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RESUMO:  
Ao longo dos anos, a demanda pelo acesso a educação está crescendo de forma acelerada, 
exatamente pela necessidade social da leitura e escrita na vida dos sujeitos revelarem-se por 
meio dos seus diversos usos. Desta forma, a aprendizagem e a apropriação da leitura e da 
escrita aparecem como passarela para as práticas socioculturais básicas. Este trabalho propõe 
analisar a relevância da educação escolar para o desenvolvimento social dos estudantes e a 
relação do alfabetismo para a conquista de emprego e consequentemente  melhor qualidade de 
vida. Para a realização deste trabalho utilizou-se a entrevista semiestruturada com cinquenta 
alunos da Educação de Jovens e Adultos na faixa etária de 15 a 70 anos os quais revelaram 
nos seus depoimentos a apropriação e uso social da leitura e da escrita como ferramenta 
básica para maior respeitabilidade e empoderamento, bem como para a conquista de um 
emprego melhor.  
PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização; Desenvolvimento; Educação. 
 
 
RESUMEN:  
Con los años, la demanda de acceso a la educación está creciendo rápidamente, exactamente 
la necesidad social de la lectura y la escritura en la vida de los sujetos se revelan a través de 
sus diversos usos. Así, el aprendizaje y la apropiación de la lectura y la escritura aparece 
como una pasarela a las prácticas socio-culturales de base. Este estudio se propone examinar 
la pertinencia de la educación escolar para el desarrollo social de los estudiantes y la relación 
de la alfabetización para el logro del empleo y por lo tanto una mejor calidad de vida. Para 
este trabajo se utilizó la entrevista semiestructurada con cincuenta estudiantes de la Juventud 
y los adultos de entre 15-70 años que ya demostró en sus declaraciones a la apropiación y uso 
social de la lectura y la escritura como una herramienta básica para una  
mayor respetabilidad y social, así como lograr un mejor trabajo. 
PALABRAS CLAVE: Alfabetización, Desarrollo y Educación. 
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INTRODUÇÃO: 
 
 
Historicamente, as práticas de alfabetização evoluíram significativamente em função 

das necessidades sociais e econômicas emergidas do delineamento de novos paradigmas os 

quais exigem uma nova definição referente a efetiva atividade dos sujeitos em situações do 

uso competente das práticas sociais de leitura e escrita. Desta forma, há uma mudança de 

concepção relativa à alfabetização que ultrapassa a aquisição do código escrito (codificação e 

decodificação). Torna-se necessário o uso da leitura e da escrita no cotidiano para apropriar-se 

da função social destas mesmas práticas as quais designam um conjunto de conhecimentos, 

atitudes, e capacidades necessárias a vida social. 

Para dar conta desse processo de inserção numa cultura simbólica como a nossa, o 

termo letramento entra em cena, para que junto com a alfabetização possa ensinar além da 

tecnologia da leitura escrita, mas também a apropriação deste sistema pra usar socialmente  no 

contexto em que está inserido. 

O analfabetismo funcional é, na atualidade brasileira, um problema de grande 

seriedade, pois existe um número significativo de sujeitos que estão excluídos ou passando 

por muitas dificuldades em lidar com as práticas sociais relacionadas ao uso, função e 

impacto da escrita no seu ambiente de atuação social. 

Devida o todas as mudanças e exigências sociais, a definição do analfabetismo vem 

sofrendo revisões nas últimas décadas e hoje é considerada alfabetizada funcional a pessoa 

capaz de utilizar a leitura e escrita para fazer frente às demandas de seu contexto social e de 

usar essas habilidades para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida.  

Em todo o mundo, a modernização das sociedades, o desenvolvimento tecnológico, a 

ampliação da participação social e política colocam demandas cada vez maiores, a questão 

agora não é mais apenas saber se as pessoas conseguem ou não ler e escrever, mas também o 

que elas são capazes de fazer com essas habilidades. Isso quer dizer que, além da preocupação 

com o analfabetismo, emerge a preocupação com o alfabetismo, ou seja, com as capacidades e 

usos efetivos da leitura e escrita nas diferentes esferas da vida social.  

É de grande necessidade refletir sobre o principal legado da educação básica, ou seja, a 

capacidade de utilizar a linguagem escrita para informar-se, expressar-se, documentar, 

planejar e aprender cada vez mais. A toda a sociedade e, em especial, aos educadores e 

responsáveis pelas políticas educacionais, interessa saber em que medida os sistemas 

escolares vêm respondendo às exigências do mundo moderno em relação ao alfabetismo e, 
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além da escolarização, que condições são necessárias para que todos adultos tenham 

oportunidades de continuar a se desenvolver pessoal e profissionalmente.  

Diante desta realidade apresentada é importante tecer algumas discussões sobre as 

implicações das deficiências das habilidades de alfabetismo funcional para a empregabilidade 

e consequentemente para o desenvolvimento econômico e social dos sujeitos imersos.  

O mundo vive o fenômeno da globalização, de mudanças tecnológicas e avanços 

significativos nos modelos de estruturas de gestão das organizações e, assim como todo o 

planeta, o Brasil passa por estas transformações, exigindo a cada dia, níveis mais altos de 

preparação de mão de obra para o trabalho. Diante desta realidade, alguns problemas são 

apresentados merecendo um olhar especial para que possa evitar maiores transtornos em toda 

esfera social e econômica. De muitas outras situações uma que se destaca nesta discussão é o 

analfabetismo funcional, a qual provoca dívidas alarmantes no desenvolvimento do país e que 

merece atenção especial de todos os formuladores de políticas públicas para que o nível de 

pobreza, exclusão e miséria possa minimizar significativamente. 

Esta é uma realidade que precisa ser mudada, pois, apesar de o número de analfabetos 

estar reduzindo significativamente, devido a existência de muitos programas de alfabetização 

de adultos e de políticas de inclusão e matrícula, infelizmente o índice de analfabetos 

funcionais não tem esta mesma proporção e é justamente este o grande problema pois muitos 

conseguem apenas ler e escrever de forma rudimentar  mas não conseguem usar informações 

escritas e impressas para atuarem na sociedade e alcançarem suam metas e desenvolverem 

seus conhecimentos e potenciais. 

O analfabetismo funcional é um problema silencioso e traz sérios prejuízos ao país. 

Além de desestimular o sujeito que está na escola, ele reduz significativamente a 

empregabilidade e as oportunidades de inclusão social, principalmente entre os mais pobres. 

Esta é uma realidade que não contempla as pessoas que nunca freqüentaram uma escola. Estas 

pessoas sabem ler, escrever e contar de forma elementar mas não conseguem usar socialmente 

a  escrita nas mais diversas situações de práticas e eventos de letramento. 

Numa visão mais ampla, o analfabetismo funcional tem forte impacto na 

produtividade e na competitividade nacional, pois o desempenho das pessoas que não sabem 

fazer uso da leitura e escrita no seu ambiente de trabalho, com certeza não terá a mesma 

produtividade dos que conseguem aplicar e compreender o mundo grafocêntrico.  

O analfabetismo funcional traz sérias deficiências profissionais que se traduzem na 

incapacidade de a pessoa ler e entender um manual de instruções, normas de qualidade e 
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segurança para desenvolver bem seu trabalho ou acompanhar cursos de treinamento que 

exijam leitura, escrita e o uso das novas tecnologias. 

Diante desta grave situação ficamos a nos perguntar: como resolver essa situação? 

Como baixar esses números alarmantes de analfabetos funcionais? De que forma podemos 

mudar esta realidade que prejudica tanto a nossa sociedade? De todas estas questões há uma 

grande certeza: a educação é o caminho mais curto para isso. É necessário pensar em 

estratégias que possibilitem agregar com qualidade um maior número de pessoas no mapa dos 

alfabetizados e letrados. 

 

1. PANORAMA METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 Esta investigação tem uma base qualitativa, apoiada na entrevista semiestruturada e 

observação participante, visto que traz subjacente uma teoria explicativa do funcionamento 

social.  

 Esta perspectiva qualitativa, delineada para nortear este trabalho, deu-se também por 

se acreditar que a compreensão dos fenômenos sócio-histórico-culturais perpassam pelo 

âmbito racional e concreto. Trazem a convicção de que a sociedade configura-se a partir das 

ações humanas e, por isso, necessita segundo Haguette, “de uma tomada de posição política 

por parte do investigador e sua intervenção no ambiente da pesquisa quebrando com os 

limites artificiais entre sujeito e objeto do conhecimento em nome da objetividade e 

neutralidade científica” (1990, p. 18). 

 A escolha da observação participada e entrevista semi-estruturada como base 

metodológica deste trabalho de pesquisa, foi devido às possibilidades oferecidas por essas 

técnicas. A entrevista, por ser a melhor “tentativa de captação do real, sem contaminação 

indesejáveis nem da parte do pesquisador nem dos fatores externos que possam modificar 

aquele real original” (HAGUETTE, 1990, p. 75), enfim, o ator social pode manifestar seu 

ponto de vista, deixando, portanto, emergir o fenômeno em sua completude. 

 A observação participante foi também utilizada como recurso metodológico nesta 

pesquisa por poder penetrar no cotidiano do fenômeno estudado e poder ver como a prática é 

elaborada. Dessa forma, aproxima as pessoas, principalmente o pesquisador e os sujeitos 

envolvidos, para, de maneira natural, estudar os fenômenos como realmente surgem. 

 Segundo Lapassad (1990) a observação participante compreende um trabalho de 

terreno no seu conjunto, desde o início da negociação do acesso até o final, por observar 

vivendo, interagindo e compartilhando as atividades com os sujeitos investigados. Só a 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 5 

observação participante oportuniza vivenciar, junto com os atores sociais e realidade em 

estudo. Haguette (1990, p.104) ressalta que “[...] o observador de campo pode geralmente 

alocar motivos e/ou intenções com maior chance de validade pela oportunidade que tem de 

contrastar idéias afirmadas, comportamentos, podendo descrevê-los na forma como eles 

impõem”. 

 Através desta técnica foi possível chegar mais perto do pensamento do sujeito social, 

acompanhar as experiências e observar os aspectos significativos que os mesmos atribuem à 

realidade pesquisada, além de facilitar a aproximação entre os atores, percebendo a relação 

existente, ou seja, permitiu estudar os fenômenos sociais como realmente eles são. 

 Assim foi possível vislumbrar no fenômeno existente entre o objeto e a pesquisa, a 

dialética da realidade histórica, pois no transcorrer do trabalho evidenciou-se em todo 

momento a transitoriedade e a complexidade, negando, entretanto, o aspecto de ideal acabado. 

 

2. DISCUSSÃO E ANÁLEISE DOS DADOS 

 

 Através de entrevista com os alunos foram coletados os dados abaixo relacionados a 

importância da escola. Estes dados foram organizados no quadro 1 e posteriormente 

analisados, tomando como parâmetro as reais respostas com gestos, ações, expressões e 

reações observadas no transcorrer da entrevista. 

                 
Resposta  

Questão 

Necessidade de 
emprego. 

Vergonha por não 
saber ler e escrever. 

Vontade de 
aprender 
mais. 

Outros 

O que motivou a 
estudar? 

12 9 18 10 

                  
Resposta  

Questão 

Ajuda conseguir 
um emprego. 

Ser respeitado pelos 
outros. 

Ajuda ser 
alguém na 

vida 
Outros 

Como a escola 
pode mudar sua 
vida? 

24 11 7 7 

Quadro 1: Expectativas dos alunos. 

 

 Há heterogeneidade nas expectativas dos alunos em relação aos estudos, porém a 

grande maioria traz nas suas respostas a convicção de que a escola é um espaço de libertação, 

onde é depositada a esperança de uma vida melhor. 

 Os motivos que levaram estes sujeitos voltarem a estudar foram agregados em três 

pontos mais comuns e outros que também foram sinalizados por poucos alunos, mas que 

merecem atenção nesta análise. 
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 Dos quarenta e nove alunos pesquisados, 25% afirmaram que foi a necessidade de 

emprego que motivou a voltar à escola, pois acreditam ser uma passarela para a conquista de 

novas oportunidades profissionais. Veja o depoimento de alguns alunos: 

“Eu voltei a estudar porque eu preciso conseguir trabalhar e sem estudo fica 
difícil. Todo mundo pergunta, e se o cara não sabe ler só pega trampo 
pesado”. 

Geovane, 16 anos, lavrador. 
 

“Quero aprender mais, pra trabalhar em Salvador”. 
José Carlos, 40 anos, montador. 

 
“Voltei pra escola porque comecei viajar pra outras cidades e percebi que era 
necessário estudar pra conseguir alguma coisa na vida”. 

José Nilton, 22 anos, lavrador. 
 

“Hoje eu acho o estudo importante porque só se arranja emprego com o 
estudo”. 

Hely, 29 anos, dona de casa. 
 

“Eu tô aqui porque perdi muita oportunidade na minha vida por não ter 
estudo”. 

Claudemir, 23 anos, encanador. 
 

 Estas falas revelam a busca de emprego como principal motivação para estes alunos 

voltarem à escola, justamente por considerarem como uma possibilidade de ascensão 

profissional. Geovane defende a escola como uma direção para o mercado de trabalho e foi 

justamente a necessidade de um emprego que o motivou voltar a estudar. Para ele a 

apropriação da leitura e da escrita através do acesso ao universo escolar possibilita ao sujeito 

uma melhor posição profissional e social. Sobre esta colocação Medeiros e Salm declaram: 

[...] o grau de escolaridade passa a ser condição para a inserção no mercado 
formal de trabalho, seja em que posto for. O que realmente se discute são os 
conteúdos mínimos a serem transmitidos para que o trabalhador possa ter um 
bom desempenho e adquirir treinamento específico (1994, p.58). 

Os autores revelam que de fato a escola é condição essencial para que os sujeitos 

tenham acesso a um trabalho digno, pois atualmente  

[...] exigem-se também do trabalhador competências antes desprezadas, 
como facilidade de comunicação, de compreensão de textos, de raciocínio 
abstrato, enfim, competências sociais, como denominam os alemães, que 
somente são adquiridas através da escola básica regular (MEDEIROS; 
SALM, 1994, p. 58). 

 Esta colocação corrobora com o depoimento da estudante Hely que afirma a 

necessidade do estudo na vida do ser humano para que possa ser inserido no trabalho formal, 
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bem como na declaração de José Nilton e Claudemir por externarem as dificuldades 

enfrentadas e as oportunidades perdidas por não dominarem a linguagem escrita. Revelam o 

que a sociedade os negou, ao longo dos anos, e, hoje, sentem necessidade de voltar à escola 

para tentarem recuperar o que ficou para trás. Graff (1995) ao discutir questões relativas à 

alfabetização, enfatiza que raramente esta aquisição é suficiente para possibilitar que os 

sujeitos consigam uma mobilidade social, justamente por observar a existência de padrões de 

desigualdade, negando portanto um caráter libertador. 

 É inegável que a alfabetização tem fortes implicações tanto econômicas quanto 

sociais, porém ela não garante aos sujeitos uma remuneração esperada nem tampouco um 

emprego na área qualificada, devido a grande exigência de profissionais cada vez mais 

preparados para um mercado em constante mudança. Além do conhecimento é necessário 

ousadia, perder o medo de correr riscos, ter iniciativa e visão de futuro. Um profissional que 

sonhe e lute por uma sociedade mais justa e democrática, diferente do que vivemos hoje. 

Neste cenário excludente em que a liberdade é entendida apenas como liberdade de mercado 

torna-se urgente que os profissionais sonhem como Paulo Freire: 

[...] sonho possível mas cuja concretização demanda coerência, valor, 
tenacidade, senso de justiça, força para brigar, de todas e de todos os que a 
ele se entreguem, é o sonho por um mundo menos feio, em que as 
desigualdades diminuam, em que as discriminações de raça, de sexo, de 
classe sejam sinais de vergonha e não de afirmação orgulhosa ou de 
lamentação puramente cavilosa. (2001, p. 25). 

 Dentro deste cenário capitalista Althusser (1987) defende que a escola terá a função 

de reproduzir as relações materiais e sociais da produção. Além de trabalhar a serviço do 

mercado, a escola também produz mão-de-obra que atua em um nível bem maior, o 

ideológico. Para o autor, a escola não cria divisão de classe, a própria educação, 

ideologicamente forjada, prepara o sujeito para o mercado de trabalho, promovendo nele uma 

sensação de potência. 

 É inegável que o sistema educacional contribui para a má distribuição de renda e 

baixos índices de ascensão social e profissional, pois a inserção dos sujeitos na educação 

formal é um dos indicadores para o crescimento destes seres humanos, porém, como 

reconhecem Pastore e Zylberstajam (1992), a aquisição de postos mais altos na escala 

profissional depende também dos contatos individuais e da riqueza inicial (background 

familiar) e não somente da freqüência na escola formal. 

 Os depoimentos dos alunos entrevistados evidenciam que a escola se apresenta como 

redentora, que poderá possibilitar melhores condições de vida, mas será que a escola de fato 
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oferece condições necessárias para a atuação profissional dos sujeitos? Soares (1987) declara 

que a escola só poderá atender as expectativas dos alunos se estiver comprometida com a luta 

contra as desigualdades para assim garantir a aquisição dos conhecimentos e habilidades que 

possam instrumentalizá-los a participarem no processo de transformação social. 

 Outro ponto sinalizado por 18% dos alunos entrevistados quanto a motivação para 

voltar a estudar foi a vergonha por não saber ler e escrever. Para estes sujeitos o fato de não 

dominarem a leitura e a escrita ou pelo menos assinar o próprio nome os tornam menores, 

impotentes e dependentes dos outros. Nos seus depoimentos eles declaram: 

“Eu voltei a estudar porque eu queria fazer meu nome direito. Eu ficava com 
vergonha de botá o dedo”. 

Francina, 47 anos, dona de casa. 
 
“Eu não sabia assinar o nome e agora eu tô tentano vê se aprendo pra não 
passar mais vergonha, né? porque é feio não saber assinar o nome. O dedo 
fica todo sujo. Eu tenho vergonha”. 

Alaíde, 58 anos, dona de casa. 
 
“Eu voltei pra escola porque vou fazer meus papel pra me aposentar e eu não 
queria botá o dedo que é feio”. 

Ana Maria, 70 anos, dona de casa. 
 
“Eu ficava com vergonha de não saber os nome das loja, dos ônibus, era 
como uma pessoa cega, agora eu tô começano enxergar”. 

Maria, 60 anos, dona de casa. 
 

 Estes sujeitos, por não saberem ler e escrever, se estigmatizavam-se como incapazes. 

Isso é também elucidado por Signorini quando declara: 

Estigmatização do não letrado como indivíduo inferior ou, no mínimo, 
inadequado ou não habilitado, tanto do ponto de vista cognitivo como sócio-
cultural, é ainda mais fortemente espelhado por eles, tanto no modo sempre 
depreciativo como que se referiam ao que dominava a escrita, como na 
consciência que demonstravam ter riscos de exporem, de alguma forma, seus 
problemas com a escrita e serem tachados justamente de “burros”, 
incapacitados, inadequados, etc (2001, p.82). 

 Para estes alunos não saber assinar o nome representa uma grande vergonha. A 

impressão digital imprime para eles a marca da incapacidade, da dependência e isso revela o 

grande preconceito e marginalização que estes seres já sofreram ao longo de suas vidas por 

não terem tido acesso ao universo escolar. É importante enfatizar que a apropriação da leitura 

e da escrita de fato contribui para o sujeito ver o mundo com novos olhos, percebendo a 

beleza da descoberta dos textos e da possibilidade de compartilhar histórias, enfim, possuir 

autonomia e iniciativa. 
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 É inegável o quanto a escrita se tornou ao longo dos anos uma condição essencial 

para enfrentar as exigências do mundo atual. Possuir o domínio da escrita e da leitura hoje 

possibilita ao sujeito a aquisição de vários conhecimentos e informações necessárias a sua 

sobrevivência. 

 A necessidade de ingressar no mundo letrado e comunicar-se graficamente, faz com 

que o analfabeto passe a entender a importância da apropriação da escrita e leitura em sua 

vida e assim busque alternativas para que possa adentrar no mundo das letras e, como um ato 

democrático, a escrita permite a igualdade quando o sujeito domina o seu uso. 

 É notório que a aquisição da leitura e da escrita são necessidades humanas cada vez 

mais exigidas neste mundo globalizado e tecnológico e aquele que não possui tais 

competências passa por muitas dificuldades e até preconceitos que ficam marcados como 

vergonha e incapacidade pelos sujeitos imersos neste contexto. 

 A aprendizagem da leitura e da escrita são percebidas pelos alunos pesquisados como 

mecanismos que determinam a aquisição de habilidades cognitivas. Desta maneira, 

transforma-se em instrumentos através do qual o sujeito que se apropria destas competências 

se torna social e intelectualmente mais competente e, por conseqüência, não sofreria 

discriminação. 

 Conforme o depoimento de dona Maria, que declara que só agora está começando a 

enxergar com a descoberta do mundo da leitura, percebe-se o poder que este universo 

proporciona aos sujeitos, que mesmo adultos sentem-se como uma criança quando dá o seu 

primeiro passo rumo à liberdade. A partir do momento que cada sujeito descobre a 

importância da escrita para a sua vida cotidiana, começa a decifrar os códigos da fala e 

decodificar não somente o código da escrita como também fazer leituras do mundo que o 

cerca. 

 Ainda em relação às motivações dos alunos para voltarem à escola, o terceiro ponto 

sinalizado foi a vontade de aprender mais. 37% dos alunos entrevistados afirmaram que este 

desejo de aprendizagem os levou a retornarem aos bancos escolares. 

“O que me motivou estudar foi a vontade de aprender. É bonito a pessoa 
saber ler e escrever. Todo mundo respeita o cara”. 

Luciano, 15 anos, não trabalha. 
 
“Eu tenho muita vontade de aprender porque o estudo hoje é importante na 
vida de todo mundo, sem o estudo a pessoa não é nada”. 

Lucas, 16 anos, cortador de lenha. 
 
“O mundo mudou e hoje a escola é fundamental. Eu tenho muita vontade de 
aprender e preciso porque sem saber ler e escrever a vida hoje não tem 
sentido”. 
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Luiz Conceição, 38 anos, carregador de caminhão. 
 
Nestes depoimentos ressalta-se o grande desejo destes sujeitos em aprender, mas 

que esta aprendizagem seja significativa, atendendo aos anseios que a vida lhes impõe. 

 Aprender para estes alunos torna-se imprescindível para sua respeitabilidade social e 

seu reconhecimento como ser humano ativo e competente. Isso fica claro quando Luciano 

declara que sabendo ler e escrever “[...] todo mundo respeita o cara”, e Lucas ao mencionar 

que “[...] sem o estudo a pessoa não é nada”. 

 Estas falas revelam que a aprendizagem tem uma estreita relação com a identidade 

dos sujeitos pesquisados, pois o saber ganha uma dimensão abrangente na vida do ser 

humano, dando a este, valor e reconhecimento para toda vida. Sobre esta questão identitária 

do saber na vida do ser humano Charlot (2000, p. 72) declara: “[...] aprender faz sentido por 

referência à história do sujeito, às suas expectativas, às suas referências, às suas concepções 

de vida, às suas relações com os outros, à imagem que tem de si e à que quer dar de si aos 

outros”. 

 Além destes três pontos sinalizados com maior freqüência pelos alunos, outros 

motivos levaram estes sujeitos a voltarem para a escola. 20% dos pesquisados apontaram as 

seguintes motivações: 

“Voltei a estudar porque a gente vai pensando direito e aprender a ler e a 
escrever a gente conhece um mundo melhor, um mundo diferente”. 

Maria José, 36 anos, auxiliar de limpeza. 
 
“Voltei pra escola pela necessidade de ensinar os meus filhos nas tarefas 
escolares. Eu ficava envergonhada quando os meninos me pediam pra 
ensinar o dever de casa e eu não podia ajudar”. 

Valdirene, 32 anos, doméstica. 
 
“Eu sempre tive vontade de estudar, mas o meu marido não deixava porque 
tinha ciúmes, mas quando me separei foi a primeira coisa que fiz. Eu tô 
muito feliz agora e tô aprendendo direitinho”. 

Maria Telma, 33 anos, lavradora. 
 
“Eu voltei pra escola porque eu tava com problema de depressão por tanta 
coisa que eu já passei na vida e o médico disse que eu precisava ocupar 
minha mente com alguma coisa boa, me distrair e a escola me ensina muito e 
também me livra de pensamento que não presta”. 

Maria Helena, 57 anos, dona de casa. 
 
“Voltei porque eu gosto e me deram conselho pra eu estudar, mas minha 
mãe não deixava porque eu tinha problema na cabeça, sabe? Tinha dia que 
eu chorava quando via meus colegas saírem pra escola e eu ficar em casa. A 
professora foi lá em casa e falou pra minha mãe deixar eu estudar pra 
desenvolver mais a mente. Estudar é bom, é tão divertido, né? e a pessoa 
aprende.” 

Dilzânia, 21 anos, cuida da avó. 
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 Nestes depoimentos, é perceptível a importância da escola para estes sujeitos. Vários 

são os fatores que motivam a retornarem à escola; desde a vontade que foi negada por pais e 

esposos pela ignorância da época, até a necessidade apresentada no contexto familiar e social. 

A escola, nesta conjuntura, representa um veículo de ascensão e promoção do 

sujeito por proporcionar o conhecimento de um mundo diferente e melhor como declara 

Maria José, bem como uma possibilidade de “desenvolver mais a mente” como coloca 

Dilzânia, por ser portadora de deficiências neurológicas, assim como possibilita “ocupar a 

mente com alguma coisa boa [...] distrair,” como declara Maria Helena. Desta forma, “o 

sentido da escola deixa de ser dado e deve ser construído pelos atores” (CHARLOT, 2000, p. 

39). 

Quando foi questionado se a escola pode mudar a vida dos sujeitos, todos os 

entrevistados afirmaram que sim com total convicção, porém o como isso pode acontecer, as 

respostas foram das mais variadas. Mais uma vez a conquista de emprego foi enfatizada, 49% 

dos alunos declararam que esta mudança deve partir da conquista de um emprego melhor. 

A escola para estes sujeitos é um meio de ascensão social, uma forma de garantir um 

emprego e um salário melhor. Apostam na crença de que a aquisição das habilidades de 

leitura e escrita determina a melhoria das condições de vida e de trabalho dos seres humanos. 

 Britto (2003) acredita haver uma clara relação entre letramento e oportunidades 

sociais. Para ele a baixa qualificação intelectual e as dificuldades de lidar com a linguagem 

escrita são elementos de exclusão e baixa produtividade, exatamente pelo perfil do 

trabalhador exigido no contexto contemporâneo. Desta mesma forma os alunos pesquisados 

acreditam numa relação direta entre escola e avanço trabalhista e, consequentemente, 

melhores salários, associado a uma vida mais digna. 

“A escola pode mudar a vida de qualquer pessoa, porque pode conseguir 
oportunidade de trabalho. Quem não estuda não vai pra frente”. 

Luiz, 38 anos carregador de caminhão. 
 

“Pode sim, porque pode arrumar um trabaio, ter mais sabedoria, saber 
conversar direitinho e estudano a gente aprende” 

Rosália, 46 anos, dona de casa. 
 

“Pode. Depende de mim. Melhorar a inteligência, consegui um emprego 
bom, ser alguém na vida”. 

Raildon, 20 anos, mecânico. 
 

 É inegável que a educação torna-se cada vez mais importante no mundo do trabalho, 

porém não se pode afirmar como regra geral que o tempo de estudo determina melhores 
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salários, pois depende também de outras políticas públicas sociais, bem como oportunidades 

vivenciadas ao longo da vida por seu grupo. 

 Além da mudança de vida através da conquista de emprego, 23% dos entrevistados 

sinalizaram que essa mudança pode ocorrer através da conquista do respeito pelas outras 

pessoas. Para estes alunos o fato de o sujeito não saber ler e escrever por não ter freqüentado a 

escola representa uma espécie de incapacidade ou improdutividade fazendo com que este não 

seja respeitado como ser social e produtor de cultura. 

 Os depoimentos destes alfabetizandos revelam este desejo de ser respeitado pelas 

pessoas através do estudo. 

“A escola pode mudar sim nossa vida, pra melhor. No conhecimento, no 
trabalho, na sabedoria, pode ajudar a ganhar respeito porque a escola abre 
novas oportunidades na vida das pessoas”. 

José Nilton, 22 anos, lavrador. 
 

“A escola pode mudar sim, em tudo, porque hoje o jovem que não aprende, 
como ele vai viver? Hoje se não tiver leitura não consegue nada na vida. Eu 
só descobri isso quando comecei a trabalhar e ver as pessoas que sabem ler 
com um emprego bom. A escola é a melhor coisa da vida, sem o estudo as 
pessoas não são respeitadas. É preciso estudar, saber ler e escrever pra que as 
pessoas respeitem e valorizem”. 

Maria José, 36 anos, auxiliar de limpeza. 
 

“Pode mudar sim, aprender mais, conhecer, ter um bom respeito com as 
pessoas”. 

Lucas, 16 anos cortador de lenha. 
 

 Outra mudança que a escola promove nas pessoas segundo 14% dos entrevistados é a 

formação do cidadão para que seja “alguém na vida”. Segundo estes alunos o acesso à escola 

está estritamente relacionado à identidade e existência destes sujeitos como cidadãos, pois 

declaram que a apropriação da linguagem escrita transforma a pessoa em alguém, em sujeito 

produto e produtor social. Diante desta declaração fica uma interrogação: e os sujeitos 

desprovidos de uma familiaridade escolar, que não tiveram oportunidade de acesso ao 

universo da linguagem escrita não são “alguém”? Não são cidadãos? 

 É evidente que a escola tem uma enorme responsabilidade na vida destes seres, 

porém, como elucida Soares: 

[...] só se estará contribuindo para a conquista da cidadania se, ao promover 
a alfabetização, propicia-se sobretudo, condições de possibilidade de que os 
indivíduos se tornem conscientes de seu direito a leitura e a escrita, de seu 
direito a reivindicar a leitura e a escrita (2003, p.57). 

 Desta forma, a escola deve procurar cumprir seu papel social, disponibilizando, 

paralelamente à alfabetização, instrumentos em que os sujeitos possam estar inseridos no 
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mundo da leitura e da escrita, apropriando-se e fazendo uso responsável e autônomo destas 

competências. 

“Com certeza a escola pode mudar minha vida. Posso me tornar um cidadão, 
fazer um concurso pra conseguir um bom emprego, ser mais educado, saber 
falar, se expressar... ser alguém na vida”. 

Claudemir, 23 anos, encanador. 
 

“Pode sim a escola mudar minha vida. Pode me ajudar ser alguém na vida, 
conseguir um emprego e ganhar dinheiro”. 

Adilson, 16 anos, ajuda a avó. 
 

“A escola pode mudar sim, porque quando não estuda é uma pessoa e depois 
que estuda passa a ser outra pessoa”. 

Grimaldo, 24 anos, lavrador. 
 

 Nestas falas, os alunos deixam claro que a idéia de “ser alguém na vida” e ser um 

cidadão, está associada ao emprego e ao dinheiro. Neste sentido, o cidadão para estes 

alfabetizandos é alguém que possui um alto grau de escolaridade, um bom emprego e tem 

uma boa renda mensal. 

 Além destes pontos destacados, outros foram abordados por 14% dos entrevistados 

como possibilidades de mudança de vida através da escola, dentre outros, foram destacados: 

“Pode mudar sim porque fica sabido, ganha outros conhecimentos e fica 
tudo melhor... a vida se transforma”. 

Maria, 54 anos, pensionista. 
 

“A escola pode mudar sim, tá mudano a minha vida, quanto mais pra quem é 
jovem... quem estuda não passa o que eu passei”. 

Ana Maria, 70 anos, aposentada. 
 

“Muda sim, porque a pessoa aprendeno ler muda, a vida é mais alegre, vê 
mais o mundo, sabe das coisa, né?” 

Francina, 47 anos, dona de casa. 
 

“Pode mudar sim pró. Em ciências por exemplo a gente aprende a 
sexualidade... assim, pra se prevenir”. 

Dilzânia, 21 anos, cuida da avó. 
 

“Sim. Porque a violência e a ignorância no mundo só com a educação pode 
mudar”. 

Valdirene, 32 anos, doméstica. 
 

 A escola aparece nesta discussão como um instrumento de transformação e ascensão 

por ser um local privilegiado de trabalho com o conhecimento. Desta forma deve garantir aos 

alunos a aprendizagem de habilidades necessárias para a vida social, oferecendo ferramentas 

de compreensão e participação dos sujeitos na realidade, favorecendo a sua apropriação nos 
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eventos sociais dos mais diversos e facilitando a integração e uso competente em situações 

cada vez mais amplas. 

 

3. CONSIDERAÇÕES 

A realidade brasileira é assustadora, não podemos negar que existe um número 

expressivo de estudantes que não aprendem ler e escrever na escola. Essa instituição produz 

um grande contingente de analfabetos funcionais, ou seja,  embora dominem as habilidades 

básicas do ler e do escrever, não são capazes de utilizar a escrita e a leitura na vida cotidiana 

para satisfazer às exigências do meio social. 

O resultado disso é a enorme quantidade de analfabetos funcionais com diploma. O 

Brasil deveria optar para alfabetizar com qualidade e não simplesmente pensar na quantidade. 

O investimento na educação é a única alternativa para reverter este quadro educacional. 

Não podemos esquecer que a educação é fundamental para a transformação de uma 

nação. Os países que não valorizam o trabalho e a educação, em geral apresentam economia 

frágil, os rendimentos são inferiores, refletindo em todos os seguimentos, principalmente na 

qualidade de vida da população.  

Apesar de um maior contingente de pessoas estarem inseridas nas escolas, 

infelizmente não garante a inclusão no mapa dos alfabetizados funcionais.  Está crescendo o 

número de alfabetizados, mas infelizmente o de alfabetizados funcionais não cresce na mesma 

proporção. O que pode mudar esta realidade é a melhoria da qualidade da educação que 

apesar de muitas políticas e programas, ainda não são suficientes para mudar esta realidade.  

Há uma forte relação entre a escolaridade formal e o alfabetismo funcional, porém 

apesar de serem correlatos, os efeitos muitas vezes não são analisados, mas são refletidos nos 

censos econômicos, no aumento do desemprego, e nas análises dos salários. Diante desta 

realidade nos perguntamos: por que a educação formal não consegue erradicar ou reduzir 

radicalmente o analfabetismo funcional? Uma resposta óbvia é apresentada: pela má 

qualidade da educação, principalmente na educação básica. 

Enquanto esta realidade não muda a população sofre com sub-empregos e salários 

vergonhosos quando conseguem, pois a grande maioria trabalha para sobreviver no mercado 

informal, com muita dificuldade por falta da apropriação das práticas de leitura e escrita. 

O grande problema do analfabetismo funcional é a falta de políticas públicas sólidas 

de formação de professores, monitoramento e a valorização destes profissionais, assim como 

maiores oportunidades de ingresso e permanência na escola para que possam ampliar seu 

tempo de escolaridade, pois o baixo índice de escolarização e a má qualidade do ensino 
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impossibilitam as pessoas de aprenderem e aperfeiçoarem as técnicas da escrita e da leitura 

bem como do uso destas habilidades nos ambientes sociais.  

O analfabetismo funcional e absoluto, por atingir milhões de brasileiros, precisa ser 

solucionado com políticas voltadas para a superação da pobreza e da exclusão social. É 

preciso melhorar radicalmente o desempenho dos sistemas de ensino e elevar a qualificação 

da força de trabalho em todos os níveis, tendo em vista a participação nos setores de ponta da 

economia mundializada e o fortalecimento das instituições democráticas. 

Diante das discussões tecidas, fica clara a relação entre a produtividade e o 

analfabetismo funcional, uma vez que provoca menores salários, maiores taxas de 

desemprego, menores oportunidades de treinamento, dentre outras. 

Para que o Brasil possa contar com uma melhor economia, com uma mão de obra mais 

capacitada, com melhor qualidade de vida e principalmente maior participação social dos 

cidadãos é necessária a criação de políticas públicas para combater o analfabetismo funcional. 
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