceu quando estudava em 
Cambridge), com ele criou o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que tem sido usado desde 
1993 pela Organização das Nações Unidas no Relatório de Desenvolvimento Humano, publicado 

anualmente. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jammu
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1998
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paquist%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_do_desenvolvimento_humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Relat%C3%B3rio_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Cambridge
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
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Gráfico 1: Índice de Desenvolvimento - Franca/SP 

 
Fonte: PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento); Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada); FJP (Fundação João Pinheiro). 

 

Quanto a escolarização entre as pessoas de 25 anos ou mais, nos 

períodos de 1999-2010, observa-se que houve um considerável aumento (Gráficos 2, 

3 e 4). 

 

Gráfico 2: Escolaridade da População de 25 anos ou mais – 1991 - Franca/SP 

 
Fonte: PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento); Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada); FJP (Fundação João Pinheiro). 
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Gráfico 3: Escolaridade da População de 25 anos ou mais – 2000 - Franca/SP 

 
Fonte: PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento); Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada); FJP (Fundação João Pinheiro). 

 

Gráfico 4: Escolaridade da População de 25 anos ou mais – 2010 - Franca/Sp 

 
Fonte: PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento); Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada); FJP (Fundação João Pinheiro). 

 

 

No ano de 1991, 59% da população não era alfabetizada, em 2000 o 

indice apontou 54% e em 2010, 38% da população era analfabeta ou não havia 

concluido o ensino fundamental. Observa-se também um aumento relativo ao ensino 

superior de 8% em 1991 para um indice de 34% em 2010. 
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Quanto ao analfabetismo,  a partir dos 15 anos, de acordo com o PNUD 

(2010), o maior índice de analfabetismo entre as pessoas de sessenta ano ou mais é 

entre as mulheres representando 27,40% e 24,40% para os homens. Observa-se que 

as mulheres entre as faixas etárias de 15 a 29 anos e 35 a 39 anos aumentaram a 

escolaridade em relação aos homens (Gráfico 5). O analfabetismo se destaca entre 

as mulheres com 60 anos ou mais.  

 

Gráfico 5: Taxa de Analfabetismo da População de 15 anos ou mais - Brasil, 
2010 

 
Fonte: PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento); Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada); FJP (Fundação João Pinheiro). 

 

 

Atualmente, de acordo com os dados do PNUD (2010), o município tem 

7.522 pessoas analfabetas e 290 mil pessoas alfabetizadas. 

O grático abaixo mostra dados referentes ao IDHM quanto à renda, 

longevidade, educação, a escolaridade da população de 25 anos ou mais no munícipio 

e os índices de analfabetismo. 

 

 

5.2 PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-AJA 
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Educação não tranforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas 
mudam o mundo. 
                                                                                                Paulo Freire 

 

 

 De acordo com documentos fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Educação, a Alfabetização de Jovens e Adultos funciona na cidade de Franca-SP há 

quinze anos e está estruturada como Projeto. Atualmente, são 436 alunos e 27 salas 

de aula. As salas de aula funcionam em escolas municipais, centros de convivência 

de idosos, centro comunitários e paróquias.  

 Todo funcionamento recebe investimento da Prefeitura de Franca e é 

gratuito para todos os estudantes, que anualmente recebem kits escolares para o 

estudo. A idade para matrícula é a partir de 15 anos. Atualmente, o aluno mais jovem 

tem 16 anos e o mais idoso 94 anos. 

 Por ser projeto, tem flexibilidade quanto ao funcionamento das aulas que 

acontecem de segunda à quarta-feira, em dois períodos do dia: tarde e noite, com 

duas horas de aula.  

 São 27 professoras PEB I, efetivas no cargo e que ampliam a jornada de 

trabalho de 30h para 40h semanais. As professoras são contratadas mediante 

concurso público. As professoras recebem formação continuada em serviço para 

atuarem com o perfil de estudante recebido pela AJA. 

 A AJA Franca tem como missão garantir educação de qualidade 

assegurando acesso, permanência e sucesso de todos os educandos: jovens, adultos 

e idosos por meio da participação, inclusão, equidade e aprendizagem contínua ao 

longo da vida.  

 O Projeto conta com um Referencial Curricular próprio, elaborado pela 

equipe de professores, possui planos de metas de aprendizagem com foco no 

desenvolvimento de habilidades e competências. O método de trabalho baseia-se na 

concepção do educador Paulo Freire e leva-se em conta a leitura de mundo trazida 

pelos educandos. Valoriza-se o conhecimento, a sabedoria e as vivências trazidas 

pelos educandos. A leitura de mundo, expressão de Paulo Freire, é ponto fundamental 

para que os trabalhos sejam planejados. O conhecimento se dá na interação entre os 

sujeitos e que o cada um traz para a sala de aula. 
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 Para Antunes (2002), quando nos deparamos com algo que nunca vimos 

antes ou chegamos a um lugar onde nunca estivemos, atiramo-nos, de pronto, num 

processo de busca do conhecimento. Há várias formas de conhecer, mas sem dúvida, 

esse ato não se faz sozinho.  

 O ser humano é ser de relação, dizia Paulo Freire. Um ser caracterizado 

pela “incompletude’ e “inacabamento”. Antunes (2002) ressalta que o ser humano 

precisa um do outro para se constituir. Educar é promover a capacidade de ler a 

realidade e de agir, para transformá-la. Assim, a educação não pode ser alheia ao 

contexto, nem o conhecimento pode ser construído, ignorando o saber oriundos das 

experiências e vivências. Daí a importância da leitura de mundo. Num processo de 

leitura e releitura do mundo, de leitura e de releitura da palavra, uma leitura mais crítica 

do mundo e da palavra forma o sujeito, que constrói uma visão de mundo e que pode, 

com base nessa visão, não apenas vê-lo, entendê-lo melhor, mas pode, assim 

fazendo, entender melhor como somos capazes de mudar o mundo pela ação 

(ANTUNES, 2002). 

 Em 2014, o Projeto recebeu do Ministério da Educação e Cultura o “Selo 

Munícipio Livre do Analfabetismo”. O selo é conferido aos municípios que alcançam 

mais de 96% de alfabetização. Em dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010, 

Franca alcançou a meta. 

 O Ministério da Educação criou o selo e dois tipos de certificados para 

premiar estados e municípios que alcançarem bom desempenho na educação básica 

pública, ação que inclui a alfabetização de jovens com mais de 15 anos e adultos. 

 O Selo “Município Livre do Analfabetismo” é conferido a municípios que 

atingirem mais de 96% de alfabetização em suas redes. Os certificados se dividem 

em: “Ótimo Desenvolvimento Educacional” para aqueles que tenham Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) igual ou superior a seis; e “Bom 

Desenvolvimento Educacional”, para estados e municípios com Ideb superior ou igual 

a cinco e inferior a seis. 

 De acordo com o MEC, o objetivo é apresentar os sistemas educacionais 

de excelência, para que sirvam de inspiração para os municípios com baixos índices. 

Os sistemas terão que atingir metas de qualidade para que, nos próximos 15 anos, o 

Brasil alcance nota seis no Ideb.  
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 A educação básica brasileira tem atualmente uma média aproximada de 

quatro pontos em uma escala que vai de zero a dez, e leva em conta o rendimento 

dos alunos, a taxa de repetência e a evasão escolar.  

 De acordo com o MEC, os selos foram criados para certificar municípios 

com baixas taxas de analfabetismo ou que as reduzam sensivelmente. O selo 

“Município Livre do Analfabetismo” é concedido a todos os que alcançarem 97% de 

alfabetização. Já o selo Município Alfabetizado será concedido àqueles que, em 2010, 

tiverem reduzido em 50% a taxa de analfabetismo, comparada com as taxas de 2001.  

 No dia 20 de junho de 2007, foi realizada uma cerimônia no Palácio do 

Planalto, com os prefeitos dos 64 municípios brasileiros que apresentam índices de 

analfabetismo de até 4%. Todos receberam os primeiros selos de municípios livres do 

analfabetismo. 

 Diante disso, foi criada no município a LEI Nº 8.087, de 24 de junho de 

2014, denominada de “Franca Alfabetizada”. A Lei tem como objetivos: a) identificar 

pessoas que ainda não são alfabetizadas e encaminhá-las para os devidos projetos 

de alfabetização; b) incentivar ações de alfabetização; c) divulgar ações realizadas 

pela AJA, como forma de estimular a alfabetização de adultos; d) combater o 

preconceito contra pessoas analfabetas. Assim, na semana do dia 26 de maio, 

anualmente, comemora-se a Semana Franca Alfabetizada. 

 

 

5.2.1 PERFIL DAS EDUCADORAS DA AJA 

 

 

O Projeto AJA conta com 27 professoras concursadas como Professor 

de Educação Básica (PEB I), realizaram o concurso para exercerem a função de 

professoras de Educação Infantil e de 1º ao 5º ano, mas para exercerem função na 

AJA tem a jornada de trabalho ampliada de 30h para 40h. Portanto, durante o dia 

lecionam para crianças e em período contrário: tarde ou noite lecionam para adultos. 

Para trabalharem na AJA, os professores devem mostrar interesse, 

preencher um cadastro na Secretaria Municipal de Educação e passarem por 

entrevistas, além de passarem por formações sobre o trabalho e o perfil desejado aos 

educandos, contratados especialmente para o trabalho com jovens e adultos. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pdeanalfabetismo.pdf
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Foram analisados documentos do arquivo da Secretaria Municipal de 

Educação, do setor de Alfabetização de Jovens e Adultos, referentes ao perfil das 

educadoras que lecionam no Projeto AJA e os resultados são mostrados nos gráficos 

que seguem. 

Observa-se que todos os educadores da AJA são do sexo feminino 

(Gráfico 6), quanto ao tempo dedicado à educação, nota-se que 1 tem de 26 a 30 anos 

de trabalho em sala de aula, 5 delas possuem de 11 a 15 anos de trabalho (Gráfico 7) 

e quanto ao tempo de trabalho na AJA, 1 educadora possui 11 anos dedicados ao 

ensino de jovens e adultos e a maioria tem de 5 a 8 anos de trabalho na AJA (Gráfico 

8). 

 

   Gráfico 6: Sexo 

 
Fonte: Almanaque de Práticas Pedagógicas da AJA, 2014-2017. 
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Gráfico 7: Tempo de atuação na educação 

 
Fonte: Almanaque de Práticas Pedagógicas da AJA, 2014. 

 

 

    Gráfico 8: Tempo de atuação na AJA 

 
Fonte: Almanaque de Práticas Pedagógicas da AJA, 2014-2017. 

 

  

5.2.2 PERFIL DOS EDUCANDOS DA AJA 

 

Quanto à análise das informações obtidas através de documentos da 
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quantidade de filhos, tipo de residência, principais fontes de informações utilizadas 

pelos educandos, principais conquistas dos educandos e sugestões dos educandos 

para melhorias na AJA. 

É possível observar que, quanto ao gênero estão matriculados na AJA, 

293 mulheres e 143 homens. (Gráfico 9).  

 

Gráfico 9: Sexo 

 
  Fonte: Almanaque de Práticas Pedagógicas da AJA, 2014-2017. 

 

A grande maioria, na faixa etária dos 60 anos são de mulheres. Apenas 3 

educandos têm entre 15 a 19 anos de idade. Para se matricular no Projeto é preciso 

ter a partir de 15 anos. Vale ressaltar que, há um educando do sexo masculino com 

90 anos de idade.  (Gráfico 10). 

 

 

Gráfico 10: Faixa etária 

 
Fonte: Almanaque de Práticas Pedagógicas da AJA, 2014-2017. 
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A AJA recebe pessoas de todas as localidades brasileiras. Do Estado de 

Minas Gerais estão matriculados 169 mineiros e 142 paulistas. Os paulistas vieram 

de vários municípios, apenas 47 nasceram em Franca-SP. Outros estados que 

possuem um número significativo de educandos são Pernambuco, Goiás, Ceará, 

Bahia, Piauí, Paraná, Maranhão, Pará, Alagoas. Rio Grande do Norte e Mato Grosso.  

Nota-se que 75 educandos são naturais da Região Nordeste, 311 da 

Sudeste, 28 da Centro-Oeste e 22 da Região Sul do Brasil. Todos residem em Franca 

há mais de cinco anos (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11: Naturalidade 

 
Fonte: Almanaque de Práticas Pedagógicas da AJA, 2014-2017. 

 

 

Quanto à cor/raça, 250 educandos consideram-se branco, 120 pretos, 84 

pardos e 2 amarelos. (Gráfico 12).  

Gráfico 12: Cor/Raça 

 
Fonte: Almanaque de Práticas Pedagógicas da AJA, 2014-2017 
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Dos 436 educandos, 331 disseram já ter estudado antes e 105 disseram 

que é a primeira vez que estão frequentando a escola (Gráfico 13).  

 

Gráfico 13: Escolaridade 

 
Fonte: Almanaque de Práticas Pedagógicas da AJA, 2014-2017. 

 

Quanto à religião, 305 alegaram ser católicos, 87 protestantes e 44 

responderam que participam de outras religiões (Gráfico 14).  

 

Gráfico 14: Religião 

  
Fonte: Almanaque de Práticas Pedagógicas da AJA, 2014-2017. 
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Entre os educandos da AJA, 218 são aposentados, 131 trabalham com 

carteira assinada, 65 trabalham sem carteira assinada ou estão desempregados e 22 

trabalham no lar (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15: Situação profissional 

 
Fonte: Almanaque de Práticas Pedagógicas da AJA, 2014-2017. 

 

Em relação à família, 349 educandos têm filhos e 87 não têm filhos. 262 

moram em residências próprias, 130 residem em casas alugadas e 44 alegaram 

morarem em residências cedidas por familiares ou amigos (Gráficos 16, 17 e 18). 

 

Gráfico 16: Filhos 

 
Fonte: Almanaque de Práticas Pedagógicas da AJA, 2014-2017 
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Gráfico 17: Quantidade de filhos 

 
Fonte: Almanaque de Práticas Pedagógicas da AJA, 2014-2017. 

 
 
 

Gráfico 18: Tipos de residência 

 
Fonte: Almanaque de Práticas Pedagógicas da AJA, 2014-2017. 
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Gráfico 19: Principais fontes de informação 

 
Fonte: Almanaque de Práticas Pedagógicas da AJA, 2014-2017. 

 

 

Quanto aos avanços pedagógicos, 264 alunos responderam que já 

conseguem ler, escrever, calcular e que já usam os conhecimentos em casa, no 

trabalho e que já auxiliam outras pessoas. E 109 educandos responderam que já 

aprenderam a ler, escrever e calcular, mas ainda não se sentem confiantes para 

utilizar em casa ou no trabalho e disseram que precisam melhorar no aprendizado. 

(Gráfico 20). 

 

 

Gráfico 20: Principais avanços e conquistas obtidos na AJA 

 
Fonte: Almanaque de Práticas Pedagógicas da AJA, 2014-2017. 
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Para os educandos, o Projeto AJA atende às expectativas e quando 

questionados sobre o que deveria mudar, a maioria preferiu não responder, pois, de 

acordo com eles, não tinham o que sugerir de mudanças, disseram que estão bem e 

felizes. Outros educandos sugeriram que aumentassem as horas de aula (que são de 

2h/semanais) e que ampliassem as aulas para todos os dias da semana (atualmente 

funciona em três dias semanais) (Gráfico 21). 

 

Gráfico 21: O que deve mudar na AJA 

 
Fonte: Almanaque de Práticas Pedagógicas da AJA, 2014-2017. 
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RG, portanto, é realizada uma parceria com o Poupatempo, que realiza a troca dos 

documentos de identidade. No lugar da expressão “não alfabetizado”, à assinatura. 

Capacitação profissional: os estudantes têm a oportunidade de 

participar de capacitações em parceria com o Fundo de Solidariedade (Fussol) em 

que escolhem o curso que desejam participar; entre os cursos, o de “Salgados para 

Festas” fez com que estudantes passassem a fazer os salgadinhos para as festas 

familiares, economizando recursos e passaram a comercializar os salgados entre 

amigos e vizinhos. Os estudantes que aprendem a fazer os salgados e desejam 

comercializá-los participam também de capacitações da Vigilância Sanitária e Banco 

do Povo (para possíveis investimentos e orientações a respeito da abertura de 

microempresas). 

Avaliação de escolaridade: ao final de cada semestre, nos meses de 

julho e dezembro, os estudantes da AJA realizam a avaliação de escolaridade é 

realizada pelo Centro de Ensino Supletivo Municipal (CESUM). Os estudantes devem 

tirar no mínimo 5 para serem aprovados. A avaliação conta com 5 questões de 

matemática e 5 de Língua Portuguesa. Ao serem aprovados, recebem certificados em 

uma solenidade. Essa ação oportuniza a continuidade nos estudos e a matrícula no 

6º ano do Ensino Fundamental. 

Viagens Culturais: para que os estudantes vivenciem o ensino 

realizado em sala de aula, é agendada uma viagem por ano, com o objetivo de 

interação social entre os alunos da AJA e enriquecer os estudos realizados em sala 

de aula. 

Encontro de Estudantes da AJA: é realizado anualmente e tem como 

objetivo interação entre todos os estudantes. É escolhido um tema e todo encontro é 

planejado e organizado a partir de uma temática. Os temas envolvem todas as áreas 

do conhecimento, promovendo a troca de vivências, experiências e socialização entre 

estudantes e professores. 

Conhecendo melhor o município: a ação tem como objetivo explorar 

e valorizar a cidade onde moram os estudantes. As visitas são agendadas conforme 

interesse e necessidade. Os estudantes já visitaram: Prefeitura, Museu, Cinema, 

Teatro, Biblioteca, Monumentos históricos e locais importantes. 

Publicações: com o objetivo de registrar todos os acontecimentos da 

AJA, são editados anualmente: livros e jornais que são compartilhadas com 

estudantes, professores, familiares e comunidades. Tem o objetivo também de 
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divulgar o projeto no município. Já foram publicados: 9 livros de poemas escritos pelos 

próprios estudantes, 1 Almanaque de Boas Práticas, com coautoria dos professores 

da AJA, constam atividades desenvolvidas e consideradas como boas práticas devido 

aos resultados alcançados; e dois jornais denominados de “Jornal Franca 

Alfabetizada”. Materiais que professores e estudantes contribuem com textos, 

vivências e histórias de vida.  

Talentos da AJA: a ação tem como objetivo identificar e valorizar os 

talentos e habilidades dos estudantes. Assim, todos têm a possibilidade de divulgar o 

que sabem fazer: culinária, artesanato, pintura, poesias, decoração. O estudante 

sente-se valorizado ao ver seu trabalho exposto, o que melhora a relação de confiança 

com a escola, evita a evasão escolar e todos se sentem-se importantes e eleva-se a 

afetividade e autoestima. 

Formação dos educadores: os professores participam de cursos, 

fórum, minicursos, apresentação de boas práticas, seminários, especialmente 

voltados para a reflexão da prática desenvolvida com jovens, adultos e idosos. As 

formações acontecem também para estudos, organização das rotinas de trabalho e 

trocas de experiências entre os alfabetizadores de adultos. 

AJA Histórias para contar: livro escrito pelas educadoras da AJA 

(2017), com registro de experiências vividas com educandos da alfabetização. 

Publicado em novembro de 2017. 

Kit escolar: anualmente, no mês de março, os estudantes recebem 

gratuitamente, kits de material escolar no ato da matrícula. Materiais que compõem o 

kit: 6 cadernos brochura, 1 caderno de desenho, 6 lápis preto de escrever, 2 canetas 

(azul), 2 canetas (vermelha), 2 caixas de lápis de cor, 12 canetinhas hidrocolor, 3 

apontadores, 3 borrachas, 1 régua de 30 cm, cola e tesoura. 

Divulgação da AJA na comunidade: com a participação de todos os 

professores e alunos, anualmente, é realizado um intenso trabalho de divulgação da 

AJA, com o objetivo de informar a comunidade que o projeto existe e as matrículas 

são permanentes, isto é, ao longo do ano letivo. Estudantes e professores realizam 

trabalhos de leitura e escrita em sala de aula e anexam ao folder de divulgação 

(contendo endereço dos locais de AJA e horários de funcionamento) e poemas. A 

ação é intitulada como “Um poema por uma matrícula”. Após estudar vida e obras de 

um poeta, o estudante anexa ao folder de divulgação um poema selecionado e, tem 

como missão deixar o material em locais estratégicos da cidade. A pessoa que 
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encontra o material é convidada a efetivar sua matrícula ou encaminhar jovens ou 

adultos que precisam se alfabetizar, a escola mais próxima. Quem encontra o 

material, ganha um poema, mas em retribuição, precisa encaminhar alguém para as 

escolas de AJA. 

Integrando crianças e adultos: com o objetivo de unir crianças e 

adultos vários projetos são desenvolvidos, um dos principais tem a leitura e escrita 

como função social. Crianças trocam correspondências com adultos; ambos registram 

em cartas suas dúvidas a respeito do destinatário: quem são, o que fazem, do que 

mais gostam na escola. As crianças se surpreendem e desejam saber os motivos que 

levam os adultos a retornarem à escola, já com idades avançadas, motivos que os 

levaram a desistir da escola ou a não estudarem. Por sua vez, os adultos querem 

saber quem são as crianças, do que elas brincam, dão conselhos, como por exemplo, 

respeitarem os pais, continuarem firmes nos estudos. Após esse processo, é marcado 

um grande encontro entre as crianças e os adultos. Momento marcado por muitos 

abraços, danças e emoção. 

 

 

5.4 LOCAIS DE FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS DE AJA 

 

 

As matrículas, na AJA, acontecem ao longo do ano letivo, são 

permanentes e gratuitas. A idade mínima para efetivar a matrícula é a partir de quinze 

anos de idade. No ato da matrícula, os interessados devem ter em mãos, os 

documentos: cópias do RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante 

de endereço e uma foto 3x4. 

As aulas acontecem em dois turnos do dia: tarde e noite.  O Projeto tem 

como meta atender toda demanda e os alunos recebem, gratuitamente, um kit de 

material escolar. 

Os endereços e horário de funcionamento, seguem abaixo: 

Dias da semana: segundas, terças e quartas-feiras 

Horário: das 13h15 às 15h15 

1. AJA Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus 



98 
 

Rua Célio Garcia, 750, Jardim Redentor 
 
 
2. AJA Paróquia Santo Antônio 
Rua Capitão Anselmo, 1411, Cidade Nova 
 
3. AJA Centro de Convivência do Idoso “Avelina Maria de 
Jesus” 
Rua Alely Antunes de Paula, 1844, Jardim Aeroporto IV 
 

4. AJA Centro de Convivência do Idoso “Mário Betarello” 
Avenida Moacir Vieira Coelho, 3320, Jardim Redentor 

 
Dias da semana: segundas, terças e quartas-feiras 

Horário: das 19h às 21h 
 
5. AJA EMEB Prof. Aldo Prata 
Avenida Santa Terezinha, 601, City Petrópolis 
 
6. AJA EMEB Prof. Florestan Fernandes 
Rua Raquel Jacinto Mesquita, 930, Jardim Vera Cruz 
 
7. AJA EMEB Prof. Sueli Contini Marques 
Rua Mamede Silva, 2761, Jardim Tropical  
 
8. AJA E.M Antônio Sichierolli 
Rua Prof. Laerte Barbosa Cintra, 929, Jardim América 
 
9. AJA EMEB Prof. Paulo Freire 
Rua Luciano Vilaça, 1102, Jardim Aviação 
 
10. AJA EMEB Luzinete Cortez Balieiro 
Rua Eunice Carmem Gonçalves Rodrigues, 2555, Jardim Palestina 
 
11. AJA EMEB Frei Germano de Annecy 
Rua Fuede Zacarias Cury, 1230, Jardim Progresso 
 
12.  AJA EMEB Vanda Thereza de Senne Badaró 
Rua Afonso Sanches Simom, 301, Jardim Elimar II 
 
13. AJA EMEB Maria Brizabela Bruxellas Zinader 
Rua Wilson Daid, 2640, Jardim Luiza 
 
14. AJA Prof. Hélio Paulino Pinto 
Rua Arias Alves Taveira, 6309, Residencial Ana Doroteia 
 
15. AJA EMEB Guiomar Ferreira Silva 
Rua dos Guaranis, 1105, Jardim Martins 
 
16. AJA E.M Nair Martins Rocha 
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Rua Padre Conrado, 1900-Jardim Integração. 
Para mais informações, os interessados podem também, procurar a 

Secretaria Municipal de Educação23.  

Os educandos que se alfabetizam, têm a oportunidade de continuarem 

os estudos na Educação de Jovens e Adultos-EJA. Além das escolas presenciais de 

EJA, o município oferece o ensino semipresencial no CESUM24. As matrículas são 

semestrais. Para o Ensino Fundamental II (6º ano ao 9º ano), é necessário que o 

interessado tenha 15 anos completos e o curso tem a duração de 24 meses. Para o 

Ensino Médio, o interessado precisa ter 18 anos completos e a duração do curso são 

de 18 meses, 

A Prefeitura de Franca oferece transporte gratuito para que os 

educandos possam chegar às escolas de EJA, além do kit de material escolar. As 

aulas acontecem todos os dias da semana, das 19h às 23h. 

 

Escolas Municipais de EJA (Ensino Fundamental II e Médio): 

 

1. Escola Municipal Antônio Sichierolli 

R. Professor Laerte Barbosa Cintra, 929- Jardim América 

2. Escola Municipal Profª Maria Helena Rosa Barbosa 

R. João Francisco Murzi, 5210- Jardim Redentor 

3. Escola Municipal Profª Nair Martins Rocha 

R. Padre Conrado, 1900- Jardim Integração 

4. Escola Municipal José Mário Faleiros 

R. Leandro Fernandes Martins, 1971- Jardim Aeroporto III 

5. CESUM: Centro de Ensino Supletivo Municipal Profº Climene 

Rebelo Novelino Abdala 

Avenida Champagnat, 1800- Centro. 

 

A Prefeitura de Franca, oferece ainda, o “Programa Cursinhos 

Populares” que oportuniza o preparo do educando para ingresso em uma 

Universidade. A seleção dos educandos acontece anualmente, no mês de fevereiro. 

                                                 
23 Secretaria Municipal de Educação sito à Avenida: Francisco Paula Quintanilha Ribeiro, 550- Parque Francal. 

Telefone (16) 3711 9228. 
24 CESUM: Centro de Ensino Municipal (Ensino Fundamental II, 6º ano 9º ano e Ensino Médio). Presença flexível 

e eliminação por disciplina. Matrículas são permanentes. 
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6 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
 

 

Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, 

não aprendo nem ensino.              

                                                                                                      Paulo Freire 

 

 

O capítulo apresenta a sequência do desenvolvimento da pesquisa, que 

se inicia com o tipo de pesquisa, a descrição das participantes, da coleta de dados, 

das histórias de vida das participantes, as categorias de análise, seguido pelos 

resultados e discussões das categorias decorrentes da análise de dados.  

 

 

6.1 A PESQUISA 

 

 

Este capítulo trata dos métodos e das técnicas de pesquisa selecionadas 

para as entrevistas. 

Optamos por uma pesquisa qualitativa, que se preocupa com a 

compreensão de pensamentos, percepções e sentimentos dos participantes. 

 
Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao 
pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as 
ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe 
uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o 
modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o 
pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos 
e crenças contaminem a pesquisa (GOLDENBERG, 1997, p. 34). 

 

Minayo25 (2001) afirma que a pesquisa qualitativa é desenvolvida 

através da busca dos significados, crenças, atitudes, valores e motivos, 

correspondendo à profundidade das relações e às operacionalidades de variáveis.  

                                                 
25 Maria Cecília de Souza Minayo- graduanda em Sociologia e Mestre em Antropologia Social. Tem 
vários prêmios por seus méritos na área da saúde: “Medalha de Mérito da Saúde”. 
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O trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite 

ao pesquisador conhecer o que já estudou sobre o assunto. Existem, porém, 

pesquisas científicas que não se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 

procurando referências teóricas publicadas. Procuram também dados na realidade, 

ou seja, no que é referenciado como pesquisa de campo com o objetivo de recolher 

informações sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta, que é o caso 

desta pesquisa, que contou com entrevistas para a coleta de dados, visando à 

compreensão dos fatos.  

Gil (2008) ressalta que os exemplos mais característicos deste tipo de 

pesquisa são sobre investigações e ideologias ou aquelas que se propõem à análise 

das diversas posições acerca de um problema. 

Esta pesquisa envolveu levantamento e estudo bibliográfico, a partir de 

referências teóricas já publicadas, por meios escrito e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos e páginas de web sites e envolveu trabalho de campo mediante entrevistas 

individuais realizadas com as participantes. 

 

A pesquisa bibliográfica coloca frente a frente os desejos do pesquisador e 
os autores envolvidos em seu horizonte de interesse. Esse esforço em 
discutir ideias e pressupostos tem como lugar privilegiado de levantamento 
as bibliotecas, os centros especializados e arquivos. Nesse caso, trata-se de 
um confronto de natureza teórica que não ocorre diretamente entre 
pesquisador e atores sociais que estão vivendo uma realidade peculiar dentro 
de um contexto histórico-social (MINAYO, 2001, p. 53). 

 
 

Definir as fontes de pesquisa, a leitura de cada artigo e as referências 

nos remetia a novos caminhos e ideias. O olhar reflexivo diante dos dados 

pesquisados foi fundamental para que a literatura posteriormente se unisse ao 

contexto das entrevistas, do seu planejamento a sua realização.  

O Projeto original desta pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética 

em Pesquisa envolvendo Seres Humanos, atendendo às exigências éticas e 

científicas da resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), que define as diretrizes básicas de pesquisas científicas que envolvem 

seres humanos, respeitando os princípios da bioética, tais como autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça. 

O Projeto foi aprovado pelo referido Comitê (CAAE nº 

65401717.0.0000.5384), sendo que a pesquisa só teve início, após a assinatura e 

compreensão do Termo de Consentimento Livre e Esclarecidos (Anexos A e B). 
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Durante a reunião com os participantes, foi feito um esclarecimento acerca dos 

benefícios trazidos por esta pesquisa, sejam individuais ou coletivos; foram indicados 

quais os procedimentos que garantem o sigilo, foi assegurado que os instrumentos 

explorados durante as entrevistas não trariam nenhum risco ou desconforto, pois a 

participação foi sempre voluntária, com a possibilidade de desistência a qualquer 

momento, sem nenhum ônus para o participante.   

A pesquisadora se responsabiliza ainda em fazer a devolutiva dos 

resultados da pesquisa para as mulheres participantes, pois considera que, assim, 

haverá mais respeito à autonomia das mesmas. 

 

 

6.2 LÓCUS DA PESQUISA: O PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS – AJA 

 

 

  O Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos (AJA), na cidade de 

Franca/SP, atualmente atende, 436 educandos em fase de alfabetização. A 

pesquisadora atua como diretora deste Projeto há dez anos e acredita que ele seja de 

fundamental importância para os jovens e adultos que buscam a alfabetização e que 

acreditam que sempre é tempo de ampliar e enriquecer os conhecimentos adquiridos 

na vida prática.  

 Mesmo sendo a pesquisadora, a diretora responsável pelo AJA, a 

presente pesquisa não visa discutir a sua excelência, mas tem como objetivo mostrar 

o que o município vem fazendo para reduzir as taxas de analfabetismo e trazer mais 

dignidade e bem-estar a todos os envolvidos. 

 E é nesse Projeto que se encontra as participantes desta pesquisa. As 

participantes são seis mulheres com mais de sessenta anos de idade e, que, 

regularmente frequentam as aulas da AJA. A escolha da faixa etária se deu, a partir 

de dados que revelam que a mulher acima de sessenta anos ainda continua em 

grande defasagem escolar em relação ao homem, portanto existe um déficit histórico 

com as mulheres desta faixa etária.  

Para a realização desta pesquisa, foram escolhidas as salas de aulas de 

AJA que acontecem dentro dos Centros de Convivência de Idosos (CCI), no turno da 

tarde e em três escolas municipais, no turno da noite. 
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Os CCIs trabalham em parceria com a Prefeitura de Franca e além das 

aulas de alfabetização, oferecem outras atividades aos idosos. O AJA atende 80 

educandos nestes Centos de Idosos e a faixa etária, é um dos critérios para efetivação 

da matrícula, a idade mínima é a partir dos 60 anos. 

 

 

6.3 AS PARTICIPANTES 

 

 

 As participantes são mulheres com mais de sessenta anos de idade que 

frequentam o Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos do município de 

Franca/SP. As salas de aulas escolhidas para a realização desta pesquisa, localizam-

se nas Regiões Sul e Região Norte da cidade. A escolha foi devido à faixa etária das 

participantes, uma vez que para se matricularem nestes centros de idosos é quesito 

básico ter sessenta anos ou mais e as três escolas noturnas foram escolhidas, devido 

ao grande número de mulheres matriculadas com 60 anos ou mais de idade. 

No período da tarde, as aulas para jovens e adultos não acontecem em 

espaços escolares, mas em Centros de Convivências de Idosos. Os centros são 

espaços para adultos com mais de 60 anos de idade e além das aulas de 

alfabetização, oferecem aulas de artesanato, dança, pilates, pintura em tela, tricô, 

crochê. Bordado, vôlei e ginástica. Os espaços são mantidos por entidades em 

parceria com a Prefeitura de Franca.  

 A proposta foi lançada a todas as mulheres, com mais de 60 anos, que 

participam das seis salas de aulas destes Centros e nas três escolas em questão. A 

adesão foi unânime, todas queriam participar da entrevista. Diante da unanimidade, 

foi necessário realizar um sorteio.  

 Foram realizadas 15 entrevistas, sendo escolhidas 6 para participação na 

pesquisa. O critério de saturação das informações foi atingido. 

 

 

6.4 AS ENTREVISTAS 
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 As entrevistas aconteceram individualmente e em uma sala reservada 

no local. Ao todo, foram realizadas quinze entrevistas, gravadas em áudio e 

registradas por meio de fotos e vídeos, mediante autorização de todas. Optamos por 

selecionar as seis participantes que se destacaram em suas respostas, seja através 

de comentários relevantes, seja pela emoção trazida em cada resposta. 

 Nesta pesquisa, as participantes são apresentadas pelas pseudônimos 

de Maria. 

 Minayo (2001) ressalta a importância da escolha dos participantes, 

mostrando que é preciso escolher pessoas que representem a população na sua 

totalidade, não importando o número de participantes, pois a preocupação do 

pesquisador deve ser o aprofundamento da compreensão dos problemas que estão 

em estudo. 

   Os relatos orais, para educandos que frequentam a Alfabetização de 

Adultos é um recurso favorável, por se tratar de resgate de memórias. Os participantes 

contam as vivências e as experiências como as têm sentido, relatam a cotidianidade, 

na forma por eles vivenciadas ou relatam legado de antepassados, na forma como 

entendeu.  

Para Minayo (2001), a entrevista semiestruturada é aquela em que o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema pesquisado sem se fixar 

em indagações formuladas, e que segundo Lakatos e Marconi (2003) permitem ao 

entrevistador liberdade para explorar mais amplamente uma questão e os 

entrevistados podem oferecer respostas dentro de uma conversação informal. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e individuais, a partir dos 

eixos temáticos: histórico escolar, processo atual de alfabetização e mudanças 

percebidas na vida cotidiana em sociedade (APÊNDICE A). 

 

 

6.5 QUEM SÃO AS MARIAS 

 

 

 A seguir, o quadro 2, apresenta as participantes da pesquisa 
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 Quadro 2 – Participantes da pesquisa 

Participante Idade Naturalidade Estado 

Marital 

Escolaridade Profissão 

Maria José 63 Ribeirão 

Preto- SP 

Casada 

há 44 

anos 

Alfabetizada Babá 

Maria 

Aparecida 

77 Ibiraci- MG Viúva Alfabetizada Aposentada 

Maria de 

Lourdes 

72 Rifaina- SP Viúva Alfabetizada Aposentada 

Maria Isabel 81 Capetinga- 

MG 

Viúva Alfabetizada Aposentada 

Maria de 

Fátima 

67 Santo Inácio-

PR 

Viúva Alfabetizada Doméstica 

Faxineira 

Maria Rita 69 Poções- BA Casada há 

40 anos 

Alfabetizada Doméstica 

Fonte: Pesquisadora, 2017. 

 
 

Observa-se que as participantes não são naturais da cidade de 

Franca/SP, município em que residem atualmente. Todas são alfabetizadas. Cada 

Maria teve um motivo que a levou a se matricular em uma escola.  

 

 

 

6.6 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

  A análise dos dados foi realizada através de Análise de Conteúdo. 

Conforme proposta por Minayo (2010), é necessário que se faça leitura das gravações 

dos conteúdos das entrevistas para após ser realizada uma análise mais profunda 

destes conteúdos, transcrevendo os fragmentos de maior relevância das falas, e 

formulando os resultados da pesquisa conforme os objetivos propostos. 
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  Minayo (2010) ressalta que a metodologia interage com as concepções 

teóricas da abordagem, ao conjunto de técnicas que tornam possível a construção da 

realidade e a importância do pesquisador e sua inferência no objeto pesquisado. 

Primeiramente, as entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas na 

íntegra. Para a análise das transcrições, foi utilizada uma análise de conteúdo que 

consiste em técnicas de análise das comunicações, com o intuito de obter indicadores 

que permitam a dedução de conhecimentos relacionados às condições de 

produção/recepção desses conteúdos.  

Para Minayo (2010), a categorização consta como um método de redução 

de textos transcritos em expressões, frases, temas e palavras de maior relevância. 

Após o pesquisador propõe inferências e interpretações, realizando uma inter-relação 

com o quadro referencial teórico desenhado inicialmente ou desencadeia novas 

pistas, em torno de outras dimensões teóricas e interpretações, sugeridas pela leitura 

do material. 

   Os dados foram transcritos e analisados qualitativamente, tendo como 

base as respostas que remetem ao desenvolvimento como liberdade e se as 

participantes desenvolveram a condição de agente em sociedade. 

Diante disso, foram estabelecidas as seguintes categorias de análise, 

que serão apresentadas e discutidas nos próximos tópicos: 

•     Trajetória escolar. 

•     Trajetória profissional. 

•     Os preconceitos e as dificuldades enfrentadas, por ser analfabeto. 

•     A decisão de transformar a vida: a entrada na escola na 

maturidade. 

•     O impacto da educação na vida das mulheres da AJA: a 

alfabetização e a condição de agente. 

 

 

6.7 HISTÓRIAS DE VIDA: MARIA JOSÉ, MARIA DE LOURDES, MARIA DE 

FÁTIMA, MARIA RITA, MARIA APARECIDA E MARIA ISABEL: QUEM 

SÃO ELAS?   

 

 

Apresentamos, neste tópico, os cenários e as personagens que dão vida 

a esta pesquisa. 
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Durante o dia, as escolas recebem por volta de quinhentas e onze 

crianças. Crianças que preenchem todos os espaços e podem-se ouvir as risadas, as 

brincadeiras, o dinamismo das aulas e a euforia da curiosidade que vêm junto ao 

aprender. Logo de manhãzinha, o sinal anuncia a aula, o recreio, o quicar da bola na 

quadra, a leitura do poema, do cabeçalho ou da tabuada...  

À tardezinha, quando as crianças se vão, os portões se fecham, mas a 

escola não permanece vazia, pois é momento dos adultos. Diferentemente das 

crianças, não carregam mochilas cheias, o caderno vem debaixo dos braços e parece 

que vem abraçado ao corpo, como um tesouro, em que se carregam sonhos, ideais, 

muita luta e superação. A sensação dos estudantes “da noite” é a de recuperar o 

tempo que passaram fora da escola ou o tempo que nunca foi dedicado à escola. 

Os adultos chegam, muitas vezes, cansados de um dia longo e 

estressante de trabalho, carregam consigo preocupações, problemas de saúde e a 

consciência de que não é fácil aprender, mas as expectativas de aprendizagem 

superam qualquer dificuldade. Entram na sala meio cabisbaixos, quietos, inseguros, 

envergonhados, pois carregam histórias de humilhações e preconceitos.  

Os prédios escolares são amplos, as únicas luzes acesas são das duas 

ou três salas de aula de AJA. Uma escola inteira só para eles, os adultos em processo 

de alfabetização.  

As crianças, muitas vezes, não sabem que dividem o mesmo espaço 

escolar com adultos que, como elas, procuram construir o conhecimento e procuram 

decifrar de forma significativa e fluente este mundo letrado, repleto de informações.  

Já nos Centros de Convivência dos Idosos o dia começa bem cedinho. 

Ali, não existem crianças. Os frequentadores são homens e mulheres acima de 60 

anos. Chegaram em busca de melhor qualidade de vida, bem-estar e convívio social. 

Chegaram encaminhados pelo médico, familiares ou amigos. Caminhando pelas 

dependências dos CCIs é possível, deparar com idosos nas aulas de música, 

artesanato, pintura em tela, atividades esportivas e aulas de alfabetização para 

adultos. Nestes espaços, novas amizades são feitas, tristezas e saudades se 

misturam as alegrias dos encontros e convivências. 

Seja nas escolas durante a noite, ou nos CCIs durante o dia, uma Maria, 

tem sempre algo a dizer. 

A seguir, serão apresentadas as estudantes da AJA, participantes da 

pesquisa. 
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MARIA JOSÉ: a alegria que contagia. 

 

“Meu marido dizia que eu não ia aprender e que não tinha mais 

idade para ir à escola, mas acreditei em mim e hoje sou outra 

pessoa” 

 

Foto 1 - Participante da pesquisa em atividade escolar 

Fonte: Pesquisadora, 2017. 
 

Aos dois de agosto de 1954, na zona rural, em uma fazenda próxima a 

cidade de Ribeirão Preto/SP, em uma família com treze irmãos, nascia Maria José. 

Era o pai que fazia os partos dos filhos. Dos treze irmãos, apenas nove sobreviveram.  

 Os pais trabalhavam na roça e, aos cinco anos de idade, ela precisava 

ajudar a família e passou a cortar o mato que ficava nos pés de arroz. A mãe de Maria 
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nem sempre gostava das fazendas que morava e quando isso acontecia, mudavam 

para outra e de fazenda em fazenda, em meio a muitas mudanças, Maria crescia. 

Maria diz que não teve infância e que suas bonecas eram as que ela 

fazia com as palhas do milho, ou aquelas que a mãe costurava com os restos de 

retalho.  

Aos nove anos, a mãe teve esquizofrenia e morreu. O cuidado da casa 

e dos filhos ficaram a cargo dos irmãos mais velhos e do pai. Diante das dificuldades, 

Maria nunca foi a escola e nem sabia o que era uma escola. 

O tempo passou, Maria se casou e teve 4 filhos. Hoje comemora com 

orgulho os quarenta e quatro anos de casamento. Filhos criados, ela decidiu realizar 

o grande sonho de sua vida: estudar; aprender a ler a escrever para se tornar uma 

mulher com mais autonomia. 

 Aos sessenta anos de idade, ela venceu o preconceito, a vergonha e as 

falas negativas do marido e se matriculou na AJA. O marido dizia que ela estava velha 

demais para estudar e que não ia aprender nada. Mas ela se defende: “Estou velha, 

mas não estou morta”. 

Maria José tem riso fácil, alto e contagiante, aos sessenta e três anos 

trabalha em casa como babá, tira uma boa parte do seu tempo para ler um livro, as 

notícias do jornal e ainda dizer para o marido e filhos: Aprendi! 
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MARIA APARECIDA: fé na vida 

 

“Meu sonho era pegar um livro e ler inteirinho. Eu sentia muita 

inveja de quem conseguia ler e entender todas aquelas letrinhas” 

 

Foto 2 - Participante da pesquisa em atividade escolar 

 

Fonte: Pesquisadora, 2017. 

 

No ano de 1940, no município de Ibiraci, Minas Gerais, em uma fazenda 

em que os pais trabalhavam, nasceu Maria Aparecida. Era a primeira filha de cinco 

irmãos. Era a filha mais velha e cheia de responsabilidades. Família muito pobre, aos 

sete anos de idade já cortava cana com os pais e irmãos. Era preciso ajudar nas 

despesas da família e escola na roça, naquele tempo, não tinha. Sua infância era 

apanhar café e capinar arroz.   

  A mãe de Maria abandonou o marido e os filhos e foi morar com outro 

homem. O pai faleceu. Com a separação dos pais, os irmãos se separaram e cada 

um foi para uma família diferente “Fomos criados esparramados. Eu e meus irmãos 
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não tivemos o privilégio de vivermos e convivermos juntos. O tempo não volta atrás, 

essa época perdemos”. 

  Maria casou-se aos dezesseis anos de idade. O marido tinha vinte e 

sete. Tiveram nove filhos. Orgulha-se em dizer que todos os filhos estudaram, mas 

que não chegaram à faculdade. 

  Maria foi rever sua irmã mais nova já adulta e alegra-se em dizer que 

hoje tem contato com a irmã e que as duas mantêm contatos por telefone para matar 

a saudade e o tempo perdido na infância e juventude.  

 Ao ficar viúva há nove anos, Maria Aparecida tomou a decisão que 

mudaria sua vida; matriculou-se na Alfabetização de Jovens e Adultos e, de acordo 

com ela, a partir dessa decisão, o sonho de conhecer uma escola e aprender a ler e 

escrever foi realizado.  

  Quem incentivou Maria foi a filha “Mãe, agora é sua vez, vai estudar! ” 

Assim, aos sessenta anos de idade começou a estudar. 
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MARIA DE LOURDES: superação que motiva 

 

“Sempre tive vergonha de não saber ler, me sentia inferior. Não 

tinha nem coragem de conversar com as pessoas. Hoje não fujo de 

uma boa prosa e olho as pessoas de cabeça erguida” 

 

Foto 3 - Participante da pesquisa em atividade escolar 

 
Fonte: Pesquisadora, 2017. 
 

Criada na roça, nasceu em Registro, cidadezinha próxima a Rifaina-SP, 

em 24 de agosto de 1944. Infância marcada pela falta de recursos e muita pobreza. 

Na casa, residiam a mãe, o pai, Maria e mais três irmãos.  

Aos nove anos de idade, já ajudava a mãe a cuidar dos afazeres da casa. 

Recorda-se que a casa onde a família morava era de terra e como era ela quem 

cuidava da casa, usava um caixote para subir e poder alcançar a pia onde lavava as 

louças e preparava os alimentos. 

 Quando criança, chegou a frequentar a escola, mas se recorda de que 

sofria muito de dores de cabeça e por isso, faltava muito das aulas. Diante das 
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dificuldades de chegar à escola, e devido as dores de cabeça, ela diz que nada 

aprendeu e que desistiu de estudar. 

 Quando Maria de Lourdes tinha quinze anos, a mãe faleceu e ela passou 

a cuidar da casa e dos irmãos. Era mulher e a mais velha, era ela que cuidava também 

do pai. 

 Casou-se com dezessete anos de idade e teve dez filhos e três abortos. 

Um dos filhos morreu prematuramente.  

 Maria de Lourdes tem boa memória e lembra-se bem de todas as datas 

importantes. Disse que, com dezenove anos de casamento, o marido morreu e, mais 

uma vez, ela passou a cuidar de tudo sozinha. 

 Teve um grave problema de saúde que a fez ficar internada em um 

hospital psiquiátrico “Fiquei biruta da cabeça e internada por quatro vezes. Hoje me 

considero uma mulher sã e a escola mudou a minha vida”. 
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MARIA ISABEL: sonhos foram feitos para serem realizados 

 

“Meu desejo em aprender a ler e escrever era grande demais. Eu 

ouvia falar, mas até meus oitenta anos de idade, eu nem sabia 

como era uma escola”. 

 

Foto 4 - Participante da pesquisa em atividade escolar 

 
Fonte: Pesquisadora, 2017. 
 

Aos oitenta e um anos de idade, Maria Isabel, pela primeira vez, matou 

a curiosidade em conhecer de perto uma escola. Matriculou-se no Projeto de 

Alfabetização de Jovens e Adultos e realizou o sonho de ler e escrever “Hoje assino 

meu nome”.  

Nasceu em dezembro de 1936, em uma fazenda no município de 

Capetinga- MG. A mãe teve dez filhos, mas apenas sete sobreviveram. A infância foi 

toda na roça, vendo o pai tocar o carro de boi e a mãe trabalhar em casa. A água da 

casa tinha que ser retirada de uma mina, a casa era de chão e a vida muito difícil. 
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Seu desejo sempre foi estudar, mas os afazeres da casa nunca 

permitiram. Disse que nunca pediu aos pais para a colocarem na escola, pois sabia 

que precisava cuidar dos irmãos. 

Aos quinze anos de idade, casou-se e teve dez filhos, mas apenas oito 

deles, sobreviveram. Diz que todos os filhos estudaram, mas nenhum conseguiu 

chegar à faculdade. 

  Diz que, nesta vida, nunca teve tempo para ela, até o dia que ficou viúva 

e foi convidada por uma amiga da igreja a matricular-se na escola. Foi aí que Maria 

finalmente conheceu o que era uma escola e o que acontecia dentro dos muros 

escolares. 
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MARIA DE FÁTIMA: uma eterna criança 

 

“Quando criança, nunca tive uma boneca de verdade. Se quisesse 

brincar, tinha que ser boneca feita da palha do milho. Hoje, minha 

casa é cheia de bonecas de verdade. Minha boneca vem para a 

escola comigo” 

 

Foto 5 - Participante da pesquisa em atividade escolar 

 
Fonte: Pesquisadora, 2017. 

 

Em 1950, no município de Santo Inácio, estado do Paraná, nasceu Maria 

de Fátima. Passou a infância em uma fazenda. O pai abandonou a mãe e ela perdeu 

desde criança o contato com ele. Diz que sua mãe não deu leitura para ela, mas deu 

educação. 

A escola era na cidade e muito longe. Com o abandono do pai, foi morar 

com a mãe na casa do avô, “Meu avô não parava em lugar nenhum e mudava sempre 

de fazenda. Assim, não tinha como eu estudar”. Diz que nunca a proibiram de estudar, 
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mas ela sabia que era algo impossível, por isso não insistia. Casou-se e teve seis 

filhos. Os filhos não estudaram, mas sempre trabalharam. 

Maria de Fátima diz que para preencher a falta da escola, ela começou 

a colecionar bonecas e ter muitos animais. Tem em casa cinco cães: o Alvim, o 

Soneca, Netinho, Chico e o Luís. Ela escolheu os nomes em homenagem a amigos 

que conheceu na infância. Diz que os animais são seus maiores companheiros e 

amigos fiéis.  

O amor pelas bonecas diz que herdou da mãe. A mãe de Maria de 

Fátima sonhava em ter uma boneca, mas nunca teve dinheiro para comprar. Quando 

Maria começou a trabalhar, comprou de presente uma boneca para a mãe “Fui na loja 

e comprei para ela. Essa boneca era tudo na vida dela. Mamãe a chamava de Lordi. 

Antes de morrer, mamãe pediu para eu cuidar da Lordi. E eu cuido. Compro roupas, 

sapatos, cobertores e brinquedos para a Lordi. Ela dorme em um berço de verdade”.  

Maria de Fátima, para não deixar a boneca sozinha em casa, a leva em 

um bebê conforto para a escola “Levo ela para passear e para a escola comigo. Não 

pude aproveitar meus filhos, então cuido das bonecas. Em casa, tenho mais de 

cinquenta. Mas a Lordi é a preferida”. 

Maria de Fátima disse que já esteve internada em um hospital 

psiquiátrico e que começou a melhorar quando ganhou da irmã uma boneca negra, a 

Joana. Disse que antes de morrer, deixará um testamento, deixando para uma creche 

todas as suas bonecas.  

“Entrei na escola para aprender a ler e escrever bem, pois preciso 

escrever um testamento, deixando para as crianças da creche a Lordi e todas as suas 

companheiras”. 
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MARIA RITA: mãos talentosas 

 

“Aos oito anos eu tinha que trabalhar na roça. Meu pai dizia que 

lugar de mulher era em casa e que se eu aprendesse a ler, só 

escreveria cartas para homens” 

 

Foto 6 - Participante da pesquisa em atividade escolar 

 
Fonte: Pesquisadora, 2017. 

 

Maria Rita disse que não se recorda de sua data de nascimento, mas diz 

com firmeza que tem sessenta e nove anos. Nasceu no município de Poções, na 

Bahia. Nunca comemorou aniversários. Já reside em Franca há quarenta anos, mas 

sempre que pode viaja para a Bahia para rever parentes e amigos. 

Recorda-se com carinho do pai, mas deixa claro que ele era muito bravo 

e a colocou para trabalhar desde criança. Aos oito anos, Maria Rita já ajudava os pais. 

Eles moravam na roça. Ajudava o pai a plantar milho e mandioca. 
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Não frequentou escola, ela afirma que a família era muito pobre e ela 

não conhecia nada, não sabia nada e só o que via do mundo eram as coisas da roça. 

Seus brinquedos eram as bonecas feitas da palha do milho e retalhos de pano.  

A mãe era cozinheira e cuidava dos dez filhos, entre eles Maria Rita. 

Ninguém sabia o que era escola e o que se fazia em uma escola. Apenas um dos 

irmãos, que saiu de casa, teve a oportunidade de estudar. 

Aos dez anos de idade foi morar na cidade de Belo Horizonte em que 

conheceu o marido. Ela que trabalhava de doméstica, fugiu da casa da patroa e junto 

com o marido, veio para Franca. Casaram-se e tiveram dois filhos, mas um veio a 

falecer. 
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Nota-se que os motivos estão relacionados à condição de vida que 

tiveram e as histórias de preconceitos e privações.  

Solidão, necessidade de compreender melhor as coisas do mundo, o 

sonho da escola que vem desde a infância, o desejo de independência, a vontade de 

recuperar o tempo perdido, inventar desculpas para não ter que revelar a condição de 

analfabeta, são alguns motivos que levaram as participantes a decidirem pela 

alfabetização e deixarem no passado a submissão da barreira do analfabetismo. 

 

 

6.8 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 

6.8.1 Trajetória escolar 

 

 

Dentre as seis Marias, quatro nunca frequentaram uma escola quando 

crianças. Alegaram a distância entre a fazenda, onde residiam e trabalhavam, com a 

escola que ficava na cidade. Uma delas disse que até matriculou na escola da 

fazenda, mas que devido a fortes dores de cabeça não continuou os estudos e nada 

aprendeu. Outra disse que o irmão foi o único que aprendeu a ler, pois recebia em 

casa a visita de um homem que queria ajuda-los a se alfabetizarem, mas que ela não 

conseguia aprender, por isso chorava muito e desistiu. O irmão conseguiu se 

alfabetizar. 

A família foi um fator de desistência apresentado pelas seis Marias. 

Disseram que devido à pobreza, tiveram que trabalhar muito cedo na roça para ajudar 

os pais no sustento da casa. Cinco participantes não culparam os pais pela falta de 

escolarização, sempre tinham uma explicação, mas uma delas criticou a postura do 

pai ao dizer que apanhava muito por não querer trabalhar e que ele dizia que lugar de 

mulher era em casa e que se aprendesse a ler e escrever só serviria para escrever 

carta para homens. 

  

Seus relatos podem ser observados, a seguir: 
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Nunca frequentei uma escola. Nem sabia o que era. Eu não tinha tempo para 
ler e escrever, pois minha mãe era doente e meu pai cuidava da casa, dos 
meus irmãos e ainda trabalhava na roça. Se tinha escola na fazenda, eu 
nunca soube. Aos cinco anos eu já ajudava meu pai na roça (...). Catava os 
matinhos que atrapalhavam os pés de arroz. Minha mãe era doida, tinha 
esquizofrenia, como ia incentivar os filhos a estudar? Nós é que tínhamos que 
cuidar da mamãe (...). Não ter infância faz muita falta, mas o estudo faz mais 
falta ainda. Deixei de ser criança muito cedo, eu tive que cuidar de crianças. 
Maria José, 63 anos, estudante da AJA, 2017. 
 
A infância passei toda na roça, na lida diária. Meus pais não tinham condição 
de me colocar na escola, pois escola só tinha na cidade e eu precisava ajudar 
a minha mãe. Com sete anos eu já tomava conta de casa, plantava café e 
capinava o arroz. Nunca entrei em uma escola. Meu pai era muito legal, mas 
minha mãe era muito brava, ela batia demais nos filhos. Eu era uma criança 
que tinha que carregar meus irmãos no colo e quando eu não conseguia, eu 
caia e ela ainda me batia. Mas também, tinha que ser eu, pois era a filha mais 
velha. Ao invés de estudar, minha mãe me fazia limpar a casa, lavar a roupa 
e ainda tinha que andar muito para levar comida na roça para meu pais e 
irmãos (...). Ninguém me proibia de ir à escola, mas ir como? Ninguém tive 
uma boneca. Eu brincava de subir em árvores, balançar no cipó e assim 
mesmo só aos domingos, pois durante a semana era só trabalhar.  
Maria Aparecida, 77 anos, estudante da AJA, 2017. 
 
Minha infância foi muito triste. Sempre morei na roça.  Não gosto nem de 
lembrar, já com 9 anos eu buscava água na bica, cuidava da casa, dos meus 
irmãos. Para lavar a louça eu tinha que subir em um caixote que ficava ao 
lado da pia. Na roça tinha uma escolinha e meu pai me matriculou, mas eu 
sentia muitas dores de cabeça e não conseguia aprender e acompanhar os 
colegas, por isso eu faltava muito. Para chegar à escola eu andava mais de 
1 hora, andava no meio do pasto, animal bravo, cachorros loucos, mas 
também nem via chegar, pois ia catando as goiabas pelo caminho e gostava 
da professora Terezinha. Meu pai lia um pouquinho, mas minha mãe não 
tinha leitura. Meus pais até me incentivavam a ler. Meu irmão dizia para meu 
pai não deixar eu estudar, porque eu ia escrever carta para namorados e que 
mulher não precisava ler e escrever. Eu tinha uma cartilha e gostava dela, 
tenho saudade da minha cartilha. O que será que foi feito dela? Mas a dor de 
cabeça me impedia de estudar, até que desisti.  
Maria de Lourdes, 79 anos, estudante da AJA, 2017. 
 
Minha família sempre morou na roça, meu pai tocava o carro de boi, nasci em 
uma família de dez irmãos, onde apenas sete conseguiram sobreviver. Desde 
pequena eu cuidava da casa e moía o café. Nunca soube o que era uma 
escola e o que acontecia lá dentro. Minha infância era trabalhar na roça. Meu 
desejo de estudar era grande, mas nunca pedi isto para meus pais, pois sabia 
que escola era coisa de homem, de gente que morava na cidade e de quem 
tinha dinheiro para comprar uniforme, caderno, lápis e borracha.  A escola 
era na cidade, muito longe. 
Maria Isabel, 81 anos, estudante da AJA, 2017. 
 
Meu pai abandonou a minha mãe, ficamos sozinhas, morávamos em uma 
fazenda na no Paraná. A escola ficava na cidade, muito longe. Nem meu avô, 
nem minha mãe me proibiram de estudar, mas eu sabia que não tinha como. 
Éramos em quatro irmãos, três mulheres e um homem. Apenas o homem 
estudou, ia uma pessoa lá em casa só para ensinar ele. A mesma pessoa 
tentou me ensinar a ler e escrever, mas eu só chorava, não aprendia nada.  
Maria de Fátima, 67 anos, estudante da AJA, 2017 
 
Apanhava muito do meu pai, eu queria trabalhar menos, viver mais minha 
infância, mas ele só queria que eu trabalhasse naquela roça. Nunca 
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comemorei meus aniversários, nem sabia que dia era, qual idade eu tinha e 
qual estava fazendo. Eu só sabia plantar milho e mandioca. Meu pai dizia que 
lugar de mulher era em casa e na roça e que se eu aprendesse a escrever ia 
só escrever cartas para homens. Era muita pobreza, eu só via a roça na 
minha frente, não sabia o que era o mundo e muito menos o que era uma 
escola. O engraçado é que meu pai só batia nas filhas mulheres. Eu tinha até 
raiva de ser mulher. Logo de manhã, ele me acordava com água fria na cara 
(...). Lembro que um dia, estávamos atravessando um córrego e eu comecei 
a reclamar que não queria plantar milho, ele me pegou e me derrubou na 
água, me molhei toda. Escola? Que isso? Não foi feita para mim. 
Maria Rita, 69 anos, estudante da AJA, 2017. 

 

 

6.8.2 Trajetória profissional 

 

 

          Dentre as seis Marias, o trabalho na roça prevaleceu. Todas elas, desde muito 

cedo, já ajudaram os pais na lavoura e, principalmente, nos cuidados domésticos 

da casa e com os irmãos. Uma delas disse que era uma criança cuidando de outra, 

tornou-se babá. Faxineiras, costureiras de sapatos, lavadeiras de roupas, cozinheira 

e o pau-de-arara foram as profissões exercidas por elas.  

 

Seus relatos podem ser observados, a seguir: 

 
Sempre trabalhei com serviço de roça, de roça em roça, plantando, cuidando 
da terra, catando mato. Quando adolescente, mudei para a cidade com minha 
irmã mais velha, mas fui cuidar dos meus sobrinhos. Minha irmã era folgada, 
ela me deixava cuidando da casa e da família dela e ia fazer cursos e eu ali, 
só servindo de babá. Um dia, minha irmã montou um bar e me colocou para 
vender, eu fazia as contas das vendas de cabeça, e se no final do dia, faltasse 
dinheiro, ela me batia. Ela era boa para bater, não tinha preguiça não. (...). 
Eu abria o bar, vendia o pão e ainda levava os sobrinhos para escola. Eu 
nunca estudei, mas preparava os outros para irem à escola. (...). Hoje, essa 
minha irmã tem oitenta anos e me convida para cuidar dela, eu saio fora, 
Deus me livre! Já varri ruas, costurei sapatos (...). Hoje quero ter minha vida. 
Ainda cuido dos filhos dos outros, sou babá, mas faço porque quero e preciso 
ganhar meu dinheiro. 
Maria José, 63 anos, estudante da AJA, 2017. 
 
Minha mãe abandonou meu pai e os filhos e foi morar com outro homem. 
Como filha mais velha, cuidei de tudo e de todos. Quando meu pai morreu, 
eu já era casada. Nesta vida já trabalhei como doméstica, costurei sapato, fiz 
muita faxina e trabalhei duro no pau de arara. Se eu tivesse tido a 
oportunidade de estudar, tudo poderia ter sido diferente. 
Maria Aparecida, 77 anos, estudante da AJA, 2017. 
 
Sempre trabalhei como faxineira. Um dia já estava ficando biruta da cabeça 
e briguei com meu chefe, fiquei brava, pois eu precisava sair mais cedo do 
trabalho para comprar uniforme para meu filho ir para a escola e meu chefe 
não quis deixar. Ai, briguei com ele. Sempre trabalhei como faxineira, mas de 
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repente fiquei louquinha e fui internada em um hospital psiquiátrico, fui 
internada por quatro vezes e tive que adiar minha vida. Durante trinta e sete 
anos da minha vida trabalhei fazendo faxinas para os outros. Também 
trabalhei no pau de arara, deixava meus filhos sozinhos em casa e ia 
trabalhar. Por causa disto, meus filhos estudaram pouco, eu não tinha como 
exigir que eles estudassem. Exigir como se eu não estudei e se eu não tinha 
tempo para eles? 
Maria de Lourdes, 72 anos, estudante da AJA, 2017. 
 
Me casei com quinze anos de idade, tive dez filhos, mas só oito sobreviveram. 
Meus filhos estudaram, mas ninguém fez faculdade. Fiquei viúva cedo demais 
e com os filhos para criarem. Nunca tive tempo para mim. Trabalhei na roça, 
pau de arara, fiz faxina, lavei roupa para outras famílias, pois eu tinha que 
cuidar dos filhos. Sempre fui a doméstica da minha casa e da casa dos outros. 
Maria Isabel, 81 anos, estudante da Aja, 2017. 
 
Sempre trabalhei na roça com minha mãe e irmãos. Eu cuidava da limpeza 
da casa, lavava as roupas, fazia comida e cuidava dos irmãos. Além do 
trabalho na roça que era puxado, minhas mãos viviam calejadas. Nem uma 
boneca para brincar eu tinha. Quando jovem, me mudei para São Paulo fui 
para tentar um emprego melhor, mas só consegui fazer faxina para os outros.  
Maria de Fátima, 67 anos, estudante da AJA, 2017. 
 
Com dez anos de idade eu já trabalhava como doméstica na casa de uma 
mulher em Belo Horizonte. A patroa me matriculou em uma escola, mas eu 
tinha muita dificuldade e não aprendia nada. As professoras não ensinavam 
nada direito e não me incentivavam a estudar. Nesta casa eu fazia comida e 
lavava roupas. Fiquei na casa dessa patroa até meus dezesseis anos quando 
conheci meu marido e fugi para Franca com ele. Aqui em Franca, me casei, 
tive meus filhos e me tornei uma excelente cozinheira. Cozinho tudo que é 
prato, mas como não sei ler eu decoro a receita inteirinha na cabeça ou faço 
desenhos, por exemplo se a receita pedir três ovos, eu desenho os três ovos, 
desenho a xícara de açúcar, o copo com leite, desenho a farinha de trigo, a 
colher de óleo; desenho. Também já trabalhei como doméstica. 
Maria Rita, 69 anos, estudante da AJA, 2017. 

 

 

6.8.3 Os preconceitos e as dificuldades enfrentadas: o ser analfabeto  

 

 

           Todas as participantes relataram histórias de preconceitos, humilhações e a 

palavra que prevaleceu foi vergonha. Uma delas, no início da conversa disse que 

nunca sentiu vergonha por ser analfabeta, mas no decorrer da entrevista, disse que 

sempre passou muita vergonha por não saber ler e escrever. Em todas as falas 

existe a presença de uma vida de muita pobreza e privações.  

          Elas elencaram alguns constrangimentos vividos por serem analfabetas, 

como entrar em transporte errado, ter que memorizar uma receita culinária inteira, 

inventar desculpas para esconder a condição de analfabetas. Uma delas disse que 
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quando analfabeta, era uma mulher sem segredos, pois como precisava de auxílio 

de outras pessoas, não tinha privacidade.  

 

Seus relatos podem ser observados, a seguir 

 

Nunca tive vergonha de ser analfabeta (...) A pessoa que não sabe ler é cega, 
as letras representam só riscos e rabiscos. Ouve uma informação e não 
entende, pega um jornal e não lê, pega um livro e não lê. Já passei muita 
vergonha por ser analfabeta (...) vai ao banco e não sabe resolver nada, pega 
um documento e não assina, tem que pedir ajuda, ficar perguntando para os 
outros (...). Já entrei em ônibus errado, as pessoas têm preguiça de ler e 
ensinar o certo para a gente. Sempre fiz receitas culinárias de cabeça. Eu 
tinha que ativar a cabeça, a memória, tinha que memorizar porque ler não 
sabia. As pessoas acham que analfabeto não sabe nada, mas eu não era 
burra de tudo. Alguma coisa eu sabia. Eu sou babá, cuido de crianças e as 
mães deixam receituários com o nome dos remédios e horários, mas como 
eu ia ler? Tinha medo de dar remédio errado, aí eu tinha que gravar na 
cabeça. Era um sufoco danado. Credo! Não saber ler e escrever é um sufoco. 
A gente nem vive direito. Você abre um livro e não sabe ler, pois não sabe 
juntar as letras, pega um jornal e não compreende as notícias. As pessoas 
percebem e têm dó da gente. 
Maria José, 63 anos, estudante da AJA, 2017. 
 
Já passei muita vergonha por não saber ler. Um dia desci de um ônibus na 
rodoviária e perguntei para um homem qual transporte tinha que pegar para 
ir para à fazenda onde eu morava. Ele me olhou e disse que era para eu ler 
a placa. Ai, fiquei nervosa e respondi que se soubesse ler, não ia perguntar. 
As pessoas não têm paciência com os analfabetos. Para pegar um transporte 
circular eu os identificava pelos números. Escondia que não sabia ler porque 
tinha vergonha. O povo me dava um papel com informações eu fingia que lia, 
a pessoa virava as costas eu jogava o papel fora. Também já inventei muitas 
mentiras, a principal era que eu havia esquecido meus óculos e por isso não 
tinha como ler. 
Maria Aparecida, 77 anos, estudante da AJA, 2017. 
 
Quando fiquei doente, sentia muito falta de ir para uma escola, ficava 
lembrando da minha infância na escola e sentia saudades. Passei por muitas 
humilhações por não saber ler e escrever. Muita vergonha mesmo. Ia pegar 
um ônibus não sabia para onde ele ia, tinha que ficar perguntando para as 
pessoas. Não assinava nem meus documentos, era como se eu não 
existisse. Era uma mulher sem identidade e sem nome no documento. No 
lugar do nome tinha um escrito que nem eu sabia o que era, um dia fiquei 
sabendo que estava escrito que eu era analfabeta. E eu ainda tinha que 
apresentar este documento em todo lugar, era como um carimbo. Tudo que 
eu tentava colocar no papel saia tudo torto, tudo danado (...). Recebia as 
correspondências e tinha que levar para a vizinha ler, nem segredos eu podia 
ter. Se era assunto particular, a vizinha ficava sabendo. Meu sonho era ler o 
hinário da igreja, ler a Bíblia, mas não dava conta. Se fosse preparar um bolo, 
eu guardava tudo na cabeça desde os ingredientes até o preparo. 
Maria de Lourdes, 72 anos, estudante da AJA, 2017. 

 
É triste demais ser analfabeta, a gente se sente meio bicho, alguém que 
precisa ficar escondido para não passar vergonha. Tenho dezesseis netos e 
aconselho que estudem muito para que sejam pessoas de bem, pessoas que 
sabem falar. Tinha vergonha de não saber ler e escrever, mas nunca escondi 
isto dos outros, pois precisava deles para me virar. Até hoje, mesmo na 
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escola, ainda falo pouco, porque tenho medo de errar e falar alguma 
bobagem. O mundo está se apresentando para mim agora e isto devo, a 
minha professora. 
Maria Isabel, 81 anos, estudante da AJA, 2017. 
 
Quando jovem decidi deixar a roça e ir para São Paulo trabalhar, fui fazer 
faxinas. Mas você conhece aquela cidade, tudo acontece rápido, as pessoas 
não param para conversar e os ônibus passam depressa demais, não dá para 
ficar perguntando para onde vai e eu sem saber ler. Um dia, parei em frente 
a um ponto e pensei: meu Deus, me ajuda a aprender nem que for uma 
letrinha! Eu estava ali, bem no Lago da Concordia quando de repente, 
comecei a ler. Aconteceu do nada, feito um milagre. Do nada, eu li. Realmente 
aprendi a ler através de um milagre. Aí não passei mais apertada, passei a 
não depender mais de ninguém. 
Maria de Fátima, 67 anos, estudante da AJA, 2017. 
 
Ser analfabeta sempre foi uma vergonha para mim. Eu escondia isto dos 
outros. Nunca ia ao banco sozinha, tinha sempre que ir com alguém para tirar 
meu dinheiro e pagar as contas. Não me esqueço do dia em que fui pegar um 
ônibus e perguntei para o motorista qual seria o trajeto; o motorista me olhou 
com cara feia e disse que era para eu ler a placa, que estava tudo escrito. Eu 
não disse nada, mas minha cara caiu no chão. Vergonha maior era quando 
eu ia ao supermercado, não sabia ver os preços, aí procurava uma pessoa 
idosa para perguntar. Os idosos eram mais pacienciosos e respondiam, já os 
jovens nunca tiveram paciência. Os idosos nunca desfizeram de mim, os mais 
novos davam risadinhas e um dia, um deles disse que eu era muito nova para 
ser preguiçosa e que eu deveria procurar uma escola. Morri mais um pouco 
neste dia. Eu era muito amiga da minha manicure, mas nunca disse a ela que 
era analfabeta, mas ela desconfiou e zombou de mim, pediu para eu ler o 
rótulo do esmalte. Fiquei com tanta raiva que nunca mais voltei lá. Sempre 
inventei desculpas para os outros, eu dizia escreve para mim, minha letra é 
feia, esqueci meus óculos. No meu trabalho quando a patroa pedia para 
atender o telefone e anotar os recados eu arrepiava, suava frio e dizia que 
não precisava anotar porque eu guardava todos os recados na cabeça. Teve 
um dia que me pediram para anotar um telefone, eu fui anotando os números 
um a um e dizia para a pessoa falar bem devagar. Quanto sofrimento. A 
memória tem que funcionar. Compenso a falta de escrita com boa memória.   
Maria Rita, 69 anos, estudante da AJA, 2017. 

 

 

6.8.4 A decisão de transformar a vida: a entrada na escola na maturidade  

 

 

           Quatro Marias são viúvas e foram procurar a escola depois que os maridos 

faleceram e os filhos cresceram. Elas descobriram a escola por indicações dos 

filhos, das amigas da igreja e de um médico. Todas matricularam-se com mais de 

sessenta anos de idade e afirmam que a escola transformou a vida delas.  

           Duas Marias ainda moram com os maridos e ambas disseram que eles 

nunca as incentivaram. Uma delas disse que o marido chegou a humilhá-la quando 

se mostrou decidida a estudar. Outra contou que o marido dizia que ela não deveria 
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ir à escola, pois não ia aprender nada e que lugar de mulher era em casa fazendo 

a janta, lavando a louça e assistindo novela. Para as seis participantes a decisão 

de entrar na escola não foi tarefa fácil, mas foi a realização de um sonho. 

 

Seus relatos podem ser observados, a seguir 
 

Um dia, tentei ajudar meus filhos com a lição de casa, um deles virou e disse 
que eu era analfabeta, nunca tinha ido à escola e que eu ia ensinar tudo 
errado. Aquilo mexeu comigo (...). Meus filhos estudaram, fiz questão que 
eles aprendessem a ler e escrever, mas nenhum fez faculdade, mas sabem 
ler. Meu marido também sabe ler, em casa só eu que não lia e não escrevia 
nada. Meu marido lia tudo para mim e quando eu dizia que ia estudar, ele me 
humilhava na frente dos outros e fazia barraco, dizia que eu não ia aprender 
nada e que devia deixar de lado essa coisa de estudar. Aí, encontrei uma 
colega da igreja que já estudava na AJA, ela me convidou, enfrentei o marido 
e me matriculei (...). Hoje ele até me incentiva e diz que quer ver meu boletim. 
Ele teve que aceitar (...). Eu via as pessoas lendo um livro eu ficava 
encantada, ficava admirando, mas não dá só para admirar os outros, a gente 
tem que procurar a aprender também. Ai, resolvi procurar a escola.  
Maria José, 63 anos, estudante de AJA, 2017. 

 

Tive um irmão que estudou depois de moço, o patrão ensinou as letras para 

ele. Eu ficava encantada de ver ele lendo. Eu também queria ler, queria poder 

pegar um documento e ler de uma vez, passando os olhos direto e 

entendendo tudo. Queria ler um documento como se fosse uma música. Com 

sessenta anos de idade eu criei coragem e me matriculei na escola. Quando 

fiquei viúva, minha filha me incentivou a entrar na escola, disse que eu era 

esperta e precisava aprender a ler e escrever. Mas para estudar, é preciso 

ser persistente, porque tem pessoas que tentam tirar a gente do caminho. 

Tinha uma vizinha que toda noite, quando eu ia para a escola, ficava me 

esperando passar. Eu colocava meu caderninho debaixo do braço e ia firme, 

ela dizia que era para eu esquecer essa tal de escola e dormir mais cedo, ver 

a novela ou fazer tricô. Acho que ela tinha inveja de mim. Gosto tanto da 

escola que não desisto por nada. Fico triste quando vejo um colega parar de 

estudar por causa do trabalho, dos filhos e do cansaço.  

Maria Aparecida, 77 anos, estudante da AJA, 2017. 

 

Fiquei viúva, meus filhos cresceram e um dia, saindo do culto, uma amiga me 

convidou para estudar aqui nesta escola. Eu aceitei o convite mais que 

depressa. Um dia, peguei meu caderno, entrei no ônibus e o motorista 

começou a zombar de mim e falava alto: “Escola para quê, dona Maria? Logo, 

logo vai morrer mesmo”. Criei coragem e respondi: “Quero chegar lá em cima, 

lendo e escrevendo”. Faz um ano que estudo e minha vida mudou. Nem 

pareço aquela mulher boba e biruta de antes. Nem doente eu fico mais. A dor 

de cabeça foi embora de vez. 

Maria de Lourdes, 72 anos, estudante da AJA, 2017. 

 

O marido morre, os filhos crescem, a gente fica sozinha. Quando a gente fica 

sozinha os sonhos, os pensamentos voltam tudo e o primeiro desejo que veio 

foi o de ir para uma escola, mas pela idade, a gente acha que já viveu tudo e 

não precisa de mais nada, mas eu precisava estudar. Meu documento estava 

escrito que eu era analfabeta, mas documentos a gente pode mudar e eu 

também podia deixar de ser analfabeta. Uma amiga me chamou para a 
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escola, mesmo sem saber o que era e como funcionava eu vim. Só falto das 

aulas quando está muito frio ou chovendo. Não posso perder nada que a 

professora ensina. Já perdi muita coisa nesta vida.  

Maria Isabel, 81 anos, estudante da AJA, 2017. 

 

Quando criança, tentaram me ensinar a ler eu chorava e desistia. Quando 

adulta tive muitos problemas de saúde, fiquei internada muito tempo em um 

hospital psiquiátrico. Passei por muitas dificuldades. Casei, tive seis filhos. 

Meus filhos também nunca estudaram só trabalharam. Foi meu médico, aqui 

de Franca que me indicou a escola, disse que seria o meu remédio. E deu 

certo. Hoje nem depressão eu tenho. Antes eu ficava sozinha em casa, vivia 

deitada pelos cantos, chorava, não comia e nem vivia. 

Maria de Fátima, 67 anos, estudante da AJA, 2017. 

 

Uma amiga foi percebendo minha dificuldade em lidar com tudo que tinha que 

ler ou escrever, mas eu nunca falei que era analfabeta, aí um dia ela me jogou 

na cara que eu precisava assumir que não sabia ler e me matricular em uma 

escola. Ela disse que era para eu parar de sofrer calada e viver feito bicho 

escondida nos cantos. Foi ela que descobriu esta escola para mim. Fiz a 

matricula e estou tentando aprender a ler bem, sem erros. Meu marido 

zombou de mim, disse que eu não ia aprender nada, que era para eu ficar em 

casa, fazer a janta, lavar a louça e ver a novela. Deus me livre! Até o pastor 

da igreja implicou com meus estudos, durante o culto, olhou para mim e disse 

para todo mundo ouvir que, algumas mulheres depois dos 60 ficavam bobas 

e ao invés de ficarem em casa e cuidarem dos afazeres ia para a escola.  

Maria Rita, 69 anos, estudante da AJA, 2017. 

 

O quadro abaixo apresenta os motivos e as pessoas que levaram as 

Marias a tomada da decisão de se matricularem na escola em busca da alfabetização. 

 

Quadro 3- Motivos que levaram as Marias a procurarem a alfabetização 

 

Participantes 

 

Motivos  

Maria José, 63 “Queria ser uma mulher com autonomia. Estou velha, mas não 

estou morta. Cansei de ficar admirando os outros lendo e 

escrevendo, queria isto para mim também”. 

Maria Aparecida, 77 “Queria ler e entender os documentos que eu recebia. Fiquei viúva 

e sozinha, aí tomei decisão que mudou minha vida. Era meu sonho 

desde criança aprender a ler e escrever”. 

Maria de Lourdes, 72 “Vivia doente, queria ser uma mulher sã, e só a escola ia me curar 

das doenças”. 

Maria Isabel, 81 “Fiquei viúva, os filhos cresceram, fiquei sozinha e o desejo de 

estudar voltou. No meu RG dizia que eu era analfabeta. Sempre 

tive o desejo e o sonho de conhecer uma escola, ler e escrever”. 
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Maria de Fátima, 67 “Eu era depressiva, só chorava, vivia internada. Em casa eu só 

dormia, não comia, não vivia. Foi meu médico que me mandou 

para a escola. Disse que seria o meu remédio. E foi mesmo”.   

Maria Rita, 69 “Cansei de viver escondida pelos cantos, cansei de ser humilhada 

por não saber ler. Cansei de receber ordens do meu marido. 

Cansei de viver feito bicho. Para viver de novo, resolvi aprender a 

ler e escrever. Cansei de inventar desculpas e dizer que esqueci 

os óculos. Todo mundo sabia da minha vida”. 

Fonte: Pesquisadora, 2017. 

 

 

 

6.8.5 O impacto da educação na vida das mulheres da AJA: a alfabetização 

e a condição de agente 

 

 

          Três participantes disseram que aprender a ler e escrever é sentir-se mais 

gente, é sair da escuridão. Uma delas disse que a leitura traz segurança e que com 

a escola ela não tem medo de conversar, expor suas ideias, opiniões e que ela até 

reaprendeu a andar. Duas delas disseram também que a escola motivou que elas 

fizessem outras atividades, como: bordado, pilates, tai-chi-chuan, vôlei e que se 

sentem mais participativas. Uma delas disse que pretende chegar à faculdade de 

veterinária. 

          Três Marias ressaltaram a importância que foi a troca do documento de 

identidade, pois o documento antigo, no lugar da assinatura tinha a expressão “não 

alfabetizada”. Todas afirmam que o impacto causado pela escola foi grande e que 

já não precisam memorizar as receitas e não precisam mais inventar desculpas seja 

diante da leitura da Bíblia, de um documento ou diante da leitura de um livro. 

 

Seus relatos podem ser observados, a seguir 
 

Aprender é sair da escuridão, é começar a enxergar o mundo a sua volta. É 
nascer de novo, tornar gente de verdade e participar do mundo. Hoje abro a 
revista e leio, abro o jornal, leio e sou capaz de comentar, criticar e dar minha 
opinião. Acompanho tudo que os candidatos fazem, as roubalheiras que 
acontecem na política, mas leio também as notícias da vida dos artistas.  
Pego uma receita e leio, não preciso guardar na cabeça, ainda bem, porque 
minha cabeça anda falhando (...). Meus filhos têm orgulho de mim e 
reconhecem que eu aprendi mesmo. Dia desses, um dos filhos me disse que 
sou inteligente e que se eu tivesse estudado teria tido oportunidades 
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melhores na vida. Não tive oportunidades. Também realizei um sonho que 
tinha, que era participar de um curso sobre a Bíblia. Antes eu não podia 
frequentar porque não sabia ler, agora leio tudo, encontro os capítulos e 
versículos sem dificuldades. Vou sozinha ao banco, leio e assino 
documentos. No meu trabalho como babá, já leio as receitas médicas e 
administro os remédios direitinho, sem medo de errar. (...). Entro no ônibus 
certo e ainda ajudo as outras pessoas que não sabem ler. Na igreja, passei a 
participar mais e a ser solicitada para ajudar, eu entrego os folhetos e os 
seleciono por datas e temas. Faço isso porque aprendi a ler. Sou outra 
mulher, me vejo antes e depois da escola. Se eu encontrasse comigo quando 
era crianças, eu ia dizer para eu mesma: Vai brincar, vai ser criança, vai 
estudar, vai aprender a ler e a escrever de tudo. Assim, eu teria tido 
oportunidades melhores e podia ser até uma médica de crianças. 
Maria José, 63 anos, estudante de AJA, 2017. 
 
Quando aprendi a ler e escrever me tornei mais gente. Quem não tem leitura 
não tem segurança, vive na corda bamba. Eu era insegura, me achava menos 
gente. Chegava a um lugar não sabia nem entrar e sair. Às vezes eu nem 
entrava e quando entrava me sentia meio perdida. Pensava: O que vim fazer 
aqui: O que eu posso falar? Meu sonho era ler um livro de “carreirinha”, ler 
sem gaguejar, ler bonito igual a professora quando lê um livro para os alunos. 
Queria passar o dedo nas letras e deslizar na leitura, mas entendendo tudo. 
Acho tão bonito ler um livro, é lindo demais! A professora pega firme faz a 
gente ler e escrever. Hoje leio, escrevo, faço contas, não tenho vergonha de 
conversar, entro e saio dos lugares sem medo, de cabeça erguida. No meu 
RG, no lugar da minha assinatura estava escrito que eu era analfabeta. Eu 
morria de vergonha, pois onde eu chegava o povo lia que eu era analfabeta. 
Na escola, durante uma campanha, tive a oportunidade de trocar meu 
documento de identidade e tirar aquela expressão horrorosa. Meu RG está 
assinado.  Já teve tempo que eu evitada conversar com as pessoas, até meu 
jeito de andar era esquisito, depois que entrei na escola e aprendi as coisas 
da escola, parece que reaprendi a andar, a falar e a conviver com os outros. 
Também frequento um Centro de Convivência de Idoso, lá aprendo bordado, 
faço aulas de dança, pilates, alongamento, artesanato e terapia da memória. 
Também descobri que gosto de forró e participo de todas as atividades aqui 
da escola: desfile de sete de setembro, festas, passeios, viagens... Participo 
de tudo. 
Maria Aparecida, 77 anos, estudante da AJA, 2017. 

 
 

A escola representa tudo na minha vida. Bom, na verdade, primeiro vem 
Deus, depois vem a professora Edith. Sabe, eu orei as férias de julho inteira 
para a professora ter saúde e continuar a dar aulas aqui. Ela é especial, até 
pega na minha mão para me ensinar, é pacienciosa e muito boa. A minha 
família me incentiva muito a continuar estudando, olha meu caderno e diz que 
está bonitinho, bem caprichado e que estou de parabéns. Fico bem 
orgulhosa. Já aprendi muito, nem remédio eu tomo mais. Meus documentos 
têm meu nome assinado e com letra bonita. Leio e escrevo as receitas dos 
pratos que quero fazer. Entro no ônibus certo, faço compras, sei se o troco 
está certo. Na igreja já acompanho o hinário, leio trechos da Bíblia e não 
passo mais vergonha. Sei que ainda tenho muito que aprender. Ainda não 
leio um livro inteirinho, mas chego até o meio. Dia desses encontrei uma 
mulher no ponto de ônibus começamos a conversar e ela disse que não sabia 
ler, eu a incentivei e a convidei para conhecer a minha escola e a professora 
Edith. Ela disse que não tem tempo e que escola é coisa para criança. Fiquei 
com dó, ela vai deixar passar a oportunidade, aí nunca mais. 
Maria de Lourdes, 72 anos, estudante da AJA, 2017. 

 
Quando entrei na escola, descobri que é possível tirar um tempinho para a 
gente. Neste ano, até viajei com a professora e colegas da sala, fomos para 
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Peirópolis, conhecer o Museu dos Dinossauros. Fazia muitos anos que eu 
não viajava. Sou dona do meu nariz e percebi que mesmo com oitenta e um 
anos ainda tenho muito que fazer. Neste ano, também tirei um RG novo, fiquei 
nervosa, mas assinei meu nome e agora não sou “analfabeta” sou a “Maria”. 
Parece que nasci e fui batizada agora com a escrita do meu nome. Ainda não 
sei ler muito bem, mas já junto as letras e sei o que forma, faço as continhas 
e estou acertando os resultados. Minha família me incentiva muito e meu filho 
disse que era o sonho dele me ver lendo e escrevendo. Ver meu filho com 
orgulho de mim é muito bom. Venho para escola converso, fico sabendo das 
notícias. Nem quando criança eu fazia essas coisas. 
Maria Isabel, 81 anos, estudante da AJA, 2017. 

 
Hoje nem depressão eu tenho mais. Fiz a minha matrícula aqui no Centro do 

Idoso e minha vida melhorou bastante. A tarde venho para a escola e trago 

até minha boneca, para ela não ficar sozinha em casa. Quando comecei a 

estudar, comecei a viver também, hoje tenho forças para levantar, cuidar da 

casa, cuidar das minhas bonecas e dos meus animais de estimação. Aqui no 

Centro de Idosos, além das aulas de alfabetização, eu jogo vôlei, faço pilates 

e Tai-chi-chuan. Meu sonho era escrever cartas, já escrevi muitas. Ainda 

engulo letras, mas consigo escrever e ler o que eu quero. Quero mesmo é 

entrar na faculdade, vou fazer veterinária, gosto muito de animais. Gosto de 

animais, bonecas e da minha escola. 

Maria de Fátima, 67 anos, estudante da AJA, 2017. 

 

Estou na escola há um ano e reconheço bem as letras: a, e, i, o, u. Ainda não 

aprendi muito bem. Meu marido diz que é para eu sair desta escola porque 

não estou aprendendo nada. Ele me quer em casa, vendo ele roncar 

espichado no sofá. Já reconheço as letras e estou esperando o dia de poder 

escrever uma carta para meus parentes da Bahia. Em casa, chega uma carta 

e meu marido lê; o danado não me incentiva porque ele sabe ler. A professora 

é maravilhosa, mas as coisas ainda não entram na minha cabeça. Na igreja 

eu decoro os hinos, canto tudo, mas chega em casa, esqueço tudo. Ai, como 

não aprendo direito, vou ficando nervosa e choro. Copiar eu copio direitinho, 

mas ainda não junto as letras. Mas não vou desistir, vejo pessoas muito mais 

velhas que aprenderam a ler e escrevem direitinho, então também vou 

aprender. Vi na televisão um idoso de oitenta anos que se formou em Direito. 

Olha que coisa mais bonita. Ele aprendeu! E eu ainda erro ao escrever meu 

primeiro nome. Meu maior sonho é aprender a ler. O mais difícil da vida é 

aprender a ler e escrever, o resto corro atrás e consigo. Viajo sozinha para 

visitar parentes na Bahia e no Rio de Janeiro, mas ler que é bom parece bicho 

de sete cabeças. A escola é minha vida, mesmo com muita dificuldade, não 

desisto, um dia eu aprendo. Hoje, sou uma mulher mais firme, comecei a falar 

“não” para meu marido, venho à noite para a escola, fiz amizades e até as 

doenças sumiram. Imagina quando eu começar a ler? Ninguém me segura. 

Maria Rita, 69 anos, estudante da AJA, 2017. 

 

 

6.9 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

  Neste capítulo são discutidos os resultados da pesquisa à luz dos 

depoimentos das Marias. 
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6.9.1 Vidas Marias 

 

 

Não há transição que não implique um ponto de partida, um processo e um 
ponto de chegada. Todo amanhã se cria num ontem, através de um hoje. De 
modo que o nosso futuro se baseia no passado e se corporifica no presente. 
Temos de saber o que fomos e o que somos, para sabermos o que seremos 

Paulo Freire 

 

 

As seis Marias entrevistadas nasceram e cresceram em fazendas, desde 

pequenas já ajudavam os pais com os afazeres domésticos, cuidado com os irmãos, 

com a casa e trabalhavam com os pais na roça. As falas ganharam um tom de tristeza 

quando se recordaram que mesmo crianças de cinco, seis ou nove anos de idade 

tinham que carregar no colo os irmãos mais novos, e a responsabilidade era maior 

por serem mulheres e se tornava pior quando era a filha mais velha. 

O tom de tristeza na fala se intensificava quando se recordavam da 

infância, todas as Marias disseram que não tiveram infância e que o único lugar que 

pensavam existir era aquele em que viviam, as cercas das fazendas eram o limite de 

todas elas. Não sabiam e nem imaginavam o que tinham além daqueles pastos, matas 

e cercas. Disseram que o brincar era apenas aos domingos e os brinquedos eram as 

bonecas de milho. Maria Aparecida recorda que subia em árvores e balançava no cipó 

e nada mais além disso. 

Outro aspecto que trouxe a todas elas a emoção, olhos lacrimejantes e 

muita seriedade, ao relatar sobre as suas famílias. Cinco Marias disseram que não 

culpam os pais pela ausência da infância ou da escola, pois devido à pobreza, só 

restavam a elas ajudar na sobrevivência familiar. Uma delas disse que a mãe era 

muito doente e que, restou a ela e ao pai cuidar da casa, dos irmãos mais novos e 

ainda lidar com o trabalho na lavoura. 

Ao falar da família, duas Marias falaram mais baixo, como se estivessem 

confidenciando um segredo ou como se estivessem se sentindo culpadas por falarem 

com certo ressentimento dos pais e dos irmãos. Relatavam, mas em seguida, 

justificavam as atitudes dos pais, pois, de acordo com elas, eles não tinham outra 

opção a não ser colocar os filhos para ajudarem no sustento. Uma delas disse que 
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como filha mais velha e com a mãe esquizofrênica tinha obrigação de abrir mão da 

vida e ajudar a família.  

 

Nunca frequentei uma escola. Nem sabia o que era [...]. Eu não tinha tempo 
de ler e escrever. Mamãe era doente e papai cuidava de tudo e ainda 
trabalhava na roça. Aos cinco anos eu catava os matinhos dos pés de arroz. 
Meus pais não tinham como incentivar os filhos para estudarem, nem eles 
estudaram (Maria José, 63). 
 
Quando criança só conheci a roça. Nunca soube o que era uma escola, tinha 
escola só na cidade e ficava bem longe. Com sete anos eu já cuidava da 
casa, dos irmãos, plantava café, milho e capinava arroz. Mas em escola eu 
nunca entrei (Maria Aparecida, 77). 

 

  Maria José abaixou bem a voz e desviou o olhar, parecia constrangida ao 

dizer que teve que se tornar adulta cedo demais, com apenas cinco anos de idade, 

tinha que carregar os irmãos no colo e ainda catar os matinhos do pé de arroz. A 

emoção veio quando ela levantou o olhar e disse que apenas desejava encontrar com 

a criança que ela foi no passado e dizer: “Vai ser criança, vai brincar, correr, estudar”. 

Nesse momento, a emoção tomou conta e por alguns segundos respirou fundo para 

tentar concluir a entrevista. 

Eu diria vai ser criança. Vai brincar de boneca, a infância passa depressa 
demais. Larga esse trabalho e vai brincar, menina (Maria José, 63).  
 
Nunca tive aniversário, nem sabia que se comemorava, nunca ganhei 
boneca. Meu pai queria que eu só trabalhasse. A roça era a única coisa que 
eu via na minha frente. Achava que o mundo era só aquilo (Maria Rita, 69). 
 
 

 Maria Rita elevou o tom de voz por várias vezes ao se recordar do pai, 

ela falava mais alto e de maneira acelerada, mostrando certo ressentimento por ter 

deixado para trás momentos e oportunidades. Chegou a se levantar da cadeira 

quando disse que o pai batia muito nas filhas, que os homens não apanhavam, mas 

as mulheres sim e que sentia raiva de ser mulher. Durante sua fala, recordou-se de 

quando o pai a jogou na água com força porque ao invés de plantar o milho, ela 

começou a brincar.  

Eu apanhava muito do meu pai, ele me humilhava na frente de todo mundo. 
Dizia que só o meu irmão podia ler e escrever e que mulher era para cuidar 
da casa e que se aprendesse a estudar, ia escrever carta para namorado. 
Nunca tive brinquedo, nunca comemorei aniversário, só plantava mandioca, 
na minha frente só tinha a roça. Meu pai batia só nas meninas, nos homens 
ele nunca bateu. Já tive raiva de ser mulher (Maria Rita, 69) 
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Não tinha como estudar, porque minha família não tinha parada, era de roça 
em roça, acaba o plantio a gente se mudava para outro lugar, o salário era 
pouco o papai pegava a gente e mudávamos para outro patrão (Maria de 
Lourdes, 79). 

 
Se a mamãe não gostasse do dono da fazenda, brigava com ele e fazia com 
que meu pai largasse o trabalho e fosse para outro lugar. A gente mudava 
com frequência, na minha infância nunca tive casa fixa. Meu pai fazia tudo 
que minha mãe queria e os filhos iam juntos na bagunça (Maria Aparecida, 
77). 
 

 Das seis entrevistadas, quatro nunca frequentaram a escola na infância 

ou adolescência, apenas duas tentaram estudar, mas devido a problemas de saúde, 

desistiram. Uma delas alegou ter muitas dores de cabeça e por isso, nada aprendia. 

Alegou também que a escola ficava longe de sua casa, que andava mais de uma hora 

para chegar e que durante o caminho se deparava com animais e cachorros loucos, 

mas que também aproveitava o caminho de casa à escola para apanhar frutas no pé 

e recordou-se com carinho da professora, inclusive citou o nome; professora 

Terezinha. Fez questão de não culpar a professora pela desistência da escola e não 

aprendizado, pois em vários momentos, ela culpava a distância e as fortes dores de 

cabeça que sentia. 

 Maria de Fátima disse ter vivido uma infância de muita pobreza e 

privações, que nunca teve uma boneca e por isso, atualmente, mesmo adulta tem a 

casa cheia delas. Disse que um amigo ia até sua casa para ensinar ela e o irmão a 

ler, mas que ela só chorava, não aprendia e nem tinha vontade aprender, entretanto, 

o irmão conseguiu e foi o único da família a ler e escrever. 

 Quatro Marias disseram que nem sabiam o que era uma escola e que 

nem cobravam a matrícula dos pais, pois sabiam que escola era coisa de rico, de 

quem morava na cidade e coisa para os homens. Inclusive, duas delas mencionaram 

que os pais e irmãos diziam que mulher não precisava estudar, visto que, a única 

coisa que ela faria era escrever cartas para homens. 

 Todas as entrevistadas apontaram a questão da subsistência, pois a 

família era numerosa e tinham que trabalhar para colocar comida em casa. Diante dos 

relatos, as oportunidades de estudo foram negadas a elas, já que pai e irmãos 

afirmavam que mulher era para cuidar da casa, casar e ter filhos e que escola era para 

os homens.   

Ao refletir esses aspectos à luz da teoria de Amartya Sen (2010) e seu 

conceito de desenvolvimento como liberdade, o autor ressalta que é preciso promover 
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o bem-estar das pessoas para se obter desenvolvimento. No caso da mulher, fica 

notável a necessidade de se desenvolver seu papel ativo e sua condição de agente. 

Para o autor, as mulheres não devem mais ser receptoras passivas de auxílio para 

melhorar o seu bem-estar, mas deveriam ser vistas, tanto pelos homens como por 

elas próprias, como agentes ativos de mudanças: promotoras dinâmicas de 

transformações sociais que podem alterar a vida em sociedade. 

 De acordo com Sen (2010), agente é todo aquele que ocasiona uma 

mudança no ambiente com a sua ação livre e racional. O agente não se orienta não 

só por seus motivos internos (normas, objetivos, razões e valores). Caracterizar a 

pessoa como agente requer situá-la na promoção e realização humana mais ampla e 

não somente na realização de seus desejos imediatos e individualistas, mas agindo 

para a melhoria da condição de vida de todos.  

Para o autor, a condição de agente é a capacidade de livre agir das 

pessoas, mas só é possível realizar-se quando condições ou oportunidades sociais 

forem dadas. Portanto, o fim do desenvolvimento está na conquista do bem-estar das 

pessoas, associado à qualidade de vida e liberdade, buscando o potencial pessoal de 

se conseguir o que se deseja na vida. Ter mais liberdade melhora o potencial das 

pessoas para cuidarem de si mesmas e para influenciarem o mundo, questões 

centrais para o processo de desenvolvimento (SEN, p.33). 

  Para o autor, a condição de agente das mulheres não pode, de nenhum 

modo, desconsiderar a urgência de retificar muitas desigualdades que arruínam o 

bem-estar das mulheres e as sujeitam a um tratamento desigual.  Assim, o papel de 

agente tem de concentrar-se, em grande medida, também no bem-estar feminino. 

  Os resultados apontam que, para as mulheres entrevistadas, a 

alfabetização foi o caminho encontrado para se incluírem de maneira significativa e 

ativa na vida em sociedade. Iniciar os estudos ou voltar aos bancos escolares têm 

significados repletos da vontade que lhes foram tolhidas quando crianças, de aprender 

a ler, escrever, de terem seus conhecimentos enriquecidos e entenderem melhor as 

coisas do mundo. 

  Outro aspecto a ser destacado foi a trajetória profissional das mulheres 

entrevistadas. As seis participantes exerceram atividades parecidas: pouco 

valorizadas e pouco remuneradas durante suas vidas. Ressaltaram que, ao deixar a 

zona rural, acreditavam que na cidade iriam tem melhores oportunidades 
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profissionais, mas não foi o que aconteceu e todas exerceram funções como: 

cozinheiras, faxineiras, domésticas, garis, babá, lavadeira de roupas e que, saíram da 

roça, mas se viram retornando ao campo na condição de boias-frias, viajando da 

cidade ao campo em caminhões de pau-de-arara.  

Quando jovem, naquela época cheia de sonhos, me mudei para a cidade 
grande, fui para São Paulo em busca de um trabalho melhor, mas só consegui 
mesmo foi fazer faxina. Sem estudo continuei a limpar a casa dos outros 
(Maria de Fátima, 67). 

Dei graças a Deus quando deixei a roça e vim para a cidade. Pensei que ia 
ter uma vida melhor, mas sem ler e escrever foi difícil, o que me restou foi 
voltar para o pau-de-arara, de novo dentro de um caminhão de boia-fria. 
Nunca tive tempo de cuidar bem dos meus filhos, eles ficavam sozinhos o dia 
todo, como era analfabeta não sabia nem ensinar as letras para eles. Meus 
filhos também não estudaram, pois ficavam sozinhos em casa e não se 
interessavam pelas coisas da escola eu só trabalhava mais nada. (Maria de 
Lourdes, 72). 
 
Casei com quinze anos, tive dez filhos, mas só oito sobreviveram. Nunca tive 
tempo para mim. Fiquei viúva, tive que trabalhar dobrado para dar conta da 
criação dos filhos, como não tinha estudo fui lavar roupa, fazer faxina nas 
casas de família e também voltei para o pau-de-arara (Maria Isabel, 81). 

 

  Uma das Marias relatou que saiu da zona rural e foi tentar a vida na 

cidade de São Paulo e que junto à bagagem levava o sonho de ter um trabalho mais 

valorizado pela sociedade e melhor remunerado, mas os únicos trabalhos que 

encontrou foi ser faxineira em casas de famílias. 

Quando adolescente, mudei para a cidade, fui morar na casa da minha irmã 
mais. Pensei que eu fosse estudar, mas me tornei doméstica na casa dela, 
cuidava dos sobrinhos e enquanto isso, minha irmã, a folgada, ia fazer cursos. 
Só servia de empregada para ela. Fazia a faxina o dia inteiro em troca de 
casa e comida.  (Maria José, 63) 

 

    Sen (2010) ressalta ainda que a predominância relativa dos homens 

vincula-se a numerosos fatores, incluindo a posição de ser o “arrimo da família”, cujo 

poder econômico impõe respeito mesmo no meio familiar. Do outro lado, existem 

evidências consideráveis de que, quando as mulheres podem auferir renda fora de 

casa e os fazem, isso tende a melhorar a posição relativa feminina inclusive em 

distribuições no âmbito da família.   

Perceber os indivíduos como pessoas que sentem e têm ou não bem-

estar é um reconhecimento importante para Sen (2010), mas ficar só nisso implica 

uma concepção muito restrita da mulher. Portanto, para o autor, compreender o papel 

de agente é essencial para reconhecer os indivíduos como pessoas responsáveis: nós 
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não estamos apenas são ou enfermos, mas também agimos ou nos recusamos a agir, 

podemos optar por agir de um modo e não de outro. 

  Todas as participantes dessa pesquisa atribuíram as faltas de 

oportunidades profissionais à ausência da escolarização. Uma delas disse que o filho 

sempre a elogiou, dizendo que ela era muito inteligente, mas não obteve êxito 

profissional por ela não sabe ler e escrever.  

  Observa-se que o trabalho doméstico, muitas vezes, foi e continua sendo 

a solução encontrada pelas mulheres de menor escolaridade e sem experiência 

profissional no mercado de trabalho. Assim, restaram as Marias soluções 

improvisadas para sobreviverem e mesmo migrando para as cidades, retornaram ao 

trabalho na lavoura. 

A alfabetização, após os sessenta anos de idade, trouxe a elas a 

dignidade sonhada. Três participantes são aposentadas, mas continuam com o 

trabalho doméstico dentro da própria casa. Três Marias ainda trabalham, mas 

permanecem nas mesmas funções, dizem que, mesmo que não houveram melhoras 

quanto à valorização do trabalho que realizam e do salário recebido, elas afirmam 

que, atualmente, tudo é diferente, pois são mais ativas, compreendem os recados com 

mais facilidade, fazem anotações, leem e buscam as informações. A alfabetização 

trouxe autonomia às participantes, seja no trabalho doméstico ou no trabalho fora de 

casa, embora, nenhuma delas, tenha realizado o sonho de conseguir um trabalho 

mais valorizado e melhor remunerado. 

O preconceito também foi apontado pelas participantes. Todas disseram 

ter passado por grandes constrangimentos por não saberem ler e escrever. Ao 

perceberem que sua aceitação e relações sociais eram condicionadas pelos atributos 

estigmatizantes, sentiram-se inadequadas e inseguras, tendo a sensação de 

exposição e invasão de privacidade. 

 Maria José inicia a fala dizendo que não se sentia envergonhada por não 

saber ler e escrever, mas no decorrer dos depoimentos se contradiz ao dizer que já 

passou por vários constrangimentos que a deixaram envergonhada e tenta dizer que, 

mesmo assim não é “burra de tudo”. 

  Observa-se que em “não sou burra de tudo”, Maria José traz em sua fala 

uma das expressões que acompanham os analfabetos e expressa claramente o 

preconceito contra o analfabeto. A participante acredita que ela, mesmo analfabeta, 

pode saber alguma coisa. 
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A pessoa que não sabe ler é cega, as letras só representam riscos e rabiscos. 
Ouve uma informação e não entende, pega um livro e não pode ler, pega um 
documento e não assina. Já passei muita vergonha por ser analfabeta. Já 
peguei ônibus errado. As pessoas acham que analfabeto não sabe de nada, 
mas a gente não é burra de tudo. As pessoas têm dó da gente (Maria José, 
63). 

 

  As participantes, por terem sido analfabetas, mostraram sentimentos de 

constrangimento e insegurança. Sentiam-se expostas a humilhações e, muitas vezes, 

tinham que esconder e inventar desculpas, dizendo que esqueceram os óculos e 

assim, evitavam os constrangimentos em assumir a condição de analfabeta. Durante 

as entrevistas, as Marias disseram que viviam criando mentiras para não terem que 

ler ou escrever. Todas já foram, um dia, humilhadas por pedirem ajuda. 

 

Não saber ler é um sufoco, a gente nem vive direito, vive mesmo é na 
escuridão. As pessoas não têm paciência com os analfabetos. Sempre 
escondi dos outros que não sabia ler, eu fingia que lia, inventava mentiras 
(Maria Aparecida, 77). 
 
Não saber ler é uma humilhação. É como se a gente não existisse. (Maria de 
Lourdes, 72). 
 
É triste demais ser analfabeto, eu vivia escondida para não passar vergonha, 
sempre admirei pessoas estudadas que sabem falar, sempre falei pouco com 
medo de errar, mas nunca escondi que era analfabeta. (Maria Isabel, 81). 
 
Já entrei várias vezes em ônibus errado por não, eu até tentava perguntar 
para o motorista e ele sempre dizia: “Leia a placa, está escrito”. Tinha vezes 
que eu dava a volta por detrás do ônibus só para perguntar para alguém, 
dando a volta por traz não tinha jeito de mandar eu ler a placa, né? (Maria 
José, 63). 

 

 Elas alegaram também serem mulheres sem segredos, pois a todo 

momento tinham que pedir ajuda para um amigo, parente, marido, filhos ou vizinhos. 

Assim, guardam sentimentos de vergonha, dependência, insegurança, exclusão e 

exposição. Sentimentos que geraram medo, baixa autoestima e uma certa crença na 

incapacidade para a aquisição do saber escolarizado. Devido a isso, observou-se 

falas estigmatizadas pela sociedade e que as Marias trazem consigo, ao dizerem que 

viveram na escuridão a vida toda, que eram cegas, se sentiam menos gentes e, que 

a partir da alfabetização começaram a enxergar, reaprenderam a andar, falar e a 

conviver socialmente. 

Me sentia uma mulher sem segredos. Ia ao banco, tinha que levar uma amiga 
para ler e mexer no caixa para mim, chegava uma correspondência eu tinha 
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que pedir para a vizinha ou para o marido ler. Todo mundo conhecia a minha 
vida (Maria Rita, 69) 
 
Um dia fiquei sabendo que no meu documento estava escrito que eu era 
analfabeta. Ai, aonde eu ia, levava o rótulo comigo. Eu já entrava nos lugares 
com medo de mostrar o meu RG e a pessoa ler “analfabeta”. No lugar a 
escrita do meu nome, estava escrito para todo mundo ler que eu não era 
alfabetizada. Tristeza. Ao invés de assinar meu nome, eu tinha que carimbar 
o dedo. O analfabeto parece que traz o rótulo escrito na testa, onde a gente 
entra o povo parece que diz: lá vem uma mulher analfabeta. Nem em banheiro 
eu entrava, pois se não tinha o desenho da mulher na porta eu ficava com 
medo de entrar em banheiro de homem. Já imaginou a vergonha? (Maria de 
Lourdes, 72) 

 

   Para todas as Marias, a impressão digital no lugar da assinatura era 

outro fator que causava vergonha, de acordo com elas, era um momento humilhante 

carimbar, “sujar” o dedo ao invés de assinar o nome. O nome é o maior bem de uma 

pessoa, pois é o que o identifica e as participantes, ao longo de uma vida não puderam 

assinar os documentos de identidade ou qualquer outro documento. Por isso, 

disseram ser mulheres sem identidade, intimidade e segredos.  

  Sen (2010) afirma que a educação e o emprego feminino são dois fatores 

essenciais para a mulher, pois contribuem para a emancipação feminina. Afirma, 

ainda, que a alfabetização traz liberdade às mulheres. Para o autor, há provas 

consideráveis que a educação e a alfabetização das mulheres tendem a reduzir 

inclusive as taxas de mortalidade das crianças e que essa influência é devido à 

importância que as mães dão ao bem-estar dos filhos e da oportunidade que têm 

quando sua condição de agente é respeitada e fortalecida ao influenciar as decisões 

familiares. O aumento do poder das mulheres parece ser importante para a redução 

do flagrante viés contra o sexo feminino (em particular contra as meninas), no aspecto 

da sobrevivência. 

  Observa-se que a alfabetização e a aprendizagem, além de serem 

direitos humanos, são essenciais para a sobrevivência, oportunizam uma melhor 

qualidade de vida às pessoas, contribuindo para o desenvolvimento humano, social, 

econômico e cultural. 

  Assim, para as participantes, o retorno ou a primeira vez na escola foi 

narrado com alegria e emoção. Considera-se que foi a parte da entrevista em que as 

participantes deixaram os ressentimentos de lado, o olhar se iluminou e o tom de voz 

se estabeleceu confiante e como quem deseja contar e espalhar para todo mundo a 

boa nova: a escola. Aprender a ler e escrever parece ter lhes conferido não apenas 
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segurança e autoestima, mas sobretudo o poder de falarem, serem ouvidas, 

perguntar, participar, opinar, argumentar. As Marias passaram a ter voz e vez.  

Eu tentava ajudar meus filhos nas tarefas escolares e eles não aceitavam, 
um deles me perguntou como uma analfabeta ia saber ajudar. Meu marido 
tinha leitura, em casa só eu que não sabia nada. Quando eu dizia que queria 
estudar, meu marido me humilhava. Foi uma amiga que me disse sobre a 
escola e eu fiz minha matrícula, enfrentei meu marido. Meu sonho era ler um 
livro (Maria José, 63). 
 
Meu sonho era ler um documento só passando os olhos, ler como se fosse 
uma música, como sessenta anos fiz minha matricula na escola, fiquei viúva, 
os filhos cresceram. Foi minha filha quem me incentivou, hoje não largo a 
escola por nada só quando morrer (Maria Aparecida, 77). 
 
Até tentei estudar, mas desisti, meu irmão foi o único que aprendeu a ler e 
escrever. Tive uma depressão profunda e meu médico disse que o melhor 
remédio seria o estudo, aí me matriculei e me curei. Nem remédio eu tomo 
mais (Maria de Fátima, 67). 
 
Meu marido ria de mim, dizia que eu não ia aprender nada na escola. Até hoje 
ele ri de mim e me pergunta por que vou à escola se não aprendo nada. Sofro 
calada, mas antes da escola, eu vivia feito bicho (Maria Rita, 69). 
 
Fiquei sozinha, o marido morreu, os filhos cresceram e o sonho da escola 
voltou. Já perdi muita coisa nessa vida, deixa eu ir para escola. Aos oitenta 
anos juntei meus documentos, uma foto 3x4 e fiz, pela primeira vez, minha 
matrícula (Maria Isabel, 81). 

 

  O contexto em que essas mulheres nasceram, viveram e construíram 

suas vidas não oportunizava o acesso e permanência à escola. Elas chegaram à 

escola com grandes bagagens de experiências vividas. Relataram que buscaram a 

alfabetização para ler a Bíblia, ler as instruções, ler e entender um documento, assinar 

o nome e poder dialogar com outras pessoas sem medo ou vergonha, usando 

corretamente as palavras. Antes, essas mulheres fugiam de conversas, pois se 

sentiam incapazes de contribuir com suas ideias, afinal, de acordo com elas, um 

analfabeto não é uma pessoa de verdade.  

No documento Educação para a Liberdade (2003), Sen afirma que o 

analfabetismo linguístico e matemático são formas de insegurança por si próprios. 

Não estar apto a ler ou escrever; ou contar e se comunicar; é uma privação. E se uma 

pessoa é reduzida por esses dois tipos de analfabetismo, ela se torna insegura porque 

algo terrível pode acontecer ou já aconteceu a ela. A privação básica representada 

pelo analfabetismo é, portanto, um caso de extrema insegurança. Para o autor, 

qualquer país que negligencia a educação tende a fadar suas pessoas analfabetas ao 

acesso inadequado às oportunidades. Uma pessoa que não consegue ler instruções, 



140 
 

entender as informações, está em enormes desvantagens para conseguir um trabalho 

no mundo globalizado. O analfabetismo pode abafar as oportunidades. A educação 

pode ser uma grande libertadora da mente humana (SEN, 2003, p. 23-25).  

Observa-se que as participantes não valorizavam os saberes que 

possuíam, não valorizavam as habilidades que tinham antes de serem alfabetizadas. 

Os estigmas e preconceitos criados ao longo da história sobre os analfabetos eram 

presenças constantes no cotidiano dessas Marias. As participantes atribuíram grande 

valor às suas vidas a partir do momento em que se tornaram alfabetizadas, 

ressaltaram a importância que passaram a ter mesmo dentro da família e assim, as 

oportunidades de uma melhor qualidade de vida, de acordo com elas, surgem a cada 

dia, seja em casa, no trabalho ou no convívio em sociedade. 

  Ressalta-se, com base nos dados dessa pesquisa, que submissas às 

barreiras do analfabetismo, buscaram na alfabetização uma forma de inclusão social 

e pessoal. Para as participantes, o sonho de frequentar uma escola sempre esteve 

presente em suas vidas, mas permanecia esquecido e adormecido ao meio dos 

afazeres cotidianos.  

  Freire (2003) ressalta que é preciso respeitar os sonhos, as frustações, 

as dúvidas, os medos e os desejos dos educandos. Não importa se a pessoa não faça 

ainda o uso da leitura da palavra, é preciso valorizar a leitura crítica de mundo que 

cada educando traz para a escola. Para o autor, é preciso lutar contra certos discursos 

preconceituosos que decretam a morte dos sonhos das pessoas. De acordo com 

Freire (2003), é possível vida sem sonho, mas não existência humana e História sem 

sonho. Sonho por um mundo menos malvado, menos feio, menos autoritário, mais 

democrático e mais humano. 

  Uma das Marias disse que não sabia que existia tempo para se dedicar 

a ela, pois todo o tempo que teve sempre dedicou aos outros e que após o falecimento 

do marido, o casamento dos filhos, ela ficou sozinha, e que agora era o momento de 

se dedicar a ela própria, e a primeira coisa que fez foi matricular-se em uma escola 

de alfabetização para adultos. As Marias, em seus depoimentos, disseram que se 

sentiam “amputadas” pela falta de conhecimento, e por isso, “menos gente”.  

 As participantes enfrentaram barreiras e continuaram a passar por 

constrangimentos com maridos, vizinhos, pastores e conhecidos.  Uma das Marias 

relatou que todas as vezes que saía para a escola, a vizinha estava no portão a sua 
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espera para desmotivá-la. Maria Aparecida disse que se não fosse persistente, a 

vizinha teria a convencido 

Todo dia, a danada da vizinha ficava me esperando passar. Eu colocava meu 
caderninho debaixo do braço e ia firme, ela dizia que era para esquecer essa 
tal de escola e dormir mais cedo, ver a novela, fazer tricô. Hoje até sinto falta 
dela no portão, desapareceu. Acho que ela tinha era inveja de mim. (Maria 
Aparecida, 77). 
 
O pastor da igreja, durante o discurso, disse para todos os irmãos da igreja 
ouvirem que tem mulher que depois dos 60 fica boba e ao invés de ficar em 
casa, cuidar dos afazeres vai estudar. Que isso era bobagem, para que 
estudar com essa idade? (Maria Rita, 69). 
 
O motorista do ônibus quando me via entrar com meu caderninho, começava 
a zombar de mim e falava alto “Escola para quê, dona Maria? Logo, logo vai 
morrer mesmo. Ai, eu respondia: Quero chegar lá em cima lendo e 
escrevendo (Maria de Lourdes, 72). 

 

Maria Rita e Maria José relatam que os maridos nunca apoiaram a 

decisão que elas tomaram ao se matricularem na escola. Maria José disse que mesmo 

diante das falas humilhantes e desanimadoras do marido, ela insistiu e o 

“desobedeceu”. Em sua entrevista, ela se recordou de vários momentos em que ele a 

humilhou publicamente devido à entrada na escola. Mas, diante da persistência dela, 

ele começou a aceitar e, atualmente, até a incentiva perguntando sobre as suas notas 

e o que está aprendendo. De acordo com Maria José, ele passou a acreditar no poder 

da escola, quando a viu se tornar uma mulher mais participativa nas decisões da casa, 

da família e ao participar mais ativamente das tarefas na igreja e no trabalho que ela 

ainda realiza como babá. 

   O marido de Maria Rita, de acordo com ela, continua firme no propósito 

de humilhá-la. Já passados dez meses de estudo, todas as noites, quando ela se 

prepara para a escola, ele diz que é para ela desistir, pois ela não está aprendendo 

nada, diz que ela precisa ficar em casa para cuidar da janta. 

  Já para quatro Marias, a decisão de entrar na escola veio quando a 

solidão chegou. Após a morte do marido, o crescimento e casamento dos filhos, elas 

ficaram sozinhas. Assim, os filhos e o médico as incentivaram a se matricularem para 

realizarem o sonho de estudar, mas também para ter algo para ativar a mente, 

socializarem e alfabetizarem, para terem uma vida menos dependente dos filhos, 

vizinhos e amigos.  

  Para as participantes, o conhecimento é a passagem de um mundo para 

outro e da escuridão para a luz. As palavras escuridão e luz definem os dois momentos 
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da vida delas, o antes e o depois de entrar na escola. Assim, elas tentaram definir o 

que está representado aprendizagem escolar na vida delas. 

 

Saí da escuridão, das trevas, nasci de novo, comecei a enxergar, me sinto 
gente de verdade. Leio jornal, revistas e livros, sei dar minha opinião. 
Acompanho as notícias sobre as roubalheiras dos políticos, mas também leio 
sobre a vida dos artistas. Entro nos ônibus certos, leio e entendo as receitas. 
Sou outra mulher (Maria José, 63) 
 
Depois que aprendi a ler e a escrever, sou gente, sem leitura eu vivia na corda 
bamba, parece que eu não conseguia nem andar direito, hoje caminho com 
mais força e segurança, reaprendi até a andar, a falar e a conviver melhor 
com os outros. Maria Aparecida, 77) 
 
Na minha vida é primeiro Deus, depois a professora. Ela pega na minha mão 
para ensinar, tem muita paciência e meu caderno é caprichadinho. Hoje 
incentivo outras mulheres a estudarem, tenho dó quando elas me dizem que 
estão velhas para estudar e que escola é só para as crianças (Maria de 
Lourdes, 72) 
 
Hoje vejo que é possível arrumar tempo para a gente. Depois da escola, me 
sinto dona do meu nariz. Parece que fui batizada agora, depois que aprendi 
a assinar meu nome. O mundo está se apresentando para mim agora. (Maria 
Isabel, 81) 
 
Aprendi a viver, tenho forças para levantar da cama, arrumar minha casa, 
cuidar das minhas bonecas e dos meus bichos de estimação. Pratico vôlei e 
quero entrar na faculdade, quero ser veterinária (Maria de Fátima, 67) 

 

Tomar a decisão de entrar na escola foi algo desafiador para essas 

mulheres. Mesmo sendo o grande sonho da vida delas, a tomada de decisão não foi 

algo fácil. Ao mesmo tempo que desejavam, sentiam medo e insegurança, pois 

acreditavam que não tinham mais idade, que “sabão em cabeça de burro velho não 

espuma” e o que os vizinhos, amigos e até o motorista do ônibus iriam dizer quando 

as vissem indo para escola. Estigmas construídos ao longo dos anos, que elas 

precisavam enfrentar para retomar os estudos ou iniciá-los pela primeira vez. Eu 

espero na medida em que começo a busca, pois não seria possível buscar sem 

esperança. A educação sem esperança não é educação (FREIRE, 1997, p.37). 

 

Para Freire (1997) o homem tende a captar uma realidade, fazendo-a 

objeto de seus conhecimentos e quando compreende a sua realidade procura 

encontrar soluções. Assim pode transformá-la e com seu trabalho criar um mundo 

próprio. Para o autor, a educação não é para a adaptação do indivíduo à sociedade, 

mas ela deve transformar a realidade. 
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Fica evidente na fala das Marias que o que realmente as impulsionou 

para a entrada na escola foi a alfabetização; com o objetivo de se tornarem autônomas 

ao utilizarem a leitura e escrita em situações cotidianas.  

Observa-se também que, a partir do processo de alfabetização, as 

oportunidades se ampliaram para elas, não somente se matricularam na escola, mas 

a partir daí perceberam que eram capazes de ir além da escola, para outros cursos 

como: artesanato, vôlei, arte, dança e pilates.  

Sen (2010) afirma que o desenvolvimento tem como objetivo principal as 

conquistas sociais e humanas, em que as pessoas tenham condições de escolha de 

qual tipo de vida querem, e tenham acesso ao que seria basicamente necessário. O 

crescimento econômico seria um dos fatores importantes para o desenvolvimento, 

mas precisa ser visto como um meio e não um fim, que possibilita a expansão das 

liberdades humanas. Para o autor, tudo aquilo que as pessoas conseguem realizar é 

influenciado pelas oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais, 

boa saúde, educação e incentivo, aperfeiçoamento de iniciativas e tomada de 

decisões. 

De acordo com Freire (1997) a educação deve ser desinibidora e o 

desenvolvimento de uma consciência crítica permite que as pessoas transformem a 

realidade, sendo capazes de responderem aos desafios do mundo, construindo e 

fazendo história pela própria atividade criadora, sendo sujeitos de suas ações. 

 

Depois que aprendi a ler e escrever, parece que reaprendi a andar e a falar. 
Além da escola, faço aulas de dança, ginástica, alongamento, terapia da 
memória e bordado. Viajo com minhas colegas para todo lado. Hoje entro e 
saio dos lugares de cabeça erguida (Maria Aparecida, 77). 

 

  Observa-se que as Marias mesmo antes da escola, tinham consciência 

que a escrita permitia a comunicação e queriam participar dessa prática, apesar de 

não conhecerem o código que lhes permitia ser independentes e autossuficientes, 

para se expressarem por meio da língua escrita. Mesmo na condição de analfabetas, 

elas sabiam a função prática e social da escrita.  

 

A vida toda fui babá, passei apertada quando eu era analfabeta. A mãe 
deixava a receita do médico e dizia para eu seguir tudo que estava escrito ali. 
Eu pedia para ela me dizer, e guardava tudo de cabeça. Tinha medo de 
esquecer e dar o remédio errado. Sufoco danado! Agora, sei ler e escrever, 
eu mesma leio os receituários e dou o medicamento direitinho. Também 
realizei um grande sonho que é poder participar do curso de entendimento da 
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Bíblia. Antes eu não podia, porque não tinha leitura. Hoje participo e ainda 
ensino os outros (Maria José, 63). 

 
Leio livro de carreinha, rapidinho. Antes, eu só gaguejava, agora leio até 
jornal e poesias. Acordei de um sono profundo. (Maria Aparecida, 77). 
 
Eu ainda não estou muito boa na leitura, mas já não preciso mais guardar 
tudo de cabeça. Antes eu desenhava a receita para poder entender, eu 
decorava números de telefones, decorava os recados da patroa, agora não. 
Mesmo sabendo pouco, eu escrevo as receitas, os recados e anoto os 
números (Maria Rita, 69). 

 

  Observa-se, na fala das participantes, a presença dos desenvolvimentos 

humano e social e que o desenvolvimento pode ser visto como um processo de 

expansão das liberdades reais de que as pessoas desfrutam. Diante dessas 

expansões e ampliação das liberdades, surge a condição de agente como principal 

fator para que haja desenvolvimento. 

  O quadro a seguir, foi elaborado a partir das colocações das 

participantes no decorrer das entrevistas. Palavras, frases e expressões carregadas 

de sentimentos, saudades e angustia pelo tempo perdido que não volta mais. Mas, 

também carregadas de orgulho ao falarem da melhoria na qualidade de vida e bem-

proporcionados pela alfabetização. 

   

Quadro 4 - Efeitos da potencialização (Sen, 2010) das Marias por meio da AJA 

Antes da Alfabetização Depois da Alfabetização 

Excluídas Incluídas 

Sem identidade pessoal Identificadas socialmente 

Vítimas de preconceitos e 

humilhações 

Portadoras de segurança 

Silenciadas Ouvidas 

Assujeitadas Conhecedoras de si e do mundo 

(autoconhecimento) 

Limitadas Ilimitadas 

Inferiorizadas Em patamar de igualdade social 

Inseguras: viver na corda bamba Seguras 

Caladas Falantes 

Presas Livres 
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Escuridão Nascer de novo 

Passado de privações  Olhar para o futuro 

Dependência Independência 

Desconhecimento Aprendizagem 

Submissão Enfrentamento 

Incapacidade Capacidade 

Solidão  Novas amizades 

Falta de oportunidades Sonhos e esperança 

Menos gente O sonho da Universidade 

Vivia feito bicho, escondida Cabeça erguida 

As ordens e decisões vinham só do 

marido. 

Voz, vez e decisão dentro e fora do 

âmbito familiar.  

Motivo de piadas para o pastor da 

igreja, para o motorista do ônibus, 

marido e vizinha. 

Motivo de orgulho para a família e 

amigos. 

Mulher sem segredo Maior autonomia e privacidade 

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora, 2017. 
 

 

Para que as palavras do quadro acima fossem elencadas, foi necessário 

que as Marias se despissem de suas particularidades, vaidades, vergonhas e magoas. 

Agora, conscientes de que oportunidades lhe foram roubadas, sentiram-se capazes 

de olhar o passado, compreender o presente e olhar com mais segurança para o 

futuro.  

Sen (2010) afirma que o fim do desenvolvimento está na conquista do 

bem-estar das pessoas e associado à liberdade, isto é a potência de cada um ter 

oportunidades que possibilitem escolhas sobre o que se deseja da vida. Todas as 

participantes alegaram ter alcançado o objetivo de aprender a ler e a escrever. A 

alfabetização ampliou as capacidades dessas mulheres e conferiu a elas, autonomia. 

Conferiram a elas as liberdades de melhorar a vida. 

Mulheres que buscaram a escola tardiamente, mas que se encontram 

conscientes dos motivos que as privaram de se alfabetizarem, atualmente sentem-se 

empoderadas para circularem com mais segurança em uma sociedade totalmente 

letrada. 
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É notório que a alfabetização contribuiu para que as participantes 

ampliassem a condição de agentes, pois deu a elas novas oportunidades. A 

alfabetização serviu como instrumento vital para permitir que elas empregassem 

conhecimento e informação para uma vida mais próspera e feliz, oferecendo, portanto, 

uma oportunidade para o exercício consciente dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais.  

Todas as participantes alegaram ter alcançado o objetivo de aprender a 

ler e escrever. A alfabetização ampliou as capacidades dessas mulheres e conferiu 

autonomia a elas. Alfabetização é um direito humano que leva às pessoas ao 

empoderamento. Além de melhorar as habilidades de comunicação, garante o acesso 

ao conhecimento e constrói a autoconfiança e autoestima necessárias para a tomada 

de decisão. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, exige permanente 
busca. Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. 
Ninguém tem liberdade para ser livre: pelo contrário, luta por ela 
precisamente porque não a tem. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta 
sozinho, as pessoas se libertam em comunhão. 

Paulo Freire 

 

A origem do nome Maria é incerta e seu significado pode estar 

relacionado ao hebraíco, sendo “senhora soberana”, “vidente ou pura”. No Brasil, é 

um nome comum entre as mulheres e de acordo com o IBGE (2010) 11.694,738 

muheres brasileiras chamam-se Marias. Portanto, foi o pseudônimo escolhido para 

identificar as participantes desta pesquisa. 

 Vidas Marias: a alfabetização da mulher adulta e o desenvolvimento 

como liberdade deu voz às Marias. O trabalho retrata as mudanças causadas pela 

alfabetização na vida dessas mulheres com mais de sessenta anos de idade. Marias 

que se alfabetizaram e ampliaram suas possibilidades de serem agentes. 

Ao longo deste trabalho, as Marias foram aos poucos se revelando, cada 

uma a sua maneira. Algumas com mais vontade de falar e registrar 

descontentamentos, sonhos e desejos. Outras timidamente, pareciam procurar a 

melhor palavra para se expressarem, com receio de comprometerem ou culparem 

familiares pela  ausência da infância ou pela falta da educação escolar. Mas, teve 

também a que foi dizendo que iria contar tudo, que não esconderia nada, pois 

considera que sua vida sempre foi de lutas, mas de grandes aprendizados.  

Marias que, no lugar da infância tiveram uma lida diária na roça em que 

moravam. O brinquedo e o brincar não faziam parte da realidade dessas mulheres, 

que logo cedo tiveram que aprender a ser donas de casa. Ao invés do fogão de 

brinquedo tinham o almoço de verdade para fazer, ao invés da boneca, embalaram 

crianças de verdade. Eram crianças cuidando de outras crianças. Aprenderam 

precocemente a cuidar da casa e a terem responsabildades, pois o sustento familiar 

também dependia delas. 

Mulheres que se casaram e foram mães cedo demais. Não tiveram 

oportunidades de se realizarem pessoal e profissionalmente. Mas que em meio a 

tantas responsabildiades, nunca perderam o sonho de um dia, tornarem-se mulheres 
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mais participativas da vida em sociedade. O sonho da escola sempre existiu, apenas 

ficou anos e anos guardado, adormecido, escondido, mas sempre esteve presente 

nos planos de vida de todas elas.   

Marias que mesmo vivendo o preconceito do analfabetismo e passando 

por situações de privações e humilhações, sempre foram possuidoras de grande 

conhecimento e sabedoria. Mulheres que, na prática social, sempre tiveram contato 

com a leitura e escrita, sabiam o que elas representavam, mas não sabiam codificar 

e decoficar. E por não serem alfabetizadas eram excluídas e tidas muitas vezes como 

preguiçosas ou incapazes porque não haviam frequentado uma escola. Mulheres 

letradas, ricas em saberes e vivências, mas que diante de tudo isso, no lugar do nome, 

carimbavam o dedo. Um passado que ficou marcado, rótulos que elas carregaram 

durante anos, fazendo com que tivessem suas identidades deterioradas e assim, 

baixa autoestima. 

Atualmente, essas mesmas mulheres, encontram-se alfabetizadas e em 

busca do tempo que passaram fora da escola. No Projeto AJA dedicam-se aos 

estudos e acreditam que tiveram as vidas transformadas, pois são capazes de 

buscarem informações, trocarem conhecimentos, selecionarem o que desejam, 

entrarem no ônibus correto, ler, compreender, assinar documentos e terem o poder 

de participação, atuação e decisão. 

Dentro da perspectiva de desenvolvimento assumida por esta pesquisa, 

para que o desenvolvimento como liberdade seja atingido, é necessário que existam 

liberdades instrumentais. Esss liberdades referem-se às  oportunidades, que são os 

meios pelos quais as pessoas podem chegar ao que desejam. A educação é uma das 

liberdades instrumentais que levam ao processo de desenvolvimento e a alfabetização 

é uma das várias vertentes dentro do processo educacional.    

Através desta pesquisa, foi possível conhecer a trajetória de vida das 

participantes e constatar que todas apresentaram histórias de privações e negação 

de direito. A pobreza foi um dos fatores marcantes apontado pelas participantes para 

explicarem a ausência da escolarização. As situações de privação não possibiltiaram 

o desenvolvimento de habilidades necessárias para que suas capacidades fossem 

ampliadas, dificultando a condição de agente dessas mulheres. 

A partir do momento que iniciaram o processo de alfabetização, 

começaram a ter oportunidades de ampliarem a condição de agente e assim, 

participarem das tomadas de decisões dentro e fora do âmbito familiar. Um dos 
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apectos do desenvolvimento destacado por todas as participantes, foi a  automia. Ter 

autonomia oportunizou uma vida mais ativa, representou a inclusão social e o resgate 

da autoestima que fora perdida e esquecida diante de cada privação vivida. Foi o 

primeiro passo a ser conquistado pelas mulheres, um facilitador que contribuiu para a 

ampliação das oportunidades, o que é base para o desenvolvimento como liberdade.  

Observa-se que o protagonismo feminino é essencial para o 

desenvolvimento pessoal e social. A participação das mulheres traz beneficios a 

sociedade e reflete na educação dos filhos, na qualidade de vida e bem-estar de toda 

família e se estende à comunidade e aos grupos em que elas convivem.  

Embora os resultados mostrem as conquistas dessas mulheres, o 

município de Franca ainda conta com um contigente de 7.522 analfabetos, desse 

número 59% são de mulheres. Os dados nos levam a novas  inquietações: por que 

nem todas as mulheres estão na escola? Se a educação propicia a ampliação das 

oportunidades e o desenvolvimento da autonomia, por qual motivo nem todas se 

beneficiam? Todas as mulheres que iniciam o processo de alfabetização concluem? 

Acredita-se que é necessário um aprofundamento neste aspecto, por meio de novas 

pesquisas. 

Conclui-se, assim, que a alfabetização é o primeiro passo para a condição 

de agente das mulheres, mas há necessidade de se pensar em novos espaços 

educativos para que o protagonismo feminino se fortaleça e seja ampliado. A 

educação é um processo mais amplo e a alfabetização representa apenas um dos 

muitos caminhos para se alcançar o tão almejado e necessário protagonismo 

feminino. 
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ANEXO A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,_________________________________________________________________

__________________tendo sido devidamente esclarecido sobre todas as condições 

que constam do documento “ESCLARECIMENTO AO PARTICIPANTE DA 

PESQUISA” de que trata o Projeto de Pesquisa intitulada “Vidas Marias: alfabetização 

de mulheres adultas e o desenvolvimento como liberdade”, que tem como 

pesquisadora responsável Rita Marta Mozetti Silva, aceito participar da pesquisa. Esta 

pesquisa faz parte de uma dissertação de Mestrado que visa reconhecer a importância 

da educação das mulheres e se os cursos têm promovido o desenvolvimento como 

liberdade e propiciado às educandas a condição de agente em sociedade. Para 

participar da pesquisa será pedido momentos que se dividem em duas sessões: a 

primeira individual e a segunda em grupo. Especialmente no que diz respeito ao 

objetivo da pesquisa, aos procedimentos em que as mulheres serão submetidas, aos 

riscos e aos benefícios, à forma de ressarcimento no caso de eventuais despesas, 

bem como a indenização por danos decorrentes da pesquisa, declaro que tenho pleno 

conhecimento dos direitos e das condições que me foram assegurados, a seguir 

relacionados:  

1. A garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer 

dúvida a respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações 

relacionadas com a pesquisa a que serei submetida. 

2. A liberdade de retirar o meu consentimento para deixar de participar do estudo a 

qualquer momento. 

3. A segurança de que não serei identificada e que será mantido o caráter confidencial 

da informação relacionada a minha privacidade. 
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4. O compromisso de que me será prestada informação atualizada durante o estudo. 

Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram 

apresentadas e que, livremente, manifesto a minha vontade em participar do referido 

projeto. 

 

Franca , _____de ______________________ de 2017 

Assinatura do responsável do participante da pesquisa:  

____________________________________________  

 

_______________________________ 

Pesquisadora: Rita Marta Mozetti Silva 

Telefone: 16 98108 3791 

e-mail:  rmozetti@yahoo.com.br 

 

___________________________ 

Orientadora do trabalho: Prof. Dra. Daniela Figueiredo Ribeiro 

e-mail: danielafribeiro@yahoo.com.br  

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA- Uni-FACEF  

Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 2400- Bairro São José - Cep 14403-430  

Franca/SP 

TELEFONE: 16 3713 4688  

 
 

mailto:rmozetti@yahoo.com.br
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ANEXO B 
 

Carta de Apresentação para Pesquisa 

 

Franca (SP), 23 de fevereiro de 2017 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Edgar Ajax Reis Filho 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

  RITA MARTA MOZETTI SILVA, aluna regularmente matriculada no 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Acadêmico 

Interdisciplinar, do Uni-FACEF, está realizando uma pesquisa sobre “Alfabetização 

de Mulheres adultas e o desenvolvimento como liberdade”, sob orientação da 

Profa. Dra. Daniela Figueiredo Ribeiro. 

 

  Todavia a operacionalização desta pesquisa depende do apoio que V. 

Senhorias venham proporcionar, visto consistir na sua permissão para que o 

pesquisador tenha acesso ao setor específico que trata o assunto. 

 

  O apoio de V. Sa. Será de grande valia para o desenvolvimento do 

referido estudo que se revela de grande interesse para a comunidade. Os dados 

colhidos serão analisados por profissionais acadêmicos capacitados e, revertidos e 
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disponibilizados em forma de pesquisa acadêmica, objetivando tanto o conhecimento 

da comunidade acadêmica quanto dos profissionais da área. 

 As informações colhidas junto às repartições participantes desta pesquisa 

serão estritamente confidenciais, não revelando em hipótese alguma os dados da 

organização, servindo de base apenas para análise pretendida no estudo, não 

deixando transparecer contextos particulares de cada um dos participantes.  

  E após a conclusão da pesquisa, V. Sa. terá acesso aos resultados deste 

estudo, mantida a condição de confidencialidade proposta. 

 

  Deixa-se aqui agradecimentos antecipados pela atenção que for 

dispensada à presente e, coloca-se à disposição dos senhores para quaisquer 

esclarecimentos.  

  

 Atenciosamente, 

____________________________________ 

Profa. Dra. Daniela Figueiredo Ribeiro 

Docente e Orientadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Regional 

 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA- Uni-FACEF  

Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 2400- Bairro São José - Cep 14403-430  

Franca/SP 

TELEFONE: 16 3713 4688  
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ANEXO C 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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APÊNDICE A 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

1. Entrevista semiestruturada: eixos temáticos a serem abordados: 

 Serão abordados eixos temáticos para que as participantes falem a respeito 

e relacione os temas que serão: histórico escolar, processo atual de alfabetização e 

mudanças percebidas após a alfabetização. Nessa fase, as entrevistas serão 

individuais. Serão apresentadas palavras e expressões às participantes para que 

decorram a respeito: 

A. DADOS PESSOAIS: 

Idade: 

Cidade em que nasceu: 

Escolaridade: 

 

B. QUESTÕES: 

Histórico Escolar 

1. O que recorda de sua infância? 

2. Como era sua família? Onde residiam? Como viviam? 

3. Frequentou a escola quando criança? E quando jovem? Quais motivos que a 

levou a não se alfabetizar? 

4. Quais trabalhos já realizou? Acredita que faltaram oportunidades profissionais 

devido à ausência da leitura e escrita?  

 

O processo atual de Alfabetização 

1. Como foi retornar ou frequentar à escola pela primeira vez? O que a fez tomar 

a decisão e se matricular? As pessoas a incentivaram ou não? O que ouviu de 

sua família e amigos? 

2. Lembra de constrangimentos passados por não saber ler e escrever? Escondia 

das pessoas sua condição de não alfabetizado? Quais as desculpas dadas no 

momento que estava diante de situações de leitura e escrita? 
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3. O que representa a escola, neste momento para você? 

4. A quem atribui a sua falta de escolarização? 

 

As mudanças percebidas 

1. O que não fazia e passou a fazer depois que se alfabetizou? Você percebe em 

seu cotidiano mudanças? E as demais pessoas também percebem? 

2. Quais seus sonhos e planos para o futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


