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RESUMO
 
O artigo tem como objetivo analisar o curta-metragem “Vida Maria” do ponto de vista dos Estudos Culturais, discutindo a
representação da identidade da personagem principal da obra, Maria José, e tendo como principais pontos de análise o
conceito de identidade cultural e as relações de poder que permeiam o processo de aceitação-negação de identidades
com base em autores como Hall (2015) e Silva (2005). Traremos aqui também a análise de uma política pública
educacional, a saber, construindo uma analogia entre o Programa Salvador Cidade das Letras (PSCL), e o
curta-metragem no que diz respeito a uma prática pedagógica que promova um ensino voltado para a vivência da
alteridade do aluno da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
 
Palavras Chaves: Políticas Públicas, Identidade cultural e Educação de Jovens e Adultos.
 
ABSTRACT
 
This article aims to examine the short film “Vida Maria” from the point of view of the Cultural Studies, discussing the
representation of Maria José, the main character’s identity and having the concept of cultural identity and the power
relations which surround the process of acceptance and denial of identities as main points of analysis also based in
authors like Hall (2015) and Silva (2005). Besides that, the article analyzes a public educational policy, the Salvador
Letter’s City Program, Programa Salvador Cidade das Letras (PSCL), trying to create an analogy between that program
and the short film about a pedagogic practice that promotes a teaching compromised with the experience of the
otherness of the Young and Adult Education (EJA) student.
 
Keywords:  Public Policy, Cultural Identity and Young and Adult Education
 
 
 

Introdução
 
A partir das inquietações trazidas pelos Estudos Culturais, em especial no que diz respeito aos temas ligados à
investigação do sujeito pós-moderno e a sua relação com a construção, negação e negociação de sua(s) identidade(s),
é que nasceu a ideia deste estudo. Aliado a isso,faremos uma análise do curta-metragem “Vida Maria[i]”, que tece
narrativas e histórias de pessoas que estão à margem da sociedade em virtude da negação da vivência de
determinadas identidades.
Além disso, traremos aqui uma análise da política pública de educação de pessoas jovens e adultos que na sua
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experiência se traduz como a realização de sonhos e a tentativa do desvelamento das identidades antes negadas
àquelas “Vidas Marias”. Por fim, tentaremos construir uma analogia entre o curta-metragem e o Programa Salvador
Cidade das Letras[ii] (PSCL), em que o desejo de apreender é suplantado pelas sub-condições da existência.
Para tanto, o percurso investigativo deste estudo se inicia com uma breve perspectiva acerca do conceito de identidade,
levando em conta os descentramentos que, de acordo com a perspectiva dos Estudos Culturais, desvelaram o sujeito
pós-moderno, e buscando analisar a representação da personagem do curta “Vida Maria”, estudando as identidades
que são a ela atribuídas, negadas e/ou rejeitadas.
Em seguida, veremos a importância das relações de poder que estão inseridas neste jogo de aceitação e negação de
identidades, mostrando assim que a personagem Maria José atua como sujeito e também como o objeto no interior
dessas relações tensas em que se dão a construção de identidades.
 
Identidade cultural
 
A ideia de uma identidade única, tão cara à modernidade, foi sendo, aos poucos, desbancada pela perspectiva do
sujeito contemporâneo dono de uma identidade agora fragmentada, deslocada. Um dos autores que corrobora essa
ideia é o jamaicano Stuart Hall, um dos fundadores dos Estudos Culturais, segundo o qual
 
Aquelas pessoas que sustentam que as identidades modernas estão sendo fragmentadas argumentam que o que
aconteceu à concepção de sujeito moderno, na modernidade tardia, não foi simplesmente sua desagregação, mas seu
deslocamento. Elas descrevem esse deslocamento através de uma série de rupturas nos discursos do conhecimento
moderno. (HALL, 2014, p. 22)
 
Ainda segundo Hall (2014), há três importantes concepções de identidade desenvolvidas ao longo da modernidade: a
iluminista, a sociológica e a pós-moderna. Tanto a primeira como a segunda entendem haver para cada sujeito uma
identidade única e racional, mutável ou não, sendo esta a principal diferença entre elas e a concepção que adoto aqui, a
do sujeito pós-moderno ou, como Hall prefere chamar, o sujeito da modernidade tardia. Nela, a identidade não é tida
como única, estável, mas sim como fragmentada, instável, em constante (re)construção.
Levando isso em conta, é importante perceber, na perspectiva dos Estudos Culturais, as representações de identidade
presentes em “Vida Maria”. Quando a personagem principal tem de deixar o caderno em que rabisca as primeiras letras
para ajudar a mãe nas tarefas diárias, o que vemos é um desenrolar da vida de Maria José que se dá apenas no âmbito
do trabalho, representado pelo pátio da casa e pelas tarefas de apanhar água e manusear o pilão. Há aqui, pelo menos,
duas concepções de identidade: a de infância e a de mulher. Para Stuart Hall (2014, p.11-12), a identidade é
 
uma “celebração móvel”: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos
representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (HALL, 1987). [Sendo] definida historicamente, e
não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são
unificadas ao redor de um “eu” coerente.
 
Assim sendo, no contexto da família mostrada no vídeo, a identidade que se constrói e é conferida à criança destoa
daquela que hoje temos como corrente nos discursos dos órgãos institucionais de educação, como o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB), de 1996, ou seja,
de que à criança deve reservar-se o direito ao estudo, ao desporto e ao lazer. A identidade de Maria enquanto criança é
a de um membro da família que deve ajudar nas tarefas domésticas que irão prover os recursos necessários à
subsistência dela e de seus pais.
Quanto à identidade feminina da personagem, o que o vídeo mostra é a representação da mulher como força de
trabalho (o pilão e o balde de água) e como mãe (a gravidez); assim, ocupando-se em realizar bem essas duas tarefas,
Maria cumpre seu papel social dentro do contexto em que está inserida e vai além, agindo para que a sua filha, Lurdes,
também possa desempenhar esse mesmo papel.
O que vemos, portanto, é a tentativa de Maria José manter a identidade feminina já consolidada naquele contexto como
a mais adequada. Dentro do universo de relações sociais da personagem, a escolha de Maria, entenda-se negociação,
pode ser vista como uma negação de outras possibilidades; ao afirmar-se como dona de casa que cuida das tarefas do
lar, dá a luz à vários filhos e os educa, ela consegue desempenhar o papel que os demais membros daquela sociedade
exigem dela.
Além disso, a ausência do olhar do outro, do diálogo, cria a ilusão de uma identidade estável que deve ser mantida a fim
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de garantir alguma segurança; contudo, silenciar as tensões que emergem das diferentes possibilidades de
desempenho de identidades não é suficiente para que as tensões desapareçam, o que podemos comprovar quando
vemos a expressão da dona de casa ao fim do curta ao dizer: “Fica aí fazendo nada. Desenhando nome”. Assim, “se
sentimos que temos uma identidade unificada desde onascimento até a morte é apenas porque construímos uma
cômoda história sobre nós mesmos ou uma confortadora “narrativa do ‘eu’”. (HALL, 2014, p.11).
 
Identidade, diferença e as relações de poder
 
Como já vimos, as identidades não são frutos da natureza, ou seja, não existem em essência, mas sim como resultados
de atos de criação linguística. Como criaturas da linguagem e, por isso, do mundo social e cultural, as identidades
precisam ser produzidas e, para que consigam atuar, necessitam de um contraponto, e é aí que entra a diferença. A
identidade só pode ser concebida quando relacionada com a diferença, sendo possível apenas indicar a “minha”
identidade quando a coloco em confronto com outras que reconheço como não minhas.
Entendido isso, podemos compreender melhor agora a ideia de que todos desempenhamos papéis sociais, ou seja, ao
nos relacionarmos com o mundo a nossa volta, estamos desempenhando diferentes identidades em diferentes
contextos. Na concepção pós-moderna, esses diferentes papéis sociais tornam a identidade um “manto leve pronto a
ser despido a qualquer momento” (BAUMAN, 2005, p. 37). Outra característica que podemos conferir às identidades é o
poder, pois há identidades de menor e de maior prestígio, o que poderá levar o sujeito a almejar certas identidades e a
rejeitar outras. Com relação a isso, Silva (2005, p. 81-82) nos diz que
 
A identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa que sua definição – dicursiva e linguística – está
sujeita a vetores de força, a relações de poder. Elas não são simplesmente definidas; elas são impostas. Elas não
convivem harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias; elas são disputadas. [...] A afirmação da
identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as operações de incluir e de excluir. Como vimos, dizer “o que
somos” significa também dizer “o que não somos”.
 
Assim, a afirmação de uma identidade é a negação de outra(s),o que comprova a ideia de que a identidade é concebida
dialogicamente.
Trazendo a discussão acima explicitada para o campo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) fica explícito o desafio
da escola em problematizar as concepções de identidade que se instauram socialmente, mostrando como essas
identidades são construídas socialmente e desvelando as relações de poder que se estabelecem por meio delas.
Portanto a escola, e em especial a modalidade de ensino específica em que insere a EJA, se torna um local profícuo e
privilegiado para a discussão dessas relações de tensão existentes entre as identidades que circulam socialmente.
O currículo escolar deve ocupar-se, por isso, de temas que vão além da palavra escrita, mas que alcançam a leitura de
mundo, que precede a leitura da palavra, como nos diz Freire (1991). Não se trata de rotular pessoas que, como a mãe
de Maria, de certa forma privam seus filhos e a si mesmas da oportunidade de alfabetizar-se, mas sim de fazer com que
o estudante da EJA, neste caso específico, compreenda a possibilidade de autonomia e de exercício de liberdade
presentes no contato com a palavra e com o mundo concreto, material, portanto, palavramundo.
Como foi acima exposto, as identidades são criadas, avalizadas, e valoradas pelo mundo social e cultural por meio da
linguagem e da representação. E aqui está outro importante conceito. Segundo Hall (2015), “a cultura é um sistema de
representação [sendo a] representação [...] a maneira pela qual os significados são dados às coisas que são retratadas
pelas imagens”[iii] [tradução de Leandro De Bona Dias]. Entendida assim, a representação não figura como elemento
abstrato, mas sim como marca material capaz de construir identidades e oferecê-las aos sujeitos, uma vez que ela “[...]
é aqui, sempre marca ou traço visível, exterior” (SILVA, 2005, p. 91-92).
Aplicando esse conceito de representação à identidade de Maria José, podemos concluir que a protagonista, enquanto
criança, vislumbrava uma outra possibilidade de desempenho identitário que poderia ser proporcionado pelo contato
com a escrita. A mãe, porém, exige de Maria o desempenho de uma outra identidade, ligada ao trabalho, aos afazeres
do lar; no conflito, na negociação, a criança cede à vontade da mãe e, ao mesmo tempo, parece incorporar a concepção
de infância e, mais a frente, de mulher a que teve acesso e vivenciou e passa a exigir que a filha também atue da
mesma forma. Maria é, num primeiro momento objeto sobre o qual se lança uma identidade fechada, única; já no final
do curta, a mesma Maria figura como sujeito atuante que demanda da filha o desempenho daquela mesma e única
identidade a que ela teve acesso.
 
Vida Maria: uma analogia entre o Programa Salvador Cidade das Letras
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Educar é socializar, já dizia o pai da sociologia Emile Durkheim. A Educação de Jovens e Adultos é o encontro de
histórias de vidas de muito brasileiros, vidas narradas como “Vida Maria”, onde o desejo de aprender é suplantado pelas
sub-condições da existência. Existência esta que pode colocar os nossos sonhos sobre a janela, deixando-os para o
futuro, que ao invés de mudança poderá ser de conservação e manutenção das mesmas condições de vida.
A interrupção do ciclo vicioso onde sonhos morrem sobre a janela é que o Programa Salvador Cidade das Letras tenta
superar, na medida em que as condições de existência, embora sejam importantes, não podem ser considerados fator
de impedimento para aprendizagem da língua escrita, e sim uma possibilidade de superação, unindo sociedade e
governos para ações que sustentem o processo de alfabetização e, conseqüentemente,  a elevação da escolaridade
das pessoas jovens e adultas, garantindo a este público o direito pleno à educação.
Este é o primeiro desafio a ser compreendido no percurso formativo dos Coordenadores e Coordenadoras de Turmas,
Alfabetizadores e Alfabetizadoras do programa entender que o processo de alfabetização não é um problema exclusivo
das políticas públicas de educação, mas sim de um conjunto de políticas sociais, ou seja, um conjunto de outros direitos
humanos que estão intrinsecamente associados à educação, tais como: o direito a saúde, trabalho, habitação, cultura,
alimentação e segurança.
Nesse sentido, analisar o estágio atual das Políticas Públicas de Educação de Jovens e Adultos, desenvolvidas pela
SMEC, é fundamental para a compreensão de um segundo aspecto desta formação a atuação sistêmica e integrada
com os entes federativos – União, Estado e Municípios – bem como a articulação intersetorial para garantir os dois
principais objetivos do Programa, que é a alfabetização e a continuidade do processo de escolarização da população de
jovens e adultos.
A articulação pressupõe um método, e este deve estar em consonância com a complexidade do desafio proposto, uma
vez que, para cada esfera de governo, existe uma competência de atuação. Agir em rede é um princípio para o
fortalecimento das políticas de educação de jovens e adultos, pois assegura a oferta e pressupõe ações estratégicas.
Essas ferramentas nos foi apresentada em duas ações que considero complementares.
A primeira, a agenda territorial de desenvolvimento integrado da alfabetização e educação de jovens e adultos,
articulando governos e sociedade civil, para a identificação de demandas sociais e conseqüente institucionalização nas
redes estaduais e municipais de ensino.
A segunda, o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e o Projeto Político Pedagógico (PPP), em que as ações
vinculadas à educação de jovens e adultos não se constitui num apêndice das demais ações das escolas e, sim,
integrante de um plano de fortalecimento nas dimensões de práticas pedagógicas, infra-estrutura e recursos
pedagógicos, gestão educacional, avaliação e formação de professores.
Dessa forma, entendo que a atividade de coordenação indica para um assessoramento técnico pedagógico, no sentido
de fortalecimento das equipes técnicas que integram o programa no âmbito dessas escolas e desenvolver mecanismos
de acompanhamento que possibilitem a indução da institucionalização dessa modalidade de ensino.
Este assessoramento técnico pedagógico pressupõe: a mobilização dos(as) alfabetizadores(as), a compreensão da
organização técnica, espacial, pedagógica e física das unidades escolares que ofertam a educação de jovens e adultos,
planejamento de programa de formação continuada de professores em consonância com o desenvolvimento da EJA no
interior das políticas municipais de educação, principalmente no fortalecimento do financiamento das ações da EJA, pelo
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério-FUNDEB.
Uma outra vertente de atuação, é a orientação dessas equipes técnicas nos pressupostos do programa, principalmente
nas ações que correspondem à formação do professor alfabetizador e da educação de jovens e adultos, considerando
as experiências existentes de formação que hoje são desenvolvidas pelas instituições de formação, do desenvolvimento
e gestão das turmas de alfabetização, no acompanhamento e monitoramento das metas propostas e na consolidação
do Plano Plurianual de Alfabetização (PPAlfa).
Isto posto, considero que um grande desafio para o trabalho dessa coordenação é não deixarmos nos levar pelo grito
conservador e desestimulante da mãe de Maria, que larga os seus escritos carregados de sentidos sobre a janela,
sentidos estes que poderiam projetar um futuro melhor, ademais, a janela pode se tornar verdadeiro portal que nos leva
a uma outra dimensão, que é a concretização das ações  e, no caso do Programa Salvador Cidade das Letras, a
continuidade dos estudos com elevação da escolaridade das pessoas jovens e adultas
 
As políticas de alfabetização de pessoas jovens e adultas
 
As políticas públicas para a EJA têm sido objeto de constante reflexão, seja no âmbito dos fóruns pautados pelos
diversos segmentos da sociedade que sempre reivindicaram a Educação de Jovens e Adultos (EJA) como direito, a
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partir das experiências com a educação popular, seja pelos agentes de governo que buscam a institucionalização da
educação de jovens e adultos nas redes públicas de ensino.
É consenso nas discussões o quanto a EJA precisa avançar, tanto no que se refere à concepção de currículo, quanto na
capacidade de gestão das redes locais, para que seja incorporada como prioridade política, principalmente em relação
ao financiamento público da oferta.
Com efeito, se a discussão da EJA aponta para um processo de maior institucionalidade nas redes de ensino locais,
ainda persiste no interior da condução dessas políticas um grande número de programas e projetos que, de alguma
forma, fragilizam essa institucionalização nas redes de ensino. Em especial, a organização da EJA nas políticas públicas
de educação municipal, tendo em vista que a grande maioria dos programas e projetos colocam como pressuposto a
continuidade de estudos como conseqüência do processo de alfabetização.
Esse movimento foi captado pela pesquisa realizada por Haddad (2007) intitulada “A ação de governos locais na
educação de jovens e adultos”, do Instituto Ação Educativa. Os dados da pesquisa consideram que as políticas públicas
da EJA desenvolvem-se em processo de crescimento com descontinuidades e retrocessos na sua dinâmica de
operacionalização.
O autor indica que os principais responsáveis pela operacionalização das políticas públicas da EJA são as equipes
técnicas das secretarias municipais de educação. No entanto, isso não significa que essas políticas nascem da
capacidade de articulação em âmbito municipal, e sim do grande número de programas e projetos elaborados no âmbito
dos Estados ou Governo Federal, colocando os agentes municipais como executores dessas políticas.
Outro destaque da pesquisa é a constatação da contradição entre a intencionalidade da elevação da escolaridade por
meio de políticas indutoras de alfabetização e a ausência de um sistema de atendimento à Educação de Jovens e
Adultos pela Rede Pública que garanta a continuidade de estudos. Evidencia-se que os serviços públicos municipais de
EJA, quando são ofertados, estão assentados em três pilares: dinâmica do compromisso político do poder público,
capacidade financeira de atendimento e a pressão exercida pela sociedade civil para esse atendimento.
Haddad (2007) constata, ainda, que o processo de institucionalização da EJA nos municípios revela uma tensão
existente, e às vezes silenciada, entre: a flexibilidade curricular da EJA, a concepção de trabalho da educação popular e
a tradição do sistema escolar de ensino.
Um trabalho divulgado por Ventura (2009) indica que os resultados das pesquisas apresentadas do GT da EJA da
Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação da ANPED, nos últimos dez anos, sinalizam a ausência de
políticas nacionais de escolarização de jovens e adultos. Os mesmos resultados também são unânimes em denunciar a
desresponsabilização do Estado com relação à EJA no conjunto das reformas neoliberais, o que demonstra as
fragilidades das iniciativas concretizadas no período analisado, seja pelas prefeituras, seja por meio de parcerias do
governo federal com a sociedade civil.
Assim, as políticas públicas de educação de pessoas jovens e adultas no Brasil, e em especial nos municípios baianos,
distanciam-se muito quando compreendemos que a educação é um direito inalienável do sujeito e que, mesmo
considerado como uma prerrogativa dos sujeitos, o Estado não se organizou ainda o suficiente para sua efetiva
garantida.
Considerando que é no espaço da política pública municipal que as decisões da oferta e da continuidade dos estudos
dos egressos das políticas indutoras da alfabetização irão acontecer, o conjunto de contradições postas na sua
institucionalização possivelmente influenciará no desenvolvimento da EJA no âmbito das secretarias municipais de
educação.
Nesse sentido, considerando a afirmação de Souza (2003, p.13) sobre política pública como o campo de conhecimento
que busca ao mesmo tempo, colocar o governo em ação (variável independente) (...), propor mudanças no rumo ou
curso dessas ações, entender por que e como as ações tomaram certo rumo em lugar de outro (variável dependente) e
o princípio de Laswell (1936/1958) de que decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes
questões: quem ganha o quê, por que e que diferença faz, é que vemos com clareza a importância das decisões
tomadas em âmbito público para que se possa realizar uma prática pedagógica comprometida com a realidade dos
educandos, com a discussão consciente de tal realidade e das relações de poder contidas nela como fruto deste tenso
jogo de negociação de identidades, negociação que, por vezes, resume-se apenas à negação ou positivação de certas
identidades em relação às outras, expediente que impossibilita a vivência das alteridades do outro.
Um dos objetivos do Programa Salvador Cidade das Letras, que integra o Programa Brasil Alfabetizado[iv], seria a
indução da institucionalização da Educação de Jovens e Adultos na Educação Municipal, uma vez que para a
continuidade do percurso formativo egresso do Programa, seria necessário às redes municipais de educação a
instalação de processos de organização da educação dos jovens e adultos, o que implica na criação de classes e,
consequentemente, a organização do currículo, a contratação e formação de professores, bem como a aquisição e
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construção de material didático, ou seja, um conjunto de ações que deveriam ser pensadas de forma estratégica para a
institucionalização desse modalidade na Educação Municipal.
A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), do Ministério da Educação,
aponta para algumas ferramentas necessárias para a consolidação dessa política tendo como dimensões os
instrumentos de Planejamento (Plano Estratégico da Educação de Jovens e Adultos, o Plano de Ações Articuladas, o
Plano Municipal de Educação) e o controle social, por meio dos Conselhos Municipais de Educação, Fóruns Estaduais e
Regionais da EJA e as Agendas Territoriais.
Considerando que a Educação de Jovens e Adultos está inserida em um contexto social e político e que
desdobramentos das suas ações são reflexos das relações Escola, Estado e Sociedade, Freitag (2005, p. 17) identifica
“no processo educativo uma troca de equivalentes em que tanto o indivíduo quanto a sociedade se beneficiam”.
Dessa forma, compreender como se dá a institucionalização das políticas públicas de EJA a partir dos instrumentos de
controle social e do planejamento estratégico por parte das equipes técnicas dos Municípios que compõem a Bahia,
torna-se um desafio tendo em vista as implicações para o acesso, permanência e continuidade dos estudos daqueles
que ingressam na educação de jovens, adultos e idosos no Estado.
 
Considerações Finais
 
Assim, ao refletirmos como se deu o processo de construção das políticas públicas de educação no Brasil,
principalmente no que diz respeito à compreensão da educação como direito, é nítido percebermos o quanto a
educação e a escola podem servir tanto para a inclusão como para exclusão, visto que ambas podem ser utilizadas
como ferramentas para a discussão de identidades silenciadas, negadas, subjugadas, ou podem servir para legitimizar
as identidades já postas e tidas como únicas, negligenciando ao estudante o contato com as suas potenciais
alteridades.
Se a educação não é privilégio e está assentada nos princípios republicanos da igualdade, fraternidade e liberdade
como nos explica a Pedagogia do Oprimido, tão bem discutida por Paulo Freire ao analisar a sua experiência em
Angicos, marco da educação popular e de jovens e adultos na educação brasileira, então a pedagogia da autonomia
pode, de fato, atingir àqueles que estão à margem da sociedade como o fez com os moradores de Angicos, mostrando
a eles que a ideia de estaticidade e de segurança é perigosa, e enfatizando que o processo de aprendizagem jamais se
esgota, pois, como declarou Freire: “gosto de ser gente, pois sei que inacabado sou.”
A consciência de ser inacabada, por humano que somos, nos faz levar à compreensão do processo inicial e
compreendermos que como educadores, num país em que historicamente a educação sempre esteve colocada como
privilégio, será apenas com as leituras do discurso de um educador baiano, nascido em Caetité, chamado Anísio
Teixeira, e que iniciou uma verdadeira cruzada juntamente com os Pioneiros da Educação para uma educação pública e
laica fora das amarras das Ordens religiosas que dominavam o pensamento educacional da época, que iremos
aprender que a “educação não é privilégio” e sim um instrumento para a construção da democracia.
Portanto, ainda, se faz necessário pensarmos em oportunidades para a construção e soluções coletivas que possam
viabilizar o que considero uma questão ainda a ser superada no processo de institucionalização da EJA, nas redes
municipais de educação, que é a continuidade dos estudos dos jovens e adultos, egressos dos diversos programas e
das políticas públicas de alfabetização, pois, dessa forma, por meio de políticas públicas que promovam uma prática
pedagógica que discuta a realidade dos seus educandos e que busque compreender as identidades que eles trazem
como fruto das relações de poder contidas naquela realidade, é que o aluno da EJA será capaz de compreender suas
possibilidades como, de fato, potencialidades e não meros sonhos sobre a janela.
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[1]Vida Maria”, é um curta-metragem em animação 3D, produzido pelo diretor Márcio Ramos, em 2006, que tem como
personagem principal Maria José, uma menina de 5 anos, com seus sonhos interrompidos ainda criança, quando
precisou abrir mão de suas descobertas, das letras, dos estudos, para se dedicar ao trabalho. Ela cresce, conhece
Antônio e se casa, tem filhos, entre eles Maria de Lourdes, e o ciclo se repete, reproduzindo o seu passado no futuro da
filha.

[2] O Programa Salvador Cidade das Letras (PSCL) surge em 2006 por meio da parceria entre a Secretaria Municipal de
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Educação de Salvador (SMEC) e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), do
Ministério de Educação (MEC) com o objetivo de possibilitar o acesso, a permanência e ainda superação dos limites
postos no processo de alfabetização e de elevação da escolarização de jovens e adultos, e ainda, pensar a educação
como elemento da emancipação destes.
 
[3] “Culture is a system of representation. […] Representation is the way in which meaning is given to the things
depicted.” (HALL, 2015).
 
[4]O Programa Brasil Alfabetizado (PBA) é federal, desenvolvido pelo Ministério de Educação (MEC), através da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) em parceria com as Secretarias Municipais
e Estaduais de Educação.
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