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RESUMO

O presente artigo apresenta uma amostra do perfil sociocultural e profissional das alfabetizadoras que
atuaram no Programa Brasil Alfabetizado (PBA) nos anos de 2013 e 2014. O lócus do estudo é o
município de União dos Palmares, especificamente, a zona urbana. No percurso metodológico
utilizou-se a pesquisa qualitativa (ANDRÉ & LUDKE, 1986), com abordagem de estudo de caso
(DIEHL; TATIM, 2004). Envolveu análise documental da Resolução do FDNE Nº 45/2007 do PBA e
entrevistas. Para a fundamentação baseamos nos estudos de Freire (1996), Moura (2001), Nóvoa
(1995), dentre outros teóricos. Os resultados da pesquisa apontaram que as alfabetizadoras formaram
um grupo composto pelo sexo feminino, nas faixas-etárias predominantemente de 35 a 40 anos de
idade.

Palavras-chave: Programa Brasil Alfabetizado. Alfabetizadores. Concepção de alfabetização.
Educação de jovens e adultos.

ABSTRACT

This paper presents a sample of the sociocultural and professional profile of literacy teachers who
worked in Brazil Literacy Program (PBA) in the years of 2013 and 2014. The locus of the study is
União dos Palmares town, specifically, the urban area. The methodological approach used was
qualitative research (ANDRÉ & LUDKE, 1986), with case study approach (DIEHL; TATIM, 2004). It
involved documentary analysis of FDNE Resolution No. 45/2007 of the PBA as well as interviews. For
the theoretical foundation we are based on the studies of Freire (1996), Moura (2001), Nóvoa (1995),
among other theorists. The results of the research indicated that the literacy teachers formed a group
composed by the female, in the predominantly age groups of 35 to 40 years old.

Keywords: Literate Brazil Program. Literacy. Conception of literacy. Education of young people and
adults.

RESUMEN

El presente artículo presenta una muestra del perfil sociocultural y profesional de las alfabetizadoras
que actuaron en el Programa Brasil Alfabetizado (PBA) en los años de 2013 y 2014. El locus del
estudio es el municipio de Unión dos Palmares, específicamente, la zona urbana. En el recorrido
metodológico se utilizó la investigación cualitativa (ANDRÉ & LUDKE, 1986), con abordaje de estudio
de caso (DIEHL, TATIM, 2004). Envolvió análisis documental de la Resolución del FDNE Nº 45/2007
del PBA y entrevistas. Para la fundamentación basamos en los estudios de Freire (1997), Moura
(2001), Nóvoa (1995), entre otros teóricos. Los resultados de la encuesta apuntaron que las
alfabetizadoras formaron un grupo compuesto por el sexo femenino, en las franjas de edad
predominantemente de 35 a 40 años de edad.

Palabras clave: Programa Brasil Alfabetizado. Alfabetización. Concepción de alfabetización.
Educación de jóvenes y adultos.

1 INTRODUÇÃO

O nosso interesse pela temática deste artigo deu-se a partir do envolvimento pedagógico de uma de
nós, enquanto coordenadora pedagógica de turma do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), em União
dos Palmares (2013-2014), bem como após os estudos realizados na graduação em Pedagogia nas
disciplinas eletivas denominadas: Educação de Jovens e Adultos I e II. Juntou-se a isso, as
inquietações da outra autora deste artigo, resultante de sua prática como alfabetizadora no citado
Programa. Prática essa, a princípio, sem entendimento das especificidades, que caracteriza o
trabalho na Alfabetização de Jovens e Adultos (AJA).
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O lócus do nosso estudo, que gerou estes escritos é o município de União dos Palmares,
especificamente, a zona urbana. Cidade situada na região da Zona da Mata do interior de Alagoas
possui uma área geográfica de 427, 825 km, onde vivem 62.727 habitantes sendo 76,4% na área
urbana. Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) está na ordem de 0,593, conforme os dados
do Censo Demográfico de 2014. O Município em foco tem como base de sua economia a agricultura,
seguida pelo setor de serviços e a produção artesanal (IBGE, 2014).

União dos Palmares tem escassez de postos de trabalhos nas áreas de serviço, do comércio e
indústrias, sendo a Prefeitura a maior empregadora, mas não tem oferecido de forma sistemática
concursos públicos para aquelas pessoas que têm pelo menos o ensino médio e o médio
profissionalizante. E até mesmo, para cargos que exigem ensino superior, o que deixa parte da
população, envolvida em atividades informais, na busca de complementarem a renda familiar, a
exemplo diarista, vendedora, sobretudo da Avon, manicure, confeiteira, dentre outras ocupações.

Quanto aos dados estatísticos de analfabetismo do município o Censo Demográfico (IBGE, 2010)
registrou que 31,19% da população de 15 anos ou mais é analfabeta, o que representa 29.984 de
pessoas dessa faixa etária, que não têm acesso à escrita e à leitura.

O atendimento escolar da população de jovem e adulta em União dos Palmares para aqueles que, por
vários motivos não tiveram acesso aos estudos ou não puderam continuar a escolaridade, na
chamada idade “regular” é feito por meio de cursos presenciais do I segmento de EJA, sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, que recebe também, na medida do possível,
os egressos do PBA.

De forma federalizada o município oferece o PBA e nesse sentido, o nosso objetivo é apresentar uma
amostra do perfil das alfabetizadoras de Alfabetização de Jovens e Adultos (AJA), que atuaram no
referido Programa, no período de 2013-2014, dentre as quais selecionamos 5 alfabetizadoras de um
total de 1755 turmas. Nessa direção, problematizamos: Qual o perfil sociocultural e profissional das
alfabetizadoras Essa problematização desdobrou-se em outras questões: Quais as razões que as
levaram a participarem como alfabetizadoras do PBA e que concepções têm sobre a alfabetização de
jovens, adultos e idosos

Para responder essa indagação optamos pela abordagem qualitativa (LUDKE e ANDRÉ, 1986), com
ênfase no estudo de caso que “caracteriza-se pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos
objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento [...]” (DIEHL; TATIM, 2004, p.
61), sendo escolhida a cidade de União dos Palmares, local onde residimos. Envolveu análise
documental da Resolução do FDNE Nº 45/2007 e a técnica da entrevista. Para a fundamentação dos
dados coletados, baseamo-nos nos estudos de Paulo Freire (1997), Moura (2001), Nóvoa (1995),
dentre outros teóricos.

Este artigo é apresentado a partir da caracterização do PBA nacional e municipal de União dos
Palmares. Em seguida, diz respeito ao perfil das cinco alfabetizadoras que foram objeto de estudo,
onde analisamos as suas narrativas advindas de dados das entrevistas.

2 CONTEXTO HISTÓRICO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA) PARA A
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL

O PBA nasceu com o compromisso de assegurar o acesso à educação aos brasileiros, no que diz
respeito às ações voltadas ao atendimento à alfabetização de jovens e adultos e à formação dos
alfabetizadores. Inicialmente atuou nos municípios que continham um percentual superior ou igual a
25% da população analfabeta, acima de 15 anos de idade. Essa realidade atingia, sobretudo, a região
Nordeste, que possui cerca de 90% de seus municípios com os piores níveis de analfabetismo da
população de jovens e adultas. A partir do ano de 2006 foi efetivado em todo o território nacional.
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Inicialmente o referido Programa foi implantado pela então “Secretaria de Erradicação” criada no
Ministério de Educação. Depois de muitas críticas dos movimentos da sociedade civil, a exemplo os
Fóruns de EJA do Brasil, ele passou para a coordenação da então Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), órgão criado para formular políticas para a
universalização da alfabetização.

Dentro da estrutura do PBA, os Estados, Distrito Federal e os Municípios são considerados entes
executores, sendo atribuída a eles, a responsabilidade da execução do referido Programa, contando
com apoio de parcerias das intuições formadoras[i], que ficam encarregadas de realizar a formação
dos alfabetizadores e coordenadores pedagógicos. (RESOLUÇÃO, FNDE Nº 44 /2012).

O PBA tem a intenção de configurar-se como significativa estratégia de garantia do direito à educação
e, como alternativa importante para o enfrentamento das desigualdades, que marcam as condições
de oferta de alfabetização de jovens e adultos nos municípios e unidades da federação. Dentre os
seus objetivos destacaram-se o de: criar oportunidade de alfabetização a todos os jovens, adultos e
idosos que não tiveram acesso ou permanência no ensino fundamental; mobilizar gestores estaduais
e municipais para ampliar a oferta da EJA e de qualificar a oferta de alfabetização por meio da
implementação de políticas de formação de distribuição de materiais didáticos e literários de incentivo
à leitura, entre outros (RESOLUÇÃO, FNDE Nº 45/2007).

Com o passar dos anos o PBA ampliou seus objetivos preocupando-se, também, em contribuir com a
continuidade dos estudos. Para tanto, a então SECAD, incentivou os Estados implantarem a Agenda
Territorial, com a responsabilidade de realizar um levantamento da demanda de egressos advindos do
Programa e de outras instâncias, para a garantia de vagas no sistema público e assim garantir a
continuidade dos estudos. É que esse levantamento daria aos Estados, Distrito Federal e Municípios,
indicadores para a criação de vagas. Apesar do incentivo, na maioria dos locais a referida Agenda
não saiu do papel e, em outros os dados não garantiram as vagas à população acima de 15 anos, no
Brasil, que precisam complementar os seus estudos.

Retomamos ao PBA, com o dizer de Ireland (2015), muito significativo, pois consideram o referido
Programa com a pretensão de ser uma porta de entrada à cidadania, articulado, diretamente, com o
aumento da escolaridade de jovens e adultos e promovendo o acesso à educação como direito de
todos, em qualquer momento da vida.

Na contramão das observações de Ireland (2015) muitos autores, a exemplo de Haddad, (2013),
fizeram críticas destacando que o PBA chegou aos dez anos ou mais de atuação, com resultado
pouco eficaz na redução do analfabetismo e na ampliação das matrículas na EJA. Acrescenta-se a
isso as fragilidades que possui como as semelhanças com outras Campanhas de caráter
assistencialistas, já efetivadas anteriormente no Brasil, onde tentaram combater o problema do
analfabetismo, mas fracassaram como o MOBRAL e o PAS.

O PBA apesar de ser operacionalizado por meio das Secretarias de Educação Municipais e
Estaduais, a sua atuação acontece às margens do sistema de ensino, em locais precários, sem
condições gerais de funcionamento; assume alfabetizadores voluntários, os quais não têm vínculo
empregatício com as entidades organizadoras, o que dificulta ainda mais para buscarem sua
formação profissional. O Programa dispõe de recursos financeiros que permitem uma formação inicial
e outra continuada para seus alfabetizadores e coordenadores de turmas.

A primeira que é a inicial, com 40 horas é realizada em período que antecede o início das aulas e, na
sequência, a continuada durante todo o período de duração do Programa com carga horária de 40
horas, distribuída em encontros de 8 horas cada um. É importante dizer que os processos formativos
são insuficientes e pouco tem contribuindo para dar efetividade nas práticas educativas dos
alfabetizadores, em atender as necessidades dos alunos.
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Apesar das fragilidades já mencionadas o PBA vem promovendo desde 2004, uma reorientação de
suas políticas, propondo reformular a sua estrutura entre as quais, destaca-se a ampliação do período
de alfabetização que passou de seis meses para oito meses. Mesmo assim, permaneceu uma forma
aligeirada, que não atendeu às necessidades de uma formação para vida e para a transformação da
realidade desses sujeitos; o aumento dos 50% dos recursos para a formação dos alfabetizadores;
implantação do sistema integrado de monitoramento, avaliação do Programa e o aumento do
percentual de recursos para os Estados e Municípios que optem em envolver a inserção dos
alfabetizadores pertencente ao Sistema de Ensino (RESOLUÇÃO, FNDE Nº 45/2007). Para
compreendemos como foi constituído o PBA no referido Município, faz-se necessário uma breve
contextualização, que faremos no próximo item.

Em União dos Palmares, o PBA apresentou-se como uma iniciativa que pretendia superar a questão
do analfabetismo da população de jovens e adultos e idosos. Sua implantação foi efetivada por meio
da entidade executora, representada pela Prefeitura. As primeiras atividades iniciaram-se por volta de
junho de 2003, quando matriculou 780 alfabetizandos distribuídos em 39 turmas, conforme os dados
do plano plurianual de alfabetização de 2003.

Do ano de 2003 até 2015, vem se repetindo outras versões do PBA, sem com isso alterar a sua
realidade na questão do analfabetismo de pessoas acima de 15 anos. Neste trabalho o nosso foco é o
período de 2013-2014, quando completou 10 de anos de atuação do Programa, em União dos
Palmares.

No período em estudo o município registrou a matrícula de 1.755 alfabetizandos distribuídos em 135
turmas que contou com o apoio de 27 Coordenadores Pedagógicos e 135 alfabetizadores voluntários,
sendo 100 na zona urbana e 40 na zona rural. Foram selecionadas de forma aleatória, cinco
alfabetizadoras, como objeto desta investigação.

Referimos-nos a alfabetizadoras porque no período em estudo, a predominância foi de mulheres, que
se caracterizaram como voluntárias para assumirem o processo de alfabetização, durante 8 meses.
Essa predominância remete-nos à origem do professorado na educação no Século XIX, por ter sido
uma profissão que, historicamente, foi constituída pelo gênero feminino no magistério, em função da
desistência do profissional do gênero masculino, motivada, sobretudo, pela baixa renumeração
oferecida, associada ao desprestígio dos que estavam atuando nesse campo de trabalho (APPLE,
1989).

Com relação ao processo de seleção dos alfabetizadores e coordenadores pedagógicos do PBA, no
período estudado, foi realizado por meio de chamada pública, divulgado em edital local e no quadro
de avisos da Secretária Municipal, bem como em outros canais de divulgação, a exemplo a Rádio da
cidade.

Registramos que algumas alfabetizadoras foram convidadas pela coordenadora pedagógica,
considerando que já tinham participado de outras versões do Programa, não sendo necessária a
submissão de um novo processo de seleção. As alfabetizadoras, ao serem selecionadas, recebem
como atribuição primeira a busca de alunos, na região onde irão atuar, e fazem em paralelo o
cadastramento daqueles que aceitam o desafio de retomarem seus estudos ou que deles nunca
tiveram acesso.

Nesse cadastramento, cada alfabetizadora deve conseguir no mínimo 12 alunos por turma na zona
rural e 14 na urbana. Isso garante o contrato da alfabetizadora voluntária do PBA e,
conseqüentemente, a participação no processo de formação inicial e continuada, oferecida pelo
Programa.

A seguir comentamos sobre o perfil das cinco alfabetizadoras do PBA em União de Palmares. Esse
perfil avança de uma caracterização centrada apenas em faixa etária, gênero humano, escolarização,
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para aspectos sociais e pedagógicos. Para tanto, apresentamos as narrativas das alfabetizadoras,
objeto de estudo, considerando duas categorias a inserção, ou seja, a “porta de entrada, no
referido Programa e a concepção que tinham de EJA na época”.

3 AS ALFABETIZADORAS DO PBA EM UNIÃO DOS PALMARES: O QUE O ESTUDO MOSTROU

As alfabetizadoras que foram selecionadas de forma aleatória, conforme já mencionamos e se
tornaram objeto deste estudo, são mulheres, situam-se na faixa etária entre 30 a 45 anos, sendo,
predominantemente, adultas e consideradas em idade produtiva. Essas alfabetizadoras, que atuaram
nas turmas do PBA, em União dos Palmares no período 2013-2014 são pessoas de baixo poder
aquisitivo, que residem na periferia urbana no referido Município e encontravam-se, em sua maioria,
sem opção de trabalho no mercado formal.

Mas possuem ocupações na informalidade e têm um estilo de vida humilde em virtude de suas
condições socioeconômicas. União dos Palmares, a exemplo de outras cidades do estado de
Alagoas, carece de política pública de geração de emprego e renda, o que faz com que muitas
pessoas abandonem a sua cidade natal, em busca de melhores formas de sobrevivência.

Em relação à escolarização das cinco alfabetizadoras, três possuem Ensino Médio, sendo
consideradas pelo PBA alfabetizadoras populares; uma tem Ensino Médio Normal e a outra possui
licenciatura em Pedagogia. Consideramos importante abrir um espaço para dizermos que, na
perspectiva da educação popular, defendida por Freire,

O educador popular é aquele inserido em seu contexto social; é o mediador da
aprendizagem do educando, sobretudo; tem envolvimento contínuo com os
movimentos populares e defende uma educação problematizadora, em
oposição à educação bancária, tendo como compromisso propiciar condições
ao educando de refletir, de pensar, e de construir uma compreensão cada vez
mais crítica de sua realidade, possibilitando abertura de espaços de diálogo,
troca e aproximação entre os jovens, adultos e idosos (FREIRE, 1997 p. 20).

Na contramão dessa educação popular o PBA caracteriza de alfabetizador popular qualquer cidadão
interessado em desenvolver atividade de alfabetização proposta pelo Programa, sendo necessário
somente atender a dois critérios: ter concluído no mínimo o Ensino Médio e residir ou estar
desenvolvendo alguma atividade na comunidade. A Resolução nº 45/2007, estabelece também que,
os alfabetizadores sejam, preferencialmente, professores integrantes do quadro efetivo de ensino
público. Esse critério não vem sendo atendido, pois não há muito interesse por parte dos professores,
em função da renumeração não ser atrativa.

Quanto ao tempo de experiência em alfabetização no âmbito da EJA, quatro alfabetizadoras já
tiveram repetidas experiências nas edições anteriores do PBA. Uma delas afirmou que: “Já faz dois
anos que venho trabalhando neste projeto: em outros anos, quando participei não era tão organizado
quanto este, pois foi bem melhor organizado”. O que no nosso entendimento é muito positivo uma vez
que, já participaram de outras formações, tanto inicial como continuada e tiveram contatos com
sujeitos-alunos, nos levando a inferir que podem fazer uma intervenção mais direita nas suas
aprendizagens de leitura e de escrita. E duas nunca tiveram a atuação nesse campo do ensino.

Na nossa compreensão ser alfabetizador do PBA, não pode ser qualquer pessoa. Concordamos com
Moura (2007), que diz que alfabetizar faz parte de um ato muito complexo e requer conhecimentos
linguístico-pedagógicos, além dos alfabetizadores assumirem a responsabilidade de educar os
sujeitos-alunos, fortalecendo vínculos de convivência, respeito e diálogo, para que consigam formar
cidadãos críticos.
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Nesse sentido, o PBA deveria ter um quadro de professores e não de voluntários, com experiência na
EJA, especificamente em AJA, além de participar do processo de formação continuada. A seguir
abordamos as categorias de análise.

Para a alfabetizadora Célia a sua inserção no PBA foi muito importante, sobretudo, pela sua
identificação com a educação de jovens e adultos, em outros espaços formativos, a exemplo:

[...] com ações realizadas pela igreja, onde estou engajada em missões,
fazendo visitas frequentes às residências da comunidade, onde moro.
Observei uma realidade de pobreza e carência de estudo de algumas
pessoas, como jovens fora da escola, homens, mulheres e idosas, que
em sua maioria são analfabetas. A partir dessa realidade me interessei em
ajudar estas pessoas tão necessitadas (grifos nossos).

Complementou ainda a nossa interlocutora que “[...] de certo que me identifico com a área da
educação, gosto de dar aulas, apesar de tantas dificuldades que enfrentamos diariamente”.

As palavras de Célia aproximam-se com o que Freire (1997) chamou de educador popular; vem da
inserção com uma população de um determinado local, como parte das missões da Igreja Católica,
muito presentes na década de 1960, a exemplo as ações do MEB. A questão da identificação com a
área é muito importante, sem esquecermos também, a identificação com os sujeitos-alunos, tendo a
clareza que:

Cada ser é único enquanto identidade devem ser postos numa situação de
igualdade enquanto sujeitos do mundo e no mundo e consequentemente
numa situação de igualdade nas relações pedagógicas, entendendo-se que a
diferença existente entre eles encontra-se na maior experiência que o
professor possui no que se refere à leitura e sistematização do saber
(MOURA, 1999, p. 4).

Outra entrevistada concebeu essa oportunidade de inserção, apenas, como uma complementação
financeira temporária, a exemplo a alfabetizadora Cícera quando destacou:

[...] Eu nunca trabalhei como professora essa foi a minha primeira experiência,
optei pelo Programa porque estou desempregada e não consigo arrumar
outra coisa melhor, por isso estou aqui, mas assim que arrumar outra coisa
saio deste Programa, além do mais, o pagamento da bolsa sai atrasado (grifos
nossos).

No depoimento acima Cícera demonstrou que a sua opção não é a docência, foi atraída pela bolsa,
devido à condição de desemprego que acontece em União dos Palmares e pela possibilidade
concreta de complementar a renda familiar.

A bolsa que nos referimos vem em decorrência do contrato de voluntária, que permite a cada
alfabetizadora receber, por oito meses, um valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para as
despesas, sobretudo, com transporte, não tendo, portanto, vínculo empregatício com o governo
federal ou com a Prefeitura do município em questão e, consequentemente, não tendo acesso aos
direitos trabalhistas como férias, décimo terceiro salário, dentre outros.

Essa é uma realidade que vem se repetindo nas Campanhas de alfabetização de jovens e adultos
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desde a primeira realizada em 1947, seguindo-se de outras, já realizadas no Brasil. Moura (2001, p.
3), nos diz que nessas Campanhas a situação dos alfabetizadores é sempre improvisada e que
também eles “Vão ensinar adultos para acomodar o horário ou porque é mais fácil, o horário de aulas
é mais curto e não exige muita dedicação”. Complementa ainda a pesquisadora que aqueles que “[...]
são professores de crianças, limitam-se a reproduzir com os jovens e adultos o que fazem com as
crianças”. Nessa mesma direção Torres (1990, p. 5), destaca que permanece a ideia:

[...] que qualquer pessoa que saiba ler e escrever pode se converter em
alfabetizador, assim como a ideia de que qualquer educador é
automaticamente - pelo fato de sê-lo um educador de adultos. É típico que
passe a ver o professor da escola como depositário natural da tarefa de
alfabetizar adultos.

Diante desse cenário histórico, esses alfabetizadores vêm tendo oportunidade de participarem de
Campanhas de Alfabetização, exercendo o processo de docência, sem o devido preparo. No caso
específico deste estudo, algumas alfabetizadoras demarcaram ser essa vivência no PBA, como uma
experiência bastante significativa. Ou seja, a sua formação inicial no magistério, demonstrando certa
identidade com o processo de alfabetização, estabelecendo uma relação de reciprocidade com alunos
jovens, adultos e idosos; têm assiduidade ao trabalho e o interesse de participarem dos encontros de
formação continuada.

Isso nos fez lembrar sobre o que diz (NÓVOA, 1995, p. 15): “A identidade não é um dado adquirido,
não é uma propriedade, não é um produto, é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço em
construção de maneira de ser e agir de estar na profissão”. Na sequência registramos o depoimento
de Joana, que possui o curso médio normal e possui experiência em AJA e justificou a sua adesão ao
PBA, mais uma vez, nos dizendo:

[...] A minha participação no Programa foi movida pelo meu desejo de
contribuir com a educação e por acreditar que ela é o meio pelo qual
pode mudar a vida das pessoas (grifos nossos), sempre tive interesse pela
educação, e gosto de ajudar as pessoas a conhecer as letras.

A alfabetizadora, ingenuamente acredita que pelo simples fato da pessoa ser alfabetizada, tem
possibilidade de ascensão social e esquece que a necessidade da continuidade dos estudos e da
existência de outras políticas públicas sociais, considerando que a educação não pode tudo, é
necessária e que esteja atrelada a outras políticas, como já frisamos que garantam aos sujeitos
acesso a bens de direito como educação, saúde e trabalho.

As alfabetizadoras Maria e Ana apresentam percursos semelhantes nas motivações da inserção no
Programa, já que ambas haviam trabalhado em edições anteriores do PBA, fato este, que fizeram
continuar atuando no Programa, quando destacaram:

[...] Fui inserida no Programa na edição do ano de 2013-2014 em função da
minha experiência como professora, (grifos nossos) já sou formada no
curso de Pedagogia e sei o quanto é importante o PBA para as pessoas tão
carentes de educação e emprego, pois aqui em União tem passado por uma
grande crise com poucas opções de trabalho e o estudo faz muita falta na vida
dessas pessoas, por isso gostaria de prestar minha contribuição para talvez
mudar um pouco deste quadro de analfabetismo que ainda está alto aqui
(MARIA).
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[...] minha inserção foi motivada, porque eu já havia trabalhado na edição
de 2012 no Programa e gostaria de continuar contribuindo com a
diminuição do analfabetismo que se encontra muito alto, aqui em União
(grifos nossos), sabemos que o preconceito com pessoas analfabetas ainda é
muito grande, mais visível, quando estes sujeitos tentam ser empregados nas
poucas opções de trabalho na cidade, sobretudo, na construção civil que se
exige no mínimo os sujeitos saberem assinar um nome, fato este que faz
muitos não ficarem empregados. Entre estas razões que gostaria de ajudar
estas pessoas (ANA).

Assim como Maria e Ana e tantas outras que já fizeram parte desse Programa, demonstram em seus
discursos o desejo de contribuírem com a diminuição do analfabetismo, mas é uma ingenuidade
pensar que o PBA seja capaz de combater o analfabetismo em União dos Palmares.

Ele é reflexo, sobretudo, das desigualdades sociais e das políticas educacionais fragmentadas, em
uma região canavieira, que tem se constituindo os cursos de alfabetização de adultos, que não
disponibilizam ações necessárias para a garantia da oferta de ensino de qualidade para as camadas
de população mais carentes. A qual incide a exclusão social reforçando ainda mais a necessidade de
políticas educacionais efetivas, para reverter essa carência de escolarização de grande parte da
população de União dos Palmares.

Em relação a essa categoria analisamos neste item, o que as falas nos disseram. A alfabetizadora
Célia apresentou no momento da entrevista, certa satisfação por atuar em AJA, enfatizando que “[...]
é uma maneira de oportunizar os sujeitos na aprendizagem da leitura e escrita, que são essenciais na
vida profissional dessas pessoas”. Acrescentou espontaneamente que “[...] Penso que a AJA é uma
grande oportunidade para as pessoas que têm vontade de estudar, possibilitando um espaço de
aprendizagem da leitura e escrita”.

A interlocutora demonstrou uma visão de AJA que está muito presente nos discursos oficiais, uma
preocupação apenas com a leitura e a escrita, sem o enfoque da continuidade dos estudos em EJA.
Isso porque o PBA deveria atuar como Programa mobilizador de ação alfabetizadora e garantir o
prosseguimento da escolaridade, para fazer diferente, em relação às Campanhas anteriores, que não
deram aos egressos condições de permanência e continuidade de escolarização.

As alfabetizadoras Cícera e Joana acreditam que a alfabetização de jovens e adultos constitui-se
como processo voltado à aprendizagem da leitura e a escrita. Assim justificam as concepções que
têm:

[...] AJA é um tipo de educação (grifos nossos) que se adequa às
necessidades dos alunos noturnos, pois muitos vêm estudar cansados e
desanimados, depois de um dia corrido e eles só conseguem frequentar a aula
e terminar, graças ao tipo de sistema que foi feito para essa realidade, como
por exemplo, os horários, conteúdos, ambiente escolar, professor... Então se
não fosse assim teríamos muitos alunos desistentes, mas pelo fato de existir a
AJA eles têm essa chance. (CÍCERA)

A EJA significa para mim, uma ação voltada à sua realidade que traz
benefícios de aprendizagem aos alunos é gratificante ajudá-los, serem
alfabetizados, poder acompanhar seu desenvolvimento, apesar de tantas
dificuldades, penso que estou ajudando a adquirir confiança e satisfação em
sua vida pessoal e profissional. (JOANA)
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Apesar de Cícera manifestar certa preocupação com a realidade dos alunos trabalhadores, em função
das desistências e dificuldades de permanência no Programa, a entrevistada compreende de forma
equivocada que AJA é um tipo de educação e um tipo de sistema, demonstrando que a formação
inicial e a continuada não contribuíram para esclarecimentos fundamentais do que é o Programa.

Nessa direção mencionou também que a AJA foi feita para atender às necessidades de alfabetização,
reduzindo-a tão somente como um processo de alfabetização voltado para as aprendizagens da
leitura e escrita, esquecendo a dimensão social que faz parte do ato de alfabetizar, requerendo
conhecimentos pedagógicos e linguísticos.

Na narrativa de Joana, ficou demonstrado que a alfabetizadora reduz o conceito de EJA apenas ao
processo de alfabetização, não esclarecendo que a EJA, envolve AJA, mas tem uma dimensão global
que envolve o processo de escolarização e é permeado, também, por ações de Educação Popular.

Contudo, a fala da interlocutora, referindo-se à EJA, no nosso entendimento AJA, apresenta
benefícios na vida dos sujeitos-alunos, a exemplo serem alfabetizados e nesse sentido, enfatizou,
sem clareza, a sua satisfação de contribuir com este processo de alfabetização, demonstrando
credibilidade em um processo aligeirado de apenas oito meses.

Por fim, destacam-se as vozes de Maria e Ana, que apresentaram posicionamentos distintos sobre a
alfabetização de jovens, adultos e idosos. Vejamos os depoimentos que se seguem:

[...] A alfabetização de adultos significa momentos de socialização e
descontração, e maior troca de saberes pelo fato que os alunos já
possuírem uma bagagem cultural (grifos nossos), que pode ser percebido
em suas palavras. Há também muitas histórias de vidas que a partir delas
pode ser trabalhado na aula, contribuindo assim com o aprendizado e a
interação da turma. (MARIA)

Acredito que AJA, seja um espaço de aprendizagem, que trabalha as
especificidades dos sujeitos (grifos nossos). Quando comecei eu não tinha
noção do que se travava, apenas reproduzia conteúdos, sem considerar as
especificidades dos sujeitos, mas agora sei que não devemos infantilizar o
ensino de adultos, algo que aprendi nos cursos de formação inicial e
continuada. Mas sei que AJA ainda é um desafio, pois vivenciamos muitas
dificuldades diariamente. (ANA)

No depoimento de Maria ficou claro que a princípio não tinha entendimento que a alfabetização de
adultos possui um processo pedagógico direcionado às especificidades dos sujeitos-alunos, sendo
diferente da educação de criança. A entrevistada enfatizou que, embora anteriormente tivesse uma
concepção tradicional, ela foi sendo mudada no decorrer da sua formação profissional para a
especificidade da AJA.

É importante destacar que, não somente deve-se compreender a especificidade da AJA, mas também
“o significado e a dimensão do ato de alfabetizar é, sobretudo, aprender a ler o mundo e compreender
o seu contexto, não uma manipulação mecânica de palavras, mas uma relação dinâmica que vincule
à leitura a realidade” (FREIRE, 2006, p. 19). Por isso, é necessária que a AJA tenha um processo
metodológico próprio, que considere a diversidade cultural dos alunos.

Na fala de Ana, podemos identificar que a interlocutora sinaliza uma concepção de AJA sem muita
clareza, dando significado de apenas “um momento de socialização e troca de conhecimento junto
aos sujeitos alunos” reconhecendo que eles já possuem uma bagagem de conhecimento de outras
instâncias sociais. Por outro lado, devemos enfatizar que o entendimento de AJA não se refere
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unicamente à importância de valorizar os saberes que estes sujeitos trazem consigo, mas é preciso
compreender o significado da AJA para seu público e deve ser meio de adquirir a cidadania e
dignidade, para que avancem para além da aprendizagem da leitura e escrita de palavras básicas.

Merece também destaque o reconhecimento das alfabetizadoras sobre a importância da leitura e da
escrita. Elas devem ocupar um lugar de destaque na vida desses sujeitos, sobretudo, pela exigência
no mundo do trabalho, que muitas vezes, vivenciam todo tipo de preconceito. É importante lembrar
que a educação é um direito de todos e que deve acontecer ao longo da vida.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O nosso estudo mostrou que as alfabetizadoras do PBA, que atuaram nas turmas do PBA, em União
dos Palmares no período 2013-2014 formaram um grupo composto pelo gênero feminino, nas faixas
etárias predominantemente de 35 a 40 anos de idade, o que marca a feminização do magistério.
Essas alfabetizadoras possuem baixo nível de escolaridade e de um modo geral têm pouca
experiência em Educação de Jovens e Adultos. Pois a predominância é participarem repetidas vezes
das edições do PBA, o que vem se tornando um ato mecânico, sem muita compreensão da dimensão
do ato complexo que é alfabetizar jovens, adultos e idosos.

Essas alfabetizadoras são pessoas de baixo poder aquisitivo e têm um estilo de vida humilde em
virtude de suas condições socioeconômicas. Residem na periferia urbana no referido Município,
encontravam-se sem opção de trabalho no mercado formal, mas possuem ocupações na
informalidade, uma vez que em União dos Palmares, como já mencionamos, a exemplo de outras
cidades do estado de Alagoas, carece de políticas públicas de geração de emprego e renda, o que faz
com que muitas pessoas abandonem a sua cidade natal, em busca de melhores formas de
sobrevivência.

Em relação à inserção no PBA ficou demonstrado que apenas uma interlocutora demarcou a questão
da identificação com a área da docência como um fator importante, sobretudo, destacando o seu
envolvimento afetivo com sujeitos-alunos na comunidade. Isso nos faz remeter às características de
um educador popular, que se insere em um contexto social possibilitando a abertura de espaço para o
diálogo, para troca de conhecimento e aproximação entre os jovens, adultos e idosos, como meio de
integrá-los no universo da leitura e da escrita.

Na sequência, outra alfabetizadora concebeu essa oportunidade de inserção, apenas, como
complementação financeira temporária, demonstrando que a sua opção não era a docência, e foi
atraída pela bolsa, devido à condição de desemprego que acontecia em União dos Palmares. As
demais ressaltaram que suas inserções foram motivadas, sobretudo, pelo aspecto solidário de
contribuírem com a redução do analfabetismo, defenderam ingenuamente a tese de que a educação
pode “transformar” a realidade das pessoais.

É importante dizer que a educação sozinha não pode tudo. É necessário que esteja atrelada a outras
políticas, que garantam aos sujeitos acesso a outros bens de direito além da educação, como saúde,
trabalho, moradia, entre outros para que possam avançar no exercício pleno de sua cidadania.

As narrativas das alfabetizadoras revelaram ainda sobre suas concepções da alfabetização de jovens
e adultos, que de forma geral têm um entendimento superficial de AJA, concebendo tão somente
como uma educação compensatória, direcionada às pessoas que ultrapassaram a “idade própria”,
centrando-se apenas na cronologia etária dando o sentido apenas de ser um espaço de
aprendizagem rudimentar da leitura e escrita, mas esqueceram da continuidade dos estudos e da
importância do ato de alfabetizar, que requer conhecimentos pedagógicos e linguísticos.

Nessa direção, como já frisamos que as alfabetizadoras reduziram o conceito de EJA apenas ao
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processo de alfabetização, não esclareceram que a EJA envolve AJA, mas tem uma dimensão global
que envolve o processo de escolarização e é permeado, também, por ações de Educação Popular.

Contudo, as falas das interlocutoras referindo-se à EJA, no nosso entendimento AJA, apresentam
benefícios na vida dos sujeitos-alunos, a exemplo serem alfabetizados e nesse sentido, enfatizaram
sem clareza, as suas satisfações de contribuírem com este processo de alfabetização, demonstrando
credibilidade em um processo aligeirado de apenas oito meses.

Esta pesquisa abre espaço para sua continuidade, no sentido de uma reflexão sobre as práticas
pedagógicas dessas alfabetizadoras, no contexto de AJA com vista à possibilidade de
redirecionamento da política educacional que vem sendo adotada, sobretudo para AJA.

Enfim, estamos conscientes que, para se alfabetizar jovens, adultos e idosos é necessária uma
formação específica, para que se consiga, a partir disso, intervir e favorecer a formação dos
sujeitos-alunos analfabetos, sem esquecer a garantia da continuidade dos estudos, com permanência
até o ensino médio, para que não seja gerado tanto analfabetismo funcional.

Roteiro da entrevista

1° Por qual motivo você decidiu participar do PBA

2° Há quanto tempo você atua no PBA

3°De que forma você foi inserida no PBA

4° Você exerceu outra profissão e qual

5°Como você realiza o seu trabalho no PBA

6° Qual é a remuneração que você recebe como alfabetizadora do PBA

7° Qual é o destino da sua remuneração

8° Qual é a formação que você possui

9° Como ocorre a formação das alfabetizadoras do PBA

10°Qual é a sua concepção sobre a Educação de Jovens e Adultos

11°Você atua na zona rural ou na zona urbana

12°Qual é a sua idade
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1° Por qual motivo você decidiu participar do PBA

2° Há quanto tempo você atua no PBA

3°De que forma você foi inserida no PBA

4° Você exerceu outra profissão e qual

5°Como você realiza o seu trabalho no PBA

6° Qual é a remuneração que você recebe como alfabetizadora do PBA

7° Qual é o destino da sua remuneração

8° Qual é a formação que você possui

9° Como ocorre a formação das alfabetizadoras do PBA

10°Qual é a sua concepção sobre a Educação de Jovens e Adultos

11°Você atua na zona rural ou na zona urbana

12°Qual é a sua idade
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