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Aperfeiçoamento em educação de jovens e adultos na diversidade e inclusão social

MÓDULO V

ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL
Debora Cristina Jeffrey

Mariângela Graciano

Figura – Educação de adultos.
Fonte: Central de mídia, 20151.

A pobreza, as desigualdades sociais e o acesso à  educação, que no passado eram considerados 
sub-temas das dimensões sociais do desenvolvimento econômico, hoje, são vistas - na agenda 
de governos e de organizações internacionais - como prioritárias para o enfrentamento do 
círculo vicioso do subdesenvolvimento. 

Por isso, programas e políticas públicas para a erradicação da extrema pobreza incluem ações 
de alfabetização e ampliação da escolaridade de jovens e adultos. No entanto, a superação do 
analfabetismo, temática enfatizada por diversos governos ao longo da história da educação 
brasileira, é quase sempre debatida e questionada como uma problemática pontual, que visa 
solucionar aspectos específicos, com destaque à leitura e escrita, sendo, portanto, desvincula-
da do processo de inclusão social. 

Nas décadas de 1960 e 1970, no Brasil, a superação do analfabetismo, consistiu na implemen-
tação de Programas de âmbito nacional, como o MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabe-
tização) ou de Projetos locais como “De pé no chão também se aprende”, Círculo de Cultura, 
entre outros, idealizados e difundidos particularmente por Paulo Freire e que tinham como 
objetivo a estimular os educandos a transformarem suas condições de vida.

1  Disponível: http://centraldemidia.mec.gov.br/index.php?option=com_hwdmediashare&view=mediaitem&id
=8657:wanderley-pessoa-eja-8&Itemid=471?&filter_mediaType=3   
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A partir dos anos de 1980, com a promulgação da Constituição Federal que estabeleceu o aces-
so universal à educação, a alfabetização de jovens e adultos passou a ser destacada e assumida 
com uma proposição de garantia de direito à educação e inclusão social.

Apesar do reconhecimento formal, a educação de jovens e adultos com baixa escolaridade 
nunca foi prioridade para o Estado, e apenas muito recente e lentamente vem se constituindo 
no âmbito das políticas educacionais.
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 PONTO DE PARTIDA 
- Em que medida  o analfabetismo promove a desigualdade social?

- Qual  a relação entre a alfabetização e a inclusão social?

Trecho entrevista2 de Chico Mendes ao jornalista Edilson Martins

“(...) Como surgiu a ideia da cooperativa?

Chico (Mendes) – A cooperativa é uma forma nossa de lutar pela liberdade. Isso 
foi conseguido com cinco anos de articulação, pois houve cooperativas anteriores 
controladas pelo governo e que não vingaram, pois se tornaram mais um patrão 
do seringueiro. Para nós, a cooperativa deveria ser um instrumento do próprio se-
ringueiro, uma conquista dele. Para fazer isso, começamos a montar uma primeira 
escola de alfabetização dos seringueiros, onde adotamos uma política de ensino 
que ensinava o trabalhador a lutar por melhores condições de vida. Criamos uma 
cartilha, denominada Poronga, com o apoio do CEDI* como de vários outros uni-
versitários e professores. Poronga é a luz que o seringueiro usa e coloca na cabeça 
para caminhar na selva. 

Então começaram a dizer que recebíamos dinheiro de Cuba. E os órgãos de segu-
rança baixaram várias vezes, até que se convenceram de que não era nada disso. 
Fomos crescendo, e hoje temos mais de 18 escolas na região. Isso possibilitou um 
grande avanço, pois à medida que o seringueiro começava a estudar, visualizava 
uma forma de se livrar do patrão. Os professores eram pessoas eleitas pela comu-
nidade, comprometidas. 

2  Extraído da obra Chico Mendes: um povo da floresta, de Edilson Martins, Editora Garamond, 2008 (pg. 83). 
Para saber um pouco mais sobre Chico Mendes,  em: www.pilha.vrc.puc-rio.br/pilha9/rtf/chicomendes.rtf e leia 
entrevista concedida no Rio de Janeiro, em setembro de 1988, três meses antes de ser assassinado.
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O único problema é que se trata de um trabalho lento. A pessoa tem que estar 
comprometida com as lutas comunidade, criando confiança mútua, além de estar 
preparada para enfrentar a polícia, etc.  Então, uma equipe iniciou o preparo des-
sas pessoas e elas conseguiram desenvolver um trabalho pela defesa da floresta. ”

*CEDI – Centro Ecumênico de Documentação e Informação – organização da so-
ciedade civil que atuou entre 1974 e 1994, e que deu origem às ONGs Ação Edu-
cativa (www.acaoducativa.org), Instituto Socioambiental (http://www.socioam-
biental.org) e Koinonia (koinonia.org.br)

Prezada (o) cursista, neste módulo os seguintes assuntos serão estudados: 

• Letramento, abordando dados estatísticos e estratégias pedagógicas; 

• O mundo do trabalho – ações intersetoriais, destacando:  ensino profissionalizante; 
geração de trabalho e renda, destacadamente a Economia Solidária. Para abordar o 
ensino profissionalizante, serão considerados os programas PROJOVEM e o PROEJA, 
que  possuem como perspectiva a proposta de integração da educação profissional à 
educação básica buscando a superação da dualidade trabalho manual e intelectual, 
assumindo o trabalho na sua perspectiva criadora e não alienante.

 Texto para Reflexão 

O que é inclusão social?

Desde que a EJA é EJA esses jovens e adultos são os mesmos: pobres, desempre-
gados, na economia informal, negros, nos limites da sobrevivência. São jovens e 
adultos populares. Fazem parte dos mesmos coletivos sociais, raciais, culturais. O 
nome genérico: educação de jovens e adultos oculta essas identidades coletivas. 
Tentar reconfigurar a EJA implica assumir essas identidades coletivas. Trata-se 
de trajetórias coletivas de negação de direitos, de exclusão e marginalização; con-
seqüentemente a EJA tem de se caracterizar como uma política afirmativa de di-
reitos de coletivos sociais, historicamente negados. Afirmações genéricas ocultam 
e ignoram que EJA é, de fato, uma política afirmativa” (ARROYO, 2005, p. 29).
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Figura – Votação
Fonte: SEC, 20153.

O título deste módulo de estudos sugere a existência de uma relação entre alfabetização e 
inclusão social, ou, que o acesso à leitura e escrita resulta na possibilidade de participar e usu-
fruir da vida social. Para refletir sobre esta hipótese, propomos,em primeiro lugar, considerar 
qual o significado do termo inclusão social.

Sposati (2006), lembra que a noção de inclusão social é indissociável da noção de exclusão 
social, termo utilizado pela primeira vez na França, em 1974, nas análises sobre a redução de 
investimentos nas políticas sociais A autora destaca que a noção de exclusão foi cunhada em 
um contexto de afirmação de direitos, e que a restrição de acesso a eles constituía-se em uma 
situação a ser superada pela inclusão social, um dever do Estado para com todos/as seus/as 
cidadãos/as.

No Brasil o termo inclusão social passou a figurar na agenda pública a partir da segunda 
metade da década de 1990 (AMARAL JR; BURITY, 2006, apud MEYER, D.E, 2014, p. 1006), 
assumindo diferentes significados em diversos campos e orientações de políticas e programas 
sociais, notadamente na educação, saúde e assistência social.

A noção de inclusão tem sido objeto de reflexões teóricas empreendidas por diferentes autores 
(confira no Saiba Mais). Romeu Sassaki (2003) sintetiza as diversas concepções em torno de 
dois paradigmas: 

“O paradigma da integração social (que) pode ser traduzido como uma estratégia 
de adaptação das pessoas ditas excluídas da sociedade. Nesse sentido, aspolíticas 
deveriam criar formas de adaptação para que as pessoas pudessemfazer parte 
da sociedade. 2) O paradigma da inclusão social não se refere à adaptação, mas 
à mudança. É necessário trabalhar para mudar a sociedade, criando políticas e 
leis,tornando-a um lugar adaptado às pessoas e a suas necessidades. (ROMEU 
SASSAKI, 2003, apud MEYER, D.E, 2014, p. 1006).

3  Slide da experiência de alfabetização de Angicos. Serviço de Extensão Cultural (SEC). Centro de Referência 
Paulo Freire. http://acervo.paulofreire.org/xmlui/handle/7891/607
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Em 1995, o Núcleo de Seguridade e Assistência Social da PUC/SP desenvolveu o Mapa da 
Exclusão/Inclusão Social, metodologia que utilizava linguagens quantitativas, qualitativas e 
de geoprocessamento para produzir dois índices territoriais que hierarquizam regiões de uma 
cidade quanto ao grau de exclusão/inclusão social. Considerando que inclusão e exclusão são 
conceitos interdependentes, a metodologia criou o referencial da utopia da inclusão social, 
que propõe sete campos da vida social, tomados como parâmetros qualitativos para aferir o 
grau de inclusão/exclusão. 

Referencial da utopia da inclusão social4

Autonomia: o conceito de autonomia é compreendido, no âmbito do Mapa da Ex-
clusão/Inclusão Social, como a capacidade e a possibilidade do cidadão em suprir 
suas necessidades vitais, especiais, culturais, políticas e sociais, sob as condições 
de respeito às idéias individuais e coletivas, supondo uma relação com o mercado, 
onde parte das necessidades deve ser adquirida, e com o Estado, responsável por 
assegurar outra parte das necessidades; a possibilidade de exercício de sua liber-
dade, tendo reconhecida a sua dignidade, e a possibilidade de representar pública 
e partidariamente os seus interesses sem ser obstaculizado por ações de violação 
dos direitos humanos e políticos ou pelo cerceamento à sua expressão. Sob esta 
concepção o campo da autonomia inclui não só a capacidade do cidadão se auto-
suprir, desde o mínimo de sobrevivência até necessidades mais específicas, como 
a de usufruir de segurança social pessoal mesmo quando na situação de recluso ou 
apenado. É esse o campo dos direitos humanos fundamentais.

Qualidade de vida: a noção de qualidade de vida envolve duas grandes questões: 
a qualidade e a democratização dos acessos às condições de preservação do ho-
mem, da natureza e do meio ambiente. Sob esta dupla consideração entende-se 
que a qualidade de vida é a possibilidade de melhor redistribuição e usufruto da 
riqueza social e tecnológica aos cidadãos de uma comunidade; a garantia de um 
ambiente de desenvolvimento ecológico e participativo de respeito ao homem e à 
natureza, com o menor grau de degradação e precariedade.

Desenvolvimento humano: o estudo do desenvolvimento humano tem sido rea-
lizado pela ONU/PNUD, por meio do Indicador de Desenvolvimento Humano 
(IDH). Com base em suas reflexões, entendesse que o desenvolvimento humano é 
a possibilidade de todos os cidadãos de uma sociedade melhor desenvolverem seu 
potencial com menor grau possível de privação e de sofrimento; a possibilidade da 
sociedade poder usufruir coletivamente do mais alto grau de capacidade humana.

Eqüidade: o conceito de eqüidade é concebido como o reconhecimento e a efe-
tivação, com igualdade, dos direitos da população, sem restringir o acesso a eles 
nem estigmatizar as diferenças que conformam os diversos segmentos que a com-
põem. Assim, eqüidade é entendida como possibilidade das diferenças serem ma-
nifestadas e respeitadas, sem discriminação; condição que favoreça o combate das 
práticas de subordinação ou de preconceito em relação às diferenças de gênero, 
políticas, étnicas, religiosas, culturais, de minorias etc. 

4  Fonte: Mapa da Exclusão/Inclusão Social da Cidade de São Paulo, SPOSATI, (2001).
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Cidadania: é aqui considerada como o reconhecimento de acesso a um conjunto 
de condições básicas para que a identidade de morador de um lugar se construa 
pela dignidade, solidariedade e não só pela propriedade. Esta dignidade supõe não 
só o usufruto de um padrão básico de vida, como ainda a condição de presença, 
interferência e decisão na esfera pública da vida coletiva.

Democracia: a possibilidade do exercício democrático é componente de inclusão lo-
cal a medida em que esta supõe cidadania e não acesso a renda e serviços, o que colo-
ca as pessoas no patamar da sobrevida sem alcançar a condição de sujeitos cidadãos.

Felicidade: seguramente,o caminho maior da inclusão é a felicidade. Atingí-la 
supõe muito mais que a posse, o acesso a condições objetivas de vida. Ela traz à 
cena a subjetividade, e nela o desejo, a alegria entre um conjunto de sentimen-
tos em busca da plenitude humana. Vale dizer, uma situação que permita que o 
potencial das capacidades humanas sem restrições a povos, ou pessoas possa se 
expandir. De cada um, conforme as suas capacidades, e a cada um conforme as 
suas necessidades.

O acesso à educação é uma das dimensões consideradas na composição do Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH), incorporado ao “referencial da utopia da inclusão social”. A edu-
cação de adultos é mensurada pela média de anos de estudo recebido por pessoas com mais 
de 25 anos.

Portanto, do ponto de vista conceitual, a educação de adultos – e não apenas a alfabetização 
–, é uma das dimensões que compreendida no processo de inclusão/exclusão social.

O conjunto de textos e reflexões propostos neste módulo de estudos possibilitarão a reflexão 
sobre as relações, possibilidades e limites estabelecidos entre a alfabetização de adultos e a 
inclusão social, notadamente na sua vinculação com o mundo do trabalho, ou, acesso à pos-
sibilidade de trabalho e renda.

O que é IDH5

A criação do Índice de Desenvolvimento Humano teve por objetivo oferecer um 
contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per 
capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Criado 
por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ga-
nhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH pretende ser uma medida 
geral, sintética, do desenvolvimento humano.

Desde 2010, quando o Relatório de Desenvolvimento Humano completou 20 anos, 
novas metodologias foram incorporadas para o cálculo do IDH. Atualmente, os 
três pilares que constituem o IDH (saúde, educação e renda) são mensurados da 
seguinte forma: 

5  Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 2015. http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx
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1 - Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida; 

2 - O acesso ao conhecimento (educação) é medido por: i) média de anos de edu-
cação de adultos, que é o número médio de anos de educação recebidos durante 
a vida por pessoas a partir de 25 anos; e ii) a expectativa de anos de escolaridade 
para crianças na idade de iniciar a vida escolar, que é o número total de anos 
de escolaridade que um criança na idade de iniciar a vida escolar pode esperar 
receber se os padrões prevalecentes de taxas de matrículas específicas por idade 
permanecerem os mesmos durante a vida da criança; 

3 - E o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per 
capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar, tendo 
2005 como ano de referência.
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 SABERES SISTEMATIZADOS 

 I - Letramento 

Figura – Ensino de adultos.
Fonte: Vicente de Abreu, 19676. 

 Texto de Introdução 

O que é Letramento

Figura – Livro poesia.
Fonte: Vicente de Abreu, 19677. 

6  Publicado na obra Educação como  prática de liberdade, Paulo Freire (1967), para ilustrar o curriculum dos 
Círculos de Cultura do Estado do Rio e da Guanabara. 2ª Situação: Diálogo mediado pela natureza.

7  Idem.
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Letramento designa as diferentes práticas sociais mediadas pela língua escrita. São as práticas 
de leitura e escrita que ocorrem nos mais diversos domínios da sociedade, como no mundo do 
trabalho, da família, da participação social, da publicidade e, também, da escola, instituição 
que trabalha intencionalmente com o ensino da língua escrita.

O processo de letramento pode ocorrer através de incentivos variados, no que diz respeito à 
leitura de diversas tipologias textuais e também utilizando-se de exercícios de interpretação e 
compreensão de diferentes textos e ferramentas, como a internet, redes sociais, mídias, entre 
outros. Portanto, mais importante que decodificar símbolos (letras e palavras), é preciso com-
preender a funcionalidade da linguagem em suas representações oral e escrita, pois é assim 
que o sujeito exerce sua cidadania, possibilitando a oportunidade de agir no mundo de forma 
autônoma e crítica.

Texto de Estudo I 
O artigo LETRAMENTO E INCLUSÃO NA EJA8, escrito pelos autores: Eliziane Tainá Lunardi 
Ribeiro, Marlize Dressler, Celso Ilgo Henz, pauta-se em uma pesquisa, com base em um estudo 
de caso etnográfico sobre uma estudante com déficit cognitivo de dezessete anos de idade que 
frequentava a modalidade de ensino EJA, da rede pública municipal de ensino da cidade de 
Santa Maria/RS. Apontou que ainda há muito a ser problematizado em relação à linguagem 
nos processos de letramento na instituição escola, não apenas em relação ao saber do letra-
mento para a escola, mas também para a vida. 

Letramento e a modalidade de ensino EJA
Todos os educandos trazem aos espaços educativos uma bagagem cultural, social, 
política, aspectos que fizeram e fazem parte de suas vivências na família e nos 
diversos ambientes sociais. Precisam, pois, ser compreendidos como sujeitos que 
possuem uma história de vida permeada por conhecimentos que não necessaria-
mente são os “conhecimentos escolares”, como, por exemplo: regras gramaticais 
da Língua Portuguesa, regras de cálculos matemáticos.

É necessário, então, um olhar que os perceba em sua inteireza. Com os educandos 
da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), isto é indispensável, pois 
se trata de jovens e adultos que em sua maioria são trabalhadores, tem filhos, fa-
mília; ademais, estão há anos longe da escola, ou nunca chegaram a frequentá-la; 
possuem um maior tempo de história de vida fora da escola.

Nessa modalidade, os alunos em sua maioria provêm de um determinado grupo 
com “características comuns”, que segundo Oliveira (1999), podem ser marcadas 
pela homogeneidade dos alunos jovens e adultos, adultez, a condição de excluídos 
da escola e a condição de membros de determinados grupos culturais.

8  Conheça a seguir algumas reflexões propostas pelo estudo, e veja a íntegra do artigo http://www.ucs.br/etc/
conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/2308/246.
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Ela ainda afirma que a EJA é uma modalidade de ensino que incorpora os jovens 
e adultos dos seguintes segmentos:O adulto, para a educação de jovens e adultos 
[...] é geralmente o migrante que chega às grandes metrópoles, proveniente de 
áreas rurais empobrecidas, filho de trabalhadores rurais não qualificados e com 
baixo nível de instrução escolar (muito freqüentemente analfabetos), ele próprio 
com uma passagem curta e não sistemática pela escola e trabalhando em ocupa-
ções urbanas não qualificadas, após experiências no trabalho rural na infância 
e na adolescência, que busca a escola tardiamente para alfabetizar-se ou cursar 
algumas séries do ensino supletivo. E o jovem, relativamente recentemente in-
corporado ao território da antiga educação de adultos [...] é também um excluí-
do da escola, porém geralmente incorporado aos cursos supletivos em fases mais 
adiantadas da escolaridade, com maiores chances, portanto, de concluir o ensino 
fundamental ou mesmo o ensino médio. É bem mais ligado ao mundo urbano, en-
volvido em atividades trabalho e lazer mais relacionado com a sociedade letrada, 
escolarizada e urbana (OLIVEIRA, 1999, p. 15-16).

As características que a autora apresenta sobre os sujeitos que compõem a moda-
lidade EJA também dizem respeito à turma da qual a estudante J faz parte. Desse 
modo, é necessário que a escola considere os saberes desses sujeitos, educandos da 
modalidade EJA, pois são pessoas que, apesar de não saberem ler e escrever, fazem 
compras identificando o rótulo dos produtos, pagam suas contas, compram produtos 
apenas calculando mentalmente; eles tem o “saber da experiência-feito” (Freire). 

A estudante J, em conversas no atendimento, comenta sobre a Oficina de Panifi-
cação que participa na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Em 
determinado dia, quando solicitado sobre como ocorre o processo de fabricação 
do pão, com bastante propriedade soube explicar todos os passos e ingredientes 
(nomes e marcas dos produtos) usados. Mesmo a estudante não conseguindo ainda 
codificar e decodificar a escrita, sabe identificar e compreender o uso da leitura 
e da escrita, como por exemplo, reconhecendo nomes de alimentos, produtos de 
limpeza, marcas de bebidas.

Sobre isso a autora Soares (2010) explica que, [...] o letramento é um estado, uma 
condição: o estado ou condição de leitura da escrita, com diferentes gêneros e 
tipos de leitura e de escrita, com as diferentes funções que a leitura e a escrita de-
sempenham na nossa vida. Enfim: letramento  representa  o estado ou condição de 
quem se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e de escrita 
(SOARES, 2010, p. 44). 

De tal modo, é possível compreender que a estudante J passa por esse estado, 
condição de letramento, não só na escola, mas fora dela também, pois tem contato 
com diversos portadores de texto, em ambientes como no supermercado, lojas, 
em casa, na APAE (associação de pais e amigos dos excepcionais). Mas, apesar 
de ela ter esse contato, conseguir compreender e utilizar esses conhecimentos em 
sua vida, não é reconhecida como alfabetizada/letrada na escola. Daí que Soares 
(2010) ajuda a elucidar a compreensão de pessoa alfabetizada e pessoa letrada.
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Há, assim, uma diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado, e viver na 
condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ser letrado [...] Ou seja: a pessoa 
que aprende a ler e a escrever – que se torna alfabetizada – e que passa a fazer 
uso da leitura e da escrita, a envolver-se nas práticas sociais de leitura e de escri-
ta – que se torna letrada – é diferente de uma pessoa que não sabe ler e escrever 
– é analfabeta, ou sabendo ler e escrever, não faz uso da leitura e da escrita – é 
alfabetizada, mas não é letrada, não vive no estado ou condição de quem sabe ler 
e escrever e pratica a leitura e a escrita (SOARES, 2010, p. 36).

A estudante J. ainda não se apropriou da leitura e da escrita, mas está em proces-
so de aprendizagem; assim, já pode ser identificada como uma estudante letrada, 
pois sabe fazer o uso social da escrita. D’outra parte, na escola, na sala regular, 
a condição ou estado de letrada não é reconhecida; é apenas percebida como al-
guém que não está alfabetizada. 

Em conversa com a professora da estudante J, a professora explicou sobre a neces-
sidade de desenvolver com a estudante “atividades básicas” sobre alfabetização, 
compreendendo que o AEE precisa ser um “reforço” das atividades desenvolvidas 
em aula. Porém, no AEE, a estudante era compreendida como uma pessoa letrada, 
e desse modo o 13 trabalho desenvolvido com a mesma buscava valorizar esses 
conhecimentos que ela trazia para a escola. 

O trabalho desenvolvido com a educanda buscou potencializar suas capacidades, 
de forma a desenvolver uma metodologia em que ela se perceba como alguém 
capaz de aprender, ou seja, uma visão positiva dela e sobre suas conquistas. Desse 
modo, não é desenvolvido um trabalho como um “reforço negativo” de um ensino 
de leitura e escrita, através de cópia de palavras e textos para o caderno. 

Durante um passeio realizado com o grupo do AEE (Atendimento Educacional 
Especializado), a estudante J comentava sobre as placas de trânsito, outdoors, 
cardápio e até a embalagem de um lanche; questionada sobre “o que estava es-
crito”, sabia explicar o que era e identificava algumas letras, como por exemplo, 
a palavra COCA-COLA, identificou a letra C como a letra de C de casa, A de anel. 
Assim sendo, pensa-se ser necessário que o Letramento e a Alfabetização, sejam 
compreendidos no sentido que Soares (2010, p. 47) afirma: “[...] O ideal seria alfa-
betizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais 
da leitura e da escrita, de modo que o individuo se tornasse, ao mesmo tempo, 
alfabetizado e letrado”.  

Relacionando as vivencias da estudante J com a perspectiva teórica sobre com-
preensão do que é letramento, como um processo imbricado na alfabetização e 
muito mais amplo do que mera codificação e decodificação, os saberes sobre a 
escrita da estudante precisam ser valorizados no seu processo de ensino aprendi-
zagem na escola. 

Sobre o processo de aprendizagem da estudante, em conversa com a mãe de J, 
ela explicou que acreditava que sua filha irá conseguir ler e escrever e que isso é 
importante. Mas também explicou que como a estudante está com 17 (dezessete) 
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anos, existem outros conhecimentos mais importantes para a mesma conseguir “se 
virar na vida”, que talvez agora sejam mais “urgentes”. Narrou que a estudante 
aprendeu na Oficina de Pães da Apae, no ano de 2011, por exemplo, a fazer pão; 
assim, tem um conhecimento que pode lhe proporcionar um emprego um dia, ou 
que poderá utilizar em casa. 

A mãe utilizou essa situação, para poder explicar sobre a necessidade da estudan-
te adquirir conhecimentos importantes para a vida. Desse modo, percebe-se ser 
necessário repensar como está se dando o processo de ensino-aprendizagem da 
estudante, um processo permeado pela inclusão da mesma. 

A estudante J, assim como seus demais colegas da modalidade EJA, sofreram/
sofrem um processo de “exclusão” durante sua vida escolar. Essa exclusão é ra-
tificada por estarem na modalidade EJA, na qual jovens e adultos que não fre-
quentaram a escola em “idade apropriada” podem voltar a frequentar a escola; as 
causas que fizeram com que se afastassem 14 da escola são diferentes, porém em 
específico no caso da estudante J, em grande parte foi por falta de compreensão e 
implementação de uma educação inclusiva.

Enfim, o ensino enquanto for compreendido e exigido através de formas de avalia-
ção e medição do saber, não se aproximará da perspectiva inclusiva de educação, 
pois a educação inclusiva não consegue ser “mensurada”, logo acaba por ser des-
considerada, pois se trata de um processo e não de um produto.

Considerações finais para o momento

Denominamos o título dessa parte do trabalho como “Considerações Finais para o 
Momento”, em razão de acreditar que os assuntos abordados durante a realização 
da pesquisa estão longe de se esgotarem com essa escrita, que tinha como objetivo 
refletir sobre a linguagem no processo de Letramento de uma educanda com dé-
ficit cognitivo da modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Desse modo, os assuntos abordados durante essa escrita emergiram das vivências, 
observações, conversas, enfim, situações presentes no processo de ensino-aprendi-
zagem da estudante que perpassam as experiências escolares na sala regular e no 
Atendimento Educacional Especializado.

Por isso, para a realização da prática pedagógica com a estudante e a construção 
da escrita deste trabalho, os aspectos apontados durante a escrita necessitaram do 
aporte teórico dos autores utilizados como embasamento, não para soluções ou 
respostas de questionamentos que surgiram, mas como contribuição para possí-
veis reflexões sobre o letramento e alfabetização da estudante J.

Ainda durante a realização da pesquisa, foi possível perceber que, por exemplo, a 
compreensão a respeito de linguagem e língua, tratadas como sinônimos na escola 
se distanciam da compreensão abordada pelos autores utilizados nesse trabalho, 
em que a língua pertence à linguagem, pois essa (a linguagem) é compreendida 
com sentidos múltiplos, como diversas manifestações: corporais, gestuais, musi-
cais, lúdicas, plásticas (pintura, modelagem).
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A realidade vivenciada na escola, além de tratar língua e linguagem como sinô-
nimos, ainda não considera as diversas linguagens utilizadas pela estudante para 
poder, além de se comunicar, participar ativamente na escola. Sobre os aspectos 
relacionados à alfabetização, sentiu-se a necessidade de se refletir sobre a alfabeti-
zação em um aspecto mais amplo, não como um processo com início, meio e fim, 
que se dá apenas pelas práticas escolares considerando mecanismo de codificar e 
de decodificar, mas de se “alfabetizar letrando”. Ou seja, ensinar a ler e a escrever 
no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo 
se torne ao mesmo tempo letrado e alfabetizado.

Considerar os sujeitos como letrados, tem em seu bojo a compreensão de conside-
rar os sujeitos que, mesmo antes de ingressar na escola, possuem uma bagagem 
sóciopolítico-cultural; que na concepção de Freire (1994), possuem conhecimento 
de mundo, o que lhes dá subsidio para realizarem, antes da leitura da palavra, a 
leitura de mundo. A leitura de mundo precisa ser valorizada e reconhecida, pois a 
padronização, tanto da linguagem como dos conhecimentos, acaba por empobre-
cer o processo de ensino-aprendizagem dos educandos e legitimar práticas escola-
res excludentes.

Nos atendimentos realizados com a estudante J foi possível perceber o seu conhe-
cimento em relação à música, cujas experiências da estudante foram agregadas 
ao planejamento da prática pedagógica desenvolvida com ela, o que enriqueceu o 
processo de aprendizagem da jovem. 

Negar a linguagem, os saberes, o conhecimento de mundo do sujeito, buscar a 
padronização sócio-político-cultural e cognitiva é ignorar a singularidade de cada 
sujeito, percebendo o educando pelo que não consegue ou não sabe fazer; ou seja, 
não percebê-lo a partir de suas potencialidades. Explorar outras linguagens dos 
estudantes, como por exemplo, ao explorar e estimular a estudante J a utilizar a 
linguagem gestual e linguagem plástica, possibilitou que pela pudesse relatar suas 
vivências na Apae e assim conseguisse explicar seu conhecimento em relação à 
fabricação de pães.

Desse modo, o período de observações e escrita deste trabalho proporcionou si-
tuações relevantes em relação aos processos de aprendizagem da estudante obser-
vada. Mais que isso, provocou inquietações relevantes que se buscou responder 
através das leituras e da escrita construída nesse texto.
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Texto de estudo II
O texto abaixo é parte de um relatório sobre violação de Direitos Humanos, produzido anual-
mente, desde 2000 pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, uma articulação de orga-
nizações da sociedade civil. A publicação traz avaliações sobre a implementação e violação 
dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais no Brasil

Veja a íntegra9 do relatório e conheça o trabalho da Rede.

Da perspectiva dos direitos humanos, a educação é um direito social, mas é também uma im-
portante ferramenta para exigir e usufruir dos demais direitos, por isso ela é considerada um 
direito de síntese.

A persistência do analfabetismo e a qualidade da educação básica
Mariângela Graciano

Sérgio Haddad

Contextualização
Para efeitos estatísticos, considera-se analfabetismo a ausência total das habilida-
des de leitura e escrita entre pessoas com mais de 15 anos de idade. 

Da perspectiva do respeito aos direitos formalmente constituídos, o analfabetismo 
é uma violação de normas nacionais e internacionais, que asseguram o acesso uni-
versal à educação. A pessoa não alfabetizada teve um direito violado na infância, 
período em que se inicia o ensino fundamental; e permanece alijada desse direito 
na juventude e idade adulta, quando deveria frequentar processos de escolariza-
ção adequados à sua maturidade.

Formalmente, os direitos educativos estão assegurados em lei desde a Constituição 
de 1824, cujo texto, de acordo com Beisiegel (1974), estava ancorado à definição de 
cidadania para época – pessoas com posses -, o que excluía toda a população trabalha-
dora do país, inclusive os escravos  “.. garantia-se instrução primária gratuita a todos 
os cidadãos, mas a grande maioria da população permaneceria inculta por muito tem-
po ainda” (Beisiegel, 1974, p.43).

Na República, o direito à educação continuou previsto nas constituições nacionais, 
sendo justificado pela necessidade de formação de uma população apta à nova 
ordem social que se queria desenhar, baseada no trabalho livre e na noção de 
progresso adotada à época (Beisiegel, 1974, p. 55). No entanto, a implementação 
deste direito veio se realizando muito lentamente ao longo do século passado.

9  Disponível em: http://www.social.org.br/index.php/relatorios/relatorios-portugues/153-direitos-humanos-no-
brasil-201216.html
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Na Constituição de 1988, por intensa pressão da sociedade civil, este direito, pre-
visto no Capítulo III, Seção I - Da Educação, artigo 208, inciso I, garantiu a provi-
são pública de “Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, 
sua oferta para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria”. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que regulamenta os dis-
positivos constitucionais referentes à educação, contempla a escolarização básica 
desse último segmento na Seção V do Capítulo II da Educação Básica, que determina 
aos sistemas de ensino assegurar cursos e exames que proporcionem oportunidades 
educacionais apropriadas aos interesses, condições de vida e trabalho dos jovens e 
adultos. Estipula ainda que o acesso e a permanência dos “trabalhadores” na escola 
sejam viabilizados e estimulados por ações integradas dos poderes públicos. 

Ainda sobre a educação de jovens e adultos, em 2000 o Conselho Nacional de Edu-
cação aprovou o Parecer 11 e a Resolução 1, que fixaram Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos; e a Lei 10.172/2001 do Plano Na-
cional de Educação (PNE), definiu 26 metas prioritárias para o decênio 2001-2011.

Nas normas internacionais, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais, no item “d”, alínea 2, artigo 13, ao tratar da educação de jovens e 
adultos, não faz menção à obrigatoriedade, gratuidade ou progressividade na im-
plementação desta modalidade. “Dever-se-á fomentar e intensificar, na medida do 
possível, a educação de base para aquelas pessoas que não receberam educação 
primária ou não concluíram o ciclo completo de educação primária”, diz o Pacto.  

Sobre este artigo, Comparato (2003) chama a atenção para a ambigüidade dos 
termos educação primária e educação secundária, que não trazem consigo a espe-
cificação das séries – ou período escolar – correspondentes. Isto é particularmente 
importante, porque o Pacto determina obrigatoriedade e gratuidade apenas para a 
educação primária, e esta varia de configuração para cada País. No Brasil, o núme-
ro de anos obrigatórios de educação pública gratuita ampliou-se de 4 para 8 anos 
em 1971; em 1996, este período teve sua denominação alterada de “Ensino de 1º 
grau” para “Ensino Fundamental”, etapa que foi ampliada para 9 anos em 2006.

Além da ambiguidade apontada sobre o termo educação primária, em relação à 
educação de jovens e adultos, o Pacto fala em educação de base sem especificar 
seu significado, e propõe que este direito seja concretizado “na medida do possí-
vel”. Portanto, no Brasil, a legislação se configurou de forma mais avançada

Por outro lado, conforme apontado por diferentes estudos, as ações implementa-
das no campo da educação de jovens e adultos indicam que o poder público brasi-
leiro, em geral, tem interpretado educação de base como sinônimo de campanhas 
de alfabetização, e o “possível” tem sido muito modesto, como veremos a seguir. 
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Diagnóstico
A série histórica dos índices de analfabetismo demonstra a queda no número das 
pessoas que não sabem ler ou escrever, ainda que de forma rudimentar. No entan-
to, percebe-se na última década que esta redução vem acontecendo de maneira 
mais lenta, não chegando a 1 ponto percentual ao ano.

Também é preciso considerar que o acesso à leitura e escrita se distribuiu de ma-
neira distinta entre os diferentes segmentos da sociedade, notadamente, no que se 
refere ao pertencimento etnicorracial, ao local de moradia – rural e urbano -, às 
regiões do país, e às condições econômicas.  

Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade por sexo, 
cor, situação do domicílio e Grandes Regiões - Brasil - 1995/2001/2006/20
07/2008/2009/2011

1995 2001 2005* 2005** 2006** 2007** 2008** 2009** 2011

Brasil 15,6 12,4 10,9 11,1 10,4 10,1 10,0 9,7 8,4

Sexo
Homens 15,5 12,4 11,1 11,3 10,6 10,3 10,2 9,8 8,6

Mulheres 15,7 12,3 10,8 10,8 10,1 9,9 9,8 9,6 8,2

Cor
Branca 9,5 7,7 7,0 7,0 6,5 6,2 6,2 5,9

Preta ou 
Parda 23,5 18,2 15,3 15,4 14,6 14,2 13,6 13,4

Situação do Domicílio
Urbano 11,4 9,5 8,4 8,4 7,8 7,6 7,5 7,4

Rural 32,7 28,7 25,6 25,0 24,1 23,4 23,5 22,8

Grandes Regiões
N 13,3 11,2 9,4 11,6 11,3 10,8 10,7 10,6 10,8

NE 30,5 24,3 21,9 21,9 20,7 19,9 19,4 18,7 19,4

SE 9,3 7,5 6,6 6,6 6,0 5,8 5,8 5,7 5,8

S 9,1 7,1 5,9 5,9 5,7 5,5 5,5 5,5 5,5

CO 13,4 10,2 8,9 8,9 8,3 8,0 8,2 8,0 8,2

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1995, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2011
* Exclusive a população rural da região Norte.
** Inclusive a população rural da região Norte.
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Muitas, e não excludentes entre si, têm sido as explicações para este fenômeno. Em 
linhas gerais, pode-se afirmar que as ações públicas implementadas não têm sido 
efetivas e nem atraído seus destinatários.

Os avanços na produção de conhecimento sobre letramento tem permitido iden-
tificar níveis diferentes de acesso e exercício dessas habilidades, que auxiliam no 
diagnóstico e também na elaboração de recomendações para garantir que as pes-
soas possam fazer uso pleno da leitura e escrita no seu cotidiano.

A partir de 2001, a Ação Educativa, o Instituto Paulo Montenegro e o Ibope afe-
rem anualmente os níveis  de alfabetismo da população brasileira, considerando 
quatro níveis:

1) analfabetismo, que corresponde à condição dos que não conseguem realizar 
tarefas simples que envolvem a leitura de palavras e frases ainda que uma parcela 
destes consiga ler números familiares (números de telefone, preços, etc.); 

2) nível rudimentar, que corresponde à capacidade de localizar uma informação 
explícita em textos curtos e familiares (como, por exemplo, um anúncio ou pe-
quena carta), ler e escrever números usuais e realizar operações simples, como 
manusear dinheiro para o pagamento de pequenas quantias ou fazer medidas de 
comprimento usando a fita métrica;

3) nível básico: as pessoas classificadas neste nível podem ser consideradas fun-
cionalmente alfabetizadas, pois já leem e compreendem textos de média extensão, 
localizam informações mesmo que seja necessário realizar pequenas inferências, 
leem números na casa dos milhões, resolvem problemas envolvendo uma sequên-
cia simples de operações e têm noção de proporcionalidade. Mostram, no entanto, 
limitações quando as operações requeridas envolvem maior número de elementos, 
etapas ou relações. 

4) nível pleno: classificadas neste nível estão as pessoas cujas habilidades não mais 
impõem restrições para compreender e interpretar textos em situações usuais: leem 
textos mais longos, analisando e relacionando suas partes, comparam e avaliam 
informações, distinguem fato de opinião, realizam inferências e sínteses. Quanto 
à matemática, resolvem problemas que exigem maior planejamento e controle, 
envolvendo percentuais, proporções e cálculo de área, além de interpretar tabelas 
de dupla entrada, mapas e gráficos. (INAF, 2012)

Os Indicadores Nacionais de Alfabetismo – INAF possibilitam analisar as informa-
ções estatísticas sobre o analfabetismo de maneira integral, percebendo, inclusive, 
que a redução do número de pessoas analfabetas não significa, necessariamente, 
possibilidade de acesso à informação escrita, o que tem consequências para o 
exercício da cidadania.

Os dados do INAF publicados em 2012, revelam que a ampliação da escolaridade 
ocorrida nos últimos anos, fruto da democratização de oportunidades, não tem 
garantido a alfabetização plena entre os estudantes.
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A tabela abaixo demonstra, entre 2001 e 2011, queda no analfabetismo absoluto, 
e também no nível rudimentar. No entanto, apenas o nível de alfabetismo básico 
apresentou ampliação significativa, permanecendo inalterado o índice de pessoas 
que plenamente alfabetizadas.

Evolução do Indicador de alfabetismo da população de 15 a 64 anos (2001-
2002 a 2011)

Níveis 2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005 2007 2009 2011

Bases 2000 2000 2001 2002 2002 2002 2002

Analfabeto 12% 13% 12% 11% 9% 7% 6%

Rudimentar 27% 26% 26% 26% 25% 20% 21%

Básico 34% 36% 37% 38% 38% 46% 47%

Pleno 26% 25% 25% 26% 28% 27% 26%

Analfabeto e 
Rudimentar 

= Analfabetos 
funcionais

39% 39% 38% 37% 34% 27% 27%

Básico e Pleno 
= Alfabetizados 
funcionalmente

61% 61% 62% 63% 66% 73% 73%

Fonte: Inaf Brasil 2001 a 2011 

Obs.: Os resultados até 2005 são apresentados por meio de médias móveis de dois 
em dois anos de modo a possibilitar a comparabilidade com as edições realizadas 
nos anos seguintes.

Entre aqueles que cursaram o ensino fundamental, 21% permanece não-alfabeti-
zado e 44% apresenta nível rudimentar das habilidades de leitura e escrita; apenas 
3% está plenamente alfabetizado.

Os dados demonstram que o ensino ofertado nas escolas não tem sido capaz de 
garantir o processo de alfabetização, informação que torna-se quase dramática 
quando se considera que a proporção de pessoas plenamente alfabetizadas no 
ensino médio caiu de 49% para 35%; e o mesmo ocorreu com o ensino superior, 
cujos índices caíram de 76% para 62%. Isto significa que 65% das pessoas que 
frequentam o ensino médio não estão plenamente alfabetizadas, e 38% dos estu-
dantes do ensino superior encontram-se nesta situação.
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Níves

Até Ensino  
Fundamental I

Até Ensino  
Fundamental II Ensino Médio Ensino Superior

2001-
2002 2011 2001-

2002 2011 2001-
2002 2011 2001-

2002 2011

Bases 797 536 555 476 481 701 167 289

Analfabeto 30% 21% 1% 1% 0% 0% 0% 0%

Rudimentar 44% 44% 26% 25% 10% 8% 2% 4%

Básico 22% 32% 51% 59% 42% 57% 21% 34%

Pleno 5% 3% 22% 15% 49% 35% 76% 62%

Analfabeto e 
Rudimentar 
= Analfabetos 
funcionais

73% 65% 27% 26% 10% 8% 2% 4%

Básico e Pleno 
= Alfabetizados 
funcionalmente

27% 35% 73% 74% 90% 92% 98% 96%

Além da lentidão na queda nos índices de analfabetismo, e a produção de pessoas 
não-alfabetizadas em virtude da qualidade insatisfatória do ensino ofertado, tam-
bém preocupa a manutenção das desigualdades entre as pessoas não alfabetizadas.

A população negra continua sendo a mais excluída do acesso à leitura e escrita, 
sendo que 13,4% desse segmento encontra-se não alfabetizado, enquanto o índice 
de 5,9% entre os brancos.

Entre os domiciliados na área rural, 22,8% encontra-se não alfabetizado, propor-
ção que é de 7,4% entre os habitantes do meio urbano. A região Nordeste continua 
sendo a que mais concentra pessoas não alfabetizadas, 18,7%.

É verdade que houve redução da intensidade da desigualdade entre esses grupos 
no período de 1995 e 2009, mas sua persistência, em níveis consideráveis, reve-
lam a necessidade de ações públicas que considerem as especificidades dos grupos 
identificados como mais vulneráveis.

Outro problema vem preocupando: mesmo com baixo número de atendimento, 
em 2010, o Censo Escolar detectou redução de 14,9% nas matrículas da educação 
de jovens e adultos (EJA), em relação a 2007, o que significa 740 mil pessoas a 
menos estudando. Quase a totalidade dessa retração concentra-se no período no-
turno, que registrou queda de 14,8% nas matrículas.

A evasão escolar de pessoas jovens e adultas com baixa escolaridade está relacio-
nada à manutenção do analfabetismo, uma vez que estudos demonstram que as 
habilidades de leitura e escrita se fixam quando exercidas com regularidade, e a 
permanência na escola é fundamental neste processo, uma vez que produções es-
critas não fazem parte do cotidiano dos setores da população mais empobrecidos.
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Dessa forma, ainda que tenha frequentado um curso de alfabetização, ou mesmo 
as séries iniciais do ensino fundamental, a saída da escola representará a redução 
das possibilidades de exercitar as habilidades adquiridas.

Os motivos para que a população adulta com baixa escolaridade não frequente a 
escola são variados, mas a falta de adequação dos conteúdos e das escolas para 
o público adulto está entre os mais apontados por especialistas. (Haddad, 2007)

Apesar da modalidade EJA ter sido estabelecida em 1996, na LDB, a formação 
inicial dos professores no ensino superior não contempla as especificidades desse 
público. Assim, os cursos da EJA muitas vezes são improvisações ou adaptações 
do ensino ofertado às crianças.

Recomendações

- Oferta de oportunidades de escolarização formatadas para localidades e segmen-
tos específicos da população jovem e adulta;

- Currículo e estruturas escolares flexíveis e adequados à população jovem e adulta;

- Articulação de ações para a elevação da escolaridade com profissionalização e 
melhoria da renda;

- Estudos municipalizados para identificação da demanda com promoção conti-
nuada da chamada pública e registro de demanda para a EJA;

- Formação específica de professores para atuação na EJA;

- Melhoria das condições de ensino e aprendizagem na educação básica.
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 SABERES SISTEMATIZADOS 

 II - O mundo do trabalho 

Figura: Ensino de ofício.
Fonte: Vicente de Abreu, 1967.

Texto de Introdução

A EJA e o trabalho

Figura: Homem do campo.
Fonte: Vicente de Abreu, 1967.
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A vinculação entre EJA e o mundo do trabalho é histórica. As campanhas de alfabetização 
realizadas no Brasil a partir da década de 1950 foram estimuladas por organismos interna-
cionais, notadamente a Unesco, com o objetivo de prepar a mão de obra para os processos de 
industrialização e urbanização, concebidos como os únicos caminhos para o desenvolvimento.

Nesse sentido, a educação de adultos foi concebida como um meio para a inserção no mercado 
de trabalho, e não como um direito dessas pessoas. Embora a manutenção das desigualdades 
econômicas, étinicorraciais e territoriais, apesar da elevação da escolaridade da população nas 
últimas décadas, demonstrem não haver esta relação direta, a década de 2000 foi marcada 
pela formulação de programas governamentais, destinados a jovens e adultos em situação de 
vulnerabilidade social, que buscam aliar a elevação da escolaridade com a preparação para o 
mundo do trabalho. Destacam-se neste contexto o PROEJA e o PROJOVEM, formulados pelo 
governo nacional, e que serão tema de análise nos artigos a seguir.

O mundo do trabalho se faz presente na EJA também pelas características de grande parte de 
seus educandos/as: trabalhadores/as, em geral ocupantes de postos subalternizados, muitas 
vezes na economia informal, com baixa remuneração; ou, desempregados em busca de opor-
tunidades para a geração de renda.

As condições específicas de trabalho de determinados grupos estimulou a realização de prá-
ticas educativas na EJA, apontando possibilidades e limites de experiências que buscaram a 
elevação da escolaridade e se estruturaram a partir da identidade de categorias específicas de 
trabalhadores. 

Por fim, a relação da EJA com o trabalho está baseada no seu potencial de transformação das 
condições de vida e conquista da autonomia (Freire,1967; 1987), seja pelo fortalecimento da 
reivindicação e acesso a direitos trabalhistas, ou pela possibilidade de buscar alternativas ao 
mercado de trabalho.

Nesse sentido, destacam-se  experiências de EJA com vistas a aproximar seus educandos da 
Economia Solidária10. 

10  Clique aqui e conheça a publicação Economia Solidária e trabalho, da Coleção Cadernos de  EJA http://
www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=103259.
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O que é Economia Solidária11

Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o 
que é preciso para viver. Sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem 
destruir o ambiente. Cooperando, fortalecendo o grupo, cada um pensando no 
bem de todos e no próprio bem.

A economia solidária vem se apresentando, nos últimos anos, como inovadora al-
ternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão social. 
Compreende uma diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a 
forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, re-
des de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de bens, pres-
tação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário.

Nesse sentido, compreende-se por economia solidária o conjunto de atividades 
econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas 
sob a forma de autogestão. Considerando essa concepção, a Economia Solidária 
possui as seguintes características:

Cooperação: existência de interesses e objetivos comuns, a união dos esforços e 
capacidades, a propriedade coletiva de bens, a partilha dos resultados e a res-
ponsabilidade solidária. Envolve diversos tipos de organização coletiva: empresas 
autogestionárias ou recuperadas (assumida por trabalhadores); associações co-
munitárias de produção; redes de produção, comercialização e consumo; grupos 
informais produtivos de segmentos específicos (mulheres, jovens etc.); clubes de 
trocas etc. Na maioria dos casos, essas organizações coletivas agregam um conjun-
to grande de atividades individuais e familiares.

Autogestão: os/as participantes das organizações exercitam as práticas participati-
vas de autogestão dos processos de trabalho, das definições estratégicas e cotidia-
nas dos empreendimentos, da direção e coordenação das ações nos seus diversos 
graus e interesses, etc. Os apoios externos, de assistência técnica e gerencial, de 
capacitação e assessoria, não devem substituir nem impedir o protagonismo dos 
verdadeiros sujeitos da ação.

Dimensão Econômica: é uma das bases de motivação da agregação de esforços e 
recursos pessoais e de outras organizações para produção, beneficiamento, crédi-
to, comercialização e consumo. Envolve o conjunto de elementos de viabilidade 
econômica, permeados por critérios de eficácia e efetividade, ao lado dos aspectos 
culturais, ambientais e sociais.

Solidariedade: O caráter de solidariedade nos empreendimentos é expresso em di-
ferentes dimensões: na justa distribuição dos resultados alcançados; nas oportuni-
dades que levam ao desenvolvimento de capacidades e da melhoria das condições 
de vida dos participantes; no compromisso com um meio ambiente saudável; nas 
relações que se estabelecem com a comunidade local; na participação ativa nos 

11  Antes de ler o texto, assista ao vídeo Economia Solidária, (https://www.youtube.com/watch?v=RLb-
QUFEWQc), produzido pelo Fórum Brasileiro de Economia Solidária.
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processos de desenvolvimento sustentável de base territorial, regional e nacional; 
nas relações com os outros movimentos sociais e populares de caráter emancipa-
tório; na preocupação com o bem estar dos trabalhadores e consumidores; e no 
respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.

Considerando essas características, a economia solidária aponta para uma nova 
lógica de desenvolvimento sustentável com geração de trabalho e distribuição de 
renda, mediante um crescimento econômico com proteção dos ecossistemas. Seus 
resultados econômicos, políticos e culturais são compartilhados pelos participan-
tes, sem distinção de gênero, idade e raça. Implica na reversão da lógica capitalis-
ta ao se opor à exploração do trabalho e dos recursos naturais, considerando o ser 
humano na sua integralidade como sujeito e finalidade da atividade econômica.

Fonte: http://portal.mte.gov.br/ecosolidaria/o-que-e-economia-solidaria.htm

Texto de Estudo I
PROEJA - Programa Nacional de Integração Profissional com a Educação Básica na mo-
dalidade de Educação de Jovens e Adultos

O texto a seguir avalia o PROEJA com base na análise de seu projeto pedagógico e das práticas 
educativas realizadas para sua concretização, apontando os desafios que ocasionam a distân-
cia entre um e outras, e consequente não integração entre a EJA e a Educação Profissional.

A política do PROEJA e o projeto político pedagógico:  
reflexões para a prática de ensino12 

Mariglei Severo Maraschin

O Programa Nacional da Integração da Educação Profissional com a Educação 
Básica na modalidade educação de jovens e adultos é uma realidade nas institui-
ções federais de ensino profissional desde o ano de 2005, quando foi instituído o 
primeiro decreto, o 5478/2005 que foi substituído pelo 5840/2006. Na história 
da educação de jovens e adultos, o PROEJA é visto como uma conquista, primeiro 
por trazer uma formação profissional e segundo pela obrigatoriedade de oferta na 
rede federal. Mas, simplesmente ter matrículas e cursos PROEJA nas instituições 
federais não garantem a qualidade de ensino para jovens e adultos. É preciso olhar 
para os projetos pedagógicos dos cursos para verificar se eles estão dando conta da 
proposta social e inclusiva que o programa se propõe. 

A prática de ensino no PROEJA está carente de experiências significativas abran-
gendo a articulação da EJA com a Educação Profissional, proporcionando a verti-

12  Fonte: http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/3199/254
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calização do ensino. Por isso, apresenta-se primeiramente aspectos do documento 
base que versam sobre o PPP dos cursos, destacando sob a metodologia análise 
textual discursiva, aspectos que são fundamentais para o currículo dos cursos. 

Projeto Político Pedagógico

O documento Base do PROEJA lançado no ano de 2007, após a instituição do 2º 
decreto que coloca a educação profissional na possibilidade de articulação com 
a educação de jovens e adultos traz orientações e concepções para o programa. 
Nesta parte apresentarei os aspectos do capítulo 4 do documento, denominado 
projeto político-pedagógico integrado e relacionarei com autores que defendem o 
currículo integrado. 

O capítulo inicia destacando que apesar dos Decretos 5154/04 e 5840/06 tam-
bém preverem a forma concomitante de desenvolvimento do PROEJA é a forma 
integrada que deve prevalecer. Aponta-se para que mesmo que mais de uma ins-
tituição participem do programa é o projeto político-pedagógico único que deve 
ser ofertado. O documento se baseia no conceito de Ciavatta (2005) para explicar 
como compreende o currículo: Remetemos o termo [integrar] ao seu sentido de 
completude, de compreensão das partes no seu todo ou da unidade no diverso, 
de tratar a educação como uma totalidade social, isto é, nas múltiplas mediações 
históricas que concretizam os processos educativos [...]. Significa que buscamos 
enfocar o trabalho como princípio educativo, no sentido de superar a dicotomia 
trabalho manual/trabalho intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao 
trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e 
cidadãos. (CIAVATTA, in BRASIL, 2009, p. 40)

O documento acrescenta: O que se pretende é uma integração epistemológica, de 
conteúdos, de metodologias e de práticas educativas. Refere-se a uma integração 
teoriaprática, entre o saber e o saber-fazer. Em relação ao currículo, pode ser tra-
duzido  em termos de integração entre uma formação humana mais geral, uma 
formação para o ensino médio e para a formação profissional. (ibidem, p.41) Por 
isso, é necessário estabelecer a relação entre educação profissional, ensino médio 
e EJA, pensando a intervenção pedagógica para esta modalidade, sempre tendo 
em vista a compreensão/inserção no mundo do trabalho. 

O grande desafio dessa política é a construção de uma identidade própria para 
novos espaços educativos, inclusive de uma escola de/para jovens e adultos. Em 
função das especificidades dos sujeitos da EJA (jovens, adultos, terceira idade, 
trabalhadores, população do campo, mulheres, negros, pessoas com necessida-
des educacionais especiais, dentre outros), a superação das estruturas rígidas de 
tempo e espaço presentes na escola (ARROYO, 2004) é um aspecto fundamental. 
(BRASIL,2009, p. 42)

Fica claro que o documento traz muitos elementos que exigem a construção de 
um projeto específico, comprometido e inovador de ensino de jovens e adultos. 
É fundamental, para isso, que se construa um novo projeto educativo, “expresso 
em um currículo transformado e transformador” (CIAVATTA, 2011, p. 12). Este 
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currículo para a autora supõe romper com os parâmetros tradicionais, sem ignorar 
as experiências que os alunos jovens e adultos trazem como marca e como poten-
cialidade para o espaço educativo e as experiências anteriores de escolaridade, de 
vida e de trabalho. 

Essa dinâmica é reforçada pelo documento quando reforça a importância de resga-
tar as histórias de vida e os saberes dos trabalhadores: Nesses espaços, os saberes 
produzidos são também reconhecidos e legitimados, e evidenciados por meio de 
biografias e trajetórias de vida dos sujeitos. Compreende-se que são eles decor-
rentes dos variados espaços sociais que a população vivencia no seu estar e ser 
no mundo, seja cultural, laboral, social, político e histórico. Portanto, o currículo 
integrado é uma possibilidade de inovar pedagogicamente na concepção de ensi-
no médio, em resposta aos diferentes sujeitos sociais para os quais se destina, por 
meio de uma concepção que considera o mundo do trabalho e que leva em conta 
os mais diversos saberes produzidos em diferentes espaços sociais. 

Abandona-se a perspectiva estreita de formação para o mercado de trabalho, para 
assumir a formação integral dos sujeitos, como forma de compreender e se com-
preender no mundo. (BRASIL, 2009, p. 42-43) Assumir estas posturas e concep-
ções é fundamental. Por isso é necessário conhecer os sujeitos, ouvir suas histórias 
e saberes. E isto não é tarefa apenas dos docentes dos cursos. Os gestores precisam 
assumir o PROEJA, acompanhando e possuindo uma visão global, assim como os 
demais servidores sejam sensíveis e compreendam a realidade da EJA. 

O documento apresenta por meio da legislação a importância da vinculação en-
tre educação e trabalho e: Isto significa que não se pode tratar a formação como 
algo exclusivamente do mundo do trabalho ou do mundo da educação. Trata-se 
de percebê-la como um ponto de intersecção, para o qual devem confluir diver-
sas abordagens e contribuições, entre elas a dos sujeitos trabalhadores. (BRASIL, 
2009, p. 46) 

Machado (2010) destaca que uma das propostas de ação didática integrada é “re-
correr aos desafios do desenvolvimento local como significador do currículo” (p. 
89) A autora acrescenta: “nesse contexto, especial importância é dada aos projetos 
de formação e qualificação para o trabalho, de constituição de microempresas, de 
fomento de cooperativas e de formas associativas autônomas de trabalhadores.” 
Assim, acredito ser importante buscamos em Antunes (2005) aspectos significa-
tivos para entender a nova morfologia do mundo trabalho: Essa nova morfologia 
do mundo do trabalho tem como núcleo central os trabalhadores produtivos (no 
sentido dado por Marx, [...]), e não se restringe ao trabalho manual direto, mas 
incorpora a totalidade do trabalho social e do trabalho coletivo assalariado. 

Como o trabalhador produtivo é aquele que produz diretamente mais-valia e que 
participa diretamente do processo de valorização do capital, ele detém, por isso, 
um papel de centralidade no interior da classe trabalhadora. E é preciso acrescen-
tar que a moderna classe trabalhadora também inclui os trabalhadores improdu-
tivos, aqueles cujas formas de trabalho são utilizadas como serviço, seja para uso 
público ou para o capitalista, e que não se constituem como elemento diretamente 
produtivo no processo de valorização do capital. 
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Todavia, como há uma crescente imbricação entre trabalho produtivo e impro-
dutivo no capitalismo contemporâneo, e como a classe trabalhadora incorpora 
essas duas dimensões básicas do trabalho sob o capitalismo, a noção ampliada nos 
parece fundamental para a compreensão do que é a classe trabalhadora hoje. (p. 
60) O documento, analisado traz aspectos que confluem para o que o autor aci-
ma defende, quando destaca que a formação deve ser social e profissional: Nessa 
intersecção, que compreende múltiplas dimensões, a qualificação nunca é apenas 
“profissional” (dimensão técnica), mas sempre “social” (dimensão sociolaboral). 

Pode-se falar, portanto, em qualificação social e profissional para denominar as 
ações de formação voltadas para uma inserção autônoma e solidária no mundo do 
trabalho. A qualificação social e profissional permite a inserção e atuação cidadã 
no mundo do trabalho, com efetivo impacto para a vida e o trabalho das pessoas 
(BRASIL, 2003, p. 24). Para isso, faz-se necessário no decorrer do processo forma-
tivo “a promoção de atividades político-pedagógicas baseadas em metodologias 
inovadoras dentro de um pensamento emancipatório de inclusão, tendo o trabalho 
como princípio educativo; o direito ao trabalho como um valor estruturante da 
cidadania; a qualificação como uma política de inclusão social e um suporte indis-
pensável do desenvolvimento sustentável, a associação entre a participação social 
e a pesquisa como elementos articulados na construção desta política e na me-
lhoria da base de informação sobre a relação trabalhoeducação-desenvolvimento. 
Isso possibilita a melhoria das condições de trabalho e da qualidade social de vida 
da população” (BRASIL, 2005, p. 20-21).5

Nesse contexto é que pode-se destacar a ideia de Antunes (2009) na introdução do 
livro de Mèszaros “A crise estrutural do capital”, que “criar um modo de produção 
e vida profundamente distinto do atual é, portanto, um desafio vital lançado por 
Mészaros.”(p. 15) A construção de um modo de vida dotado de sentido recoloca, 
neste início do século XXI, a necessidade imperiosa de construção de um novo 
sistema metabólico, de um novo modo de produção baseado na atividade autode-
terminada, na ação dos indivíduos livremente associados (Marx) e em valores para 
além do capital. A atividade baseada no tempo disponível para produzir valores 
de uso socialmente úteis e necessários – contrária à produção baseada no tempo 
excedente para a produção exclusiva de valores de troca para a reprodução do 
capital – torna-se vital.(ANTUNES, in MÈSZAROS, 2009, p. 15)

Assim, fica claro a urgência de trazer para o currículo dos cursos a discussão sobre 
o trabalho e a vida do trabalhador. Isso porque há um aparente silêncio sobre o 
tema trabalho nos currículos. (CIAVATTA, 2011) Há uma lacuna nos currículos, 
uma ausência que se manifesta em todos os níveis de escolaridade, inclusive nas 
universidades que formam profissionalmente as diversas categorias de trabalha-
dores de alto nível (médicos, engenheiros, advogados, etc). Mas os jovens vão ao 
ensino médio, profissional e técnico, a EJA ou ao ensino tecnológico e superior em 
busca de formação e de preparação para ingressar no mercado de trabalho, cuja 
natureza profunda e contraditória não é discutida, salvo em temas específicos do 
pensamento marxista. (CIAVATTA, 2011, p. 6)
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Nesse sentido, é importante verificar se os currículos dos cursos PROEJA estão 
trazendo a discussão sobre o trabalho, se estão refletindo sobre os processos pro-
dutivos, mostrando o processo histórico das relações de trabalho, promovendo a 
ação-reflexão dos alunos. Sobre a organização curricular o documento base é claro 
colocando que esta não é dada a priori, que é uma construção contínua e proces-
sual que envolve todos os  participantes do Programa. Da mesma forma enfatiza 
que a EJA abre possibilidades de superação de modelos curriculares tradicionais, 
disciplinares e rígidos. 

Define-se, então, o currículo como um desenho pedagógico e sua correspondente 
organização institucional à qual articula dinamicamente experiências, trabalho, 
valores, ensino, prática, teoria, comunidade, concepções e saberes observando as 
características históricas, econômicas e socioculturais do meio em que o processo 
se desenvolve. “Antes de ser uma proposta pré-definida, o currículo orienta-se 
pelo diálogo constante com a realidade”. (BRASIL in BRASIL, 2009, p. 49).

O documento apresenta várias possibilidades de abordagens metodológicas: abor-
dagens embasadas na perspectiva de complexos temáticos; abordagem por meio de 
esquemas conceituais; abordagem centrada em resoluções de problemas; aborda-
gem mediada  por dilemas reais vividos pela sociedade e abordagem por áreas do 
conhecimento. Esta última destaca-se que nos exemplos trouxe sempre o trabalho 
junto a área. Reforça-se também a importância dada ao planejamento construído 
e executado de maneira coletiva e democrática, mediado por meio dos encontros 
periódicos entre os sujeitos envolvidos. 

Para desenvolver estas práticas, a ocorrência de reuniões periódicas entre os pro-
fessores e com a participação dos estudantes tem demonstrado ser uma chave para 
o sucesso do PROEJA. Assim é um grande desafio a efetivação do currículo inte-
grado, é uma caminhada, uma conquista, pois vai além de organizar um currículo, 
um curso. Transformar o projeto de formação integrada em uma experiência de 
democracia participativa e de recriação permanente. Ela não ocorre sob o autori-
tarismo, porque deve ser uma ação coletiva, já que o movimento de integração, é 
necessariamente, interdisciplinar. Requer que os professores se abram à inovação, 
a temas e experiências mais adequados à integração. Idéias em curso nas escolas 
são, por exemplo, projetos que articulam arte e ciência; projetos de iniciação cien-
tífica; componentes curriculares voltados para a compreensão dos fundamentos 
sóciopolíticos da área profissional e o horizonte além das rotinas escolares. (CIA-
VATTA, 2011, p, 16)

Nessa construção dinâmica, percebe-se que o documento traz como fundamentais 
a questão da organização dos tempos e espaço e a avaliação.  primeira, é trazida a 
necessidade do processo de ensino-aprendizagem extrapolar os espaços escolares, 
ocorrendo também em espaços físicos diferenciados envolvendo métodos e tem-
pos próprios. Estas atividades precisam ser contempladas no projeto do curso, que 
organiza a vida do educando e também oportuniza a possibilidade do aluno per-
manecer no curso em tempo diverso do previsto, se assim for necessário. Ao aluno 
da EJA é garantido a entrada e saída do curso em qualquer tempo desde que sejam 
verificadas suas condições de ingresso e o domínio de conhecimento atingido, em 
confronto com os objetivos definidos para o curso.
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À segunda é necessário especial compromisso do educador em acompanhar e mo-
bilizar os alunos para a aprendizagem. Destacam-se as dimensões diagnóstica, pro-
cessual, formativa e somativa no reconhecimento da situação em que se encontra 
o aluno, verificando os obstáculos que o impedem de ser mais. E nesse contexto 
concordo com o seguinte parágrafo: O que importa é que não se reproduzam, pela 
avaliação, as exclusões vigentes no sistema, que reforçam fracassos já vivenciados 
e corroboram a crença internalizada de que não são capazes de aprender, substi-
tuindo esse modelo pela ratificação da auto-estima que qualquer processo bem-
-sucedido pode produzir, reafirmando a disposição da política de cumprir o dever 
da oferta da educação com qualidade, devida a tantos brasileiros pelo Estado ( 
BRASIL, 2009, p. 49).

Portanto, é notório, que não só pelo processo de avaliação, mas por todos que 
envolvem a construção pedagógica do currículo integrado é preciso romper com 
antigas práticas assumindo um trabalho coletivo e coerente com as necessidades 
dos jovens e adultos que procuram o PROEJA para mudarem de vida e ampliarem 
a concepção de mundo e de trabalho. O currículo integrado é a alternativa para 
esta construção, mas para isso deve ser entendido, defendido e viabilizado pelas 
instituições. E o projeto pedagógico do currículo integrado precisa considerar a 
diversidade, não trabalhando com a concepção de alunomodelar.

Percebe-se que é um  desafio a implementação do currículo integrado para além 
do projeto pedagógico, pois muitas vezes ao verificarmos os projetos pedagógicos 
dos cursos consta-se como “integrado”, mas na prática se reproduz antigas expe-
riências. Para isso, é necessária uma ação conjunta que parte da construção e pla-
nejamento do currículo, e ultrapassa a prática solitária dos docentes, assumindo 
um compromisso com a aprendizagem, a reflexão e a construção de novos conhe-
cimentos e tecnologias. Somente uma prática comprometida é capaz de motivar 
alunos e comunidade na busca de significados e sentido para a aprendizagem.

Referências
ANTUNES, Ricardo. O caracol e sua concha – ensaios sobre a nova morfologia do 
trabalho.SP: Boitempo Editorial, 2005

BRASIL. Ministério da Educação. Documento Base PROEJA. Brasília: MEC, 2009.

___. Lei 9394/96 de 20.12.96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Brasília(DF): Diário Oficial da União. n° 248 de 23.12.96.

____. Conselho Nacional da Educação. Câmara de Educação Básica, Parecer Nº 11, 
de maio de 2000.

______. Decreto nº 5.478, de 24 de junho de 2005. Institui, no âmbito das insti-
tuiçõesfederais de educação tecnológica, o Programa de Integração da Educação 
Profissional aoEnsino médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – 
Proeja. Brasília, DF



38

Módulo 5 - Alfabetização e Inclusão Social

______. Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006. Institui, no âmbito federal, o Pro-
grama

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica ao na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Proeja. Brasília, DF11

_____. Decreto 5154/2004 de 24 de junho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 
e os arts.39 a 41 da Lei nº 9.394 , de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases daeducação nacional, e dá outras providências, Brasília, DF

CIAVATTA, Maria. A reconstrução histórica de trabalho e educação e a questão 
docurrículo na formação integrada – Ensino Médio e EJA. Texto para diálogo no 
CTISM –UFSM, no prelo, 2011

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à pratica educativa. 
SãoPaulo: Paz e Terra, 1999

MACHADO, Lucília. Ensino Médio e técnico com currículos integrados: propostas 
de ação didática para uma relação não fantasiosa. In: MOLL, Jaqueline e COL. 
Educação Profissional e Tecnológica no Brasil Contemporâneo: desafios, tensões e 
possibilidades.Porto Alegre: Artmed, 2010

_____. Diferenciais Inovadores na Formação de Professores para a Educação Profis-
sional. Disponível em http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/rev_brasilei-
ra.pdf Acesso em 24/02/2012

MEC. Contribuições para o processo de construção dos Cursos De Licenciatura dos 
Institutos Federais De Educação,Ciência E Tecnologia. Disponível em http://por-
tal.mec.gov.br/dmdocuments/licenciatura_05.pdf . Acesso em 25/02/2012

MÈSZAROS, I. A crise estrutural do capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2009

NASCIMENTO, Elaine Cristina ET al. O tempo e a EJA no PROEJA: o espaço entre 
os planos de curso e os sujeitos in PROEJA: educação profissional integrada à EJA: 
questões políticas, pedagógicas e epistemológicas. Org. Domingos Leite Lima Filho 
ET AL; 1 ed. – Curitiba: Ed. UTFPR, 2011.



39

Aperfeiçoamento em educação de jovens e adultos na diversidade e inclusão social

Texto de Estudo II
PROJOVEM

A seguir é apresentada parte do artigo “Influências do PROJOVEM Urbano sobre as condições 
de oferta educacional para a juventude”, que busca evidenciar influências do Projovem Urbano 
(PJU) sobre as condições de oferta educacional para a juventude, em comparação às condi-
ções oferecidas pela Educação de Jovens e Adultos (EJA) ao seu público jovem. O trabalho 
traz alguns dos resultados de pesquisa mais ampla, intitulada Educação de Jovens e Adultos: 
insumos, processos e resultados13, desenvolvida conjuntamente pela Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO e a ONG Ação Educativa, de São Paulo. 

Também sobre o tema, e dos mesmos autores, conheça o artigo “Juventude e educação nas pri-
sões: demandas, direitos e inclusão14”, que apresenta dados de pesquisa sobre a experiência do 
PROJOVEM implementado em unidades prisionais.

Influências do PROJOVEM Urbano sobre as condições  
de oferta educacional para a juventude

Luiz Carlos de Souza – PUC-RIO 

Eliane Ribeiro – UNIRIO

(...) o PJU integra um conjunto de ações governamentais referentes à estruturação 
de uma política nacional de juventude no país. Assim, foi originalmente criado em 
2005 pelo governo federal, concomitantemente à criação da Secretaria Nacional 
de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude. Desde sua criação, se caracte-
riza por uma gestão inter-setorial, em regime de cooperação com os Estados, Mu-
nicípios e o Distrito Federal. Inicialmente foi destinado à inclusão social de jovens 
de 18 a 24 anos, buscando uma integração entre o aumento da escolaridade (con-
clusão do ensino fundamental), a qualificação profissional e a ação comunitária. 
Aos alunos era fornecida uma ajuda de custo de R$ 100,00 por mês. O programa 
tinha duração de 12 meses, e era financiado por recursos públicos  repassados 
pela União para as capitais e municípios de regiões metropolitanas responsáveis 
por sua execução. A partir de 2007 o governo federal reorganizou diversos pro-
gramas destinados à juventude e instituiu o Projovem Integrado. No âmbito desta 
reorganização, passou a ser composto por quatro programas: Projovem Campo, 
Projovem Adolescente, Projovem Trabalhador e o antigo Projovem, que foi refor-
mulado e passou a chamar-se Projovem Urbano (PJU). Em relação a este último, a 
faixa etária foi ampliada para 18 a 29 anos, sua duração passou a ser de 18 meses 
e foram abrangidos também, em caráter experimental, através de convênio com 
o Ministério da Justiça, jovens em privação de liberdade em regime fechado, em 

13  Leia aqui http://www.anpae.org.br/simposio26/1comunicacoes/LuizCarlosdeSouza-ComunicacaoOral-int.pdf 
a íntegra do texto.

14   Disponível em http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/702
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algumas penitenciárias estaduais. Foram mantidos o financiamento público e a 
ajuda de custo aos alunos. 

Segundo dados de sua Coordenação Nacional1, apenas na edição atual (Projovem 
Urbano), desde 2008, esteve presente em 26 estados e, no âmbito destes, em 24 
capitais e 73 municípios com mais de duzentos mil habitantes. Há também uma 
infinidade de municípios com menos de duzentos mil habitantes que sediam o Pro-
jovem, mas, nesses casos, o convênio é estabelecido apenas com órgãos estaduais 
que se responsabilizam pela gestão dos seus municípios participantes. A mesma 
Coordenação Nacional informa que somente em sua primeira versão o programa 
atendeu a mais de duzentos e quarenta mil jovens. Considerando as quatro moda-
lidades do Projovem Integrado, a estimativa de atendimento se aproximava dos 
três milhões de jovens. Ainda segundo esta fonte, somente o Projovem Urbano 
atendeu em torno de quinhentos e cinquenta mil jovens até o ano de 2010. 

Tendo em vista a magnitude social do programa, sua complexidade gerencial e 
curricular e sua abrangência geográfica, além do quantitativo de cidadão atendi-
dos, o programa se torna cenário fecundo para a compreensão da dinâmica de (re)
formulação e execução das políticas educacionais brasileiras na atualidade, mais 
especificamente aquelas destinadas ao público jovem.

(...)

3. Comparações realizadas entre o PJU e a EJA Alunos 

Em relação à variável sexo, percebe-se que o Projovem Urbano conta com uma 
presença maior de mulheres. Chama a atenção, além da inversão de índices em 
relação à EJA, onde a presença de homens é maior, o fato de que as diferenças 
entre os percentuais são consideráveis. Assim, nota-se que o Projovem Urbano 
conta com 32,6% a mais de mulheres enquanto a EJA conta com 8,2% a mais de 
homens. Esta característica do Projovem Urbano já havia sido exposta em outras 
pesquisas anteriores. Dados colhidos junto aos estudantes do programa na 6ª en-
trada, por exemplo, apontam que 78,6% das alunas têm filhos enquanto apenas 
22,2% dos homens os têm. A presença de jovens do sexo feminino, com filhos, 
neste programa foi considerada marcante ao ponto de sua coordenação nacional 
instituir, a partir da entrada iniciada em 2012 um sistema de salas de acolhimento 
para que os alunos e as alunas com filhos entre 0 e 8 anos e precisam levá-los para 
a escola tenham um espaço onde deixá-los, no próprio local de estudo, enquanto 
frequentam as aulas. 

No tocante à faixa etária, os cenários se assemelham, já que a maioria dos alunos 
jovens têm entre 18 e 24 anos. No entanto,nota-se que na EJA há uma presença 
ainda mais expressiva de jovens de 18 a 24 anos, totalizando 72, 0%. 

3.1Docentes 

Os percentuais encontrados para o sexo dos docentes são semelhantes quando se 
compara o Projovem Urbano ao restante da EJA. As mulheres são maioria, sendo 
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que na EJA a diferença entre o percentual de mulheres em relação ao de homens é 
ainda mais expressiva, de 45%, enquanto no PJU esta diferença é de 34,6%. 

Com relação à faixa etária dos docentes é notória a diferenciação existente entre o 
PJU e a EJA nos municípios analisados. Ainda que nos dois cenários a maioria dos 
docentes seja de adultos, o Projovem Urbano parece ter atraído mais profissionais 
jovens, já que um conjunto bastante expressivo de respondentes informou ter 30 
anos ou menos (40,4%). Este número é de apenas 12,6% no restante da EJA. Outro 
dado interessante surge quando se observa a experiência docente informada pelos 
respondentes. O Projovem Urbano parece ter representado uma oportunidade de 
aquisição de experiência profissional docente para profissionais recém-iniciados 
ou mesmo como uma primeira oportunidade entrada no campo da docência. Con-
forme se pode observar na tabela 1 a seguir, a maioria dos respondentes possuía 
três anos ou menos de experiência (43,3%) enquanto 19,2% nunca havia leciona-
do. Não foi possível comparar estas características do programa com o restante da 
EJA, pois o questionário do Censo Escolar não colhe estas informações.

Tabela 1 - Experiência docente por faixa etária dos respondentes - PJU 

Experiência Docente
Faixa 
Etária

Nunca 
lecionou

3 anos 
ou menos

4 a 7 
anos

8 a 11 
anos

12 a 15 
anos

Mais de 
15 anos Total

30 anos 
ou menos 19,2% 43,3% 28,9% 7,8% 0,7% 0,2% 100,0%

De 31 a 
40 anos 9,3% 23,2% 28,6% 21,3% 12,0% 5,5% 100,0%

De 41 a 
50 anos 9,8% 16,5% 14,5% 12,5% 18,0% 28,6% 100,0%

De 51 a 
60 anos 10,0% 13,8% 7,5% 15,0% 8,8% 45,0% 100,0%

Mais de 
60 anos 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% 12,5% 62,5% 100,0%

Fonte: SMA-PJU. Rotina 002 perfil de educadores, 6ª entrada.

Se por um lado os professores do PJU são relativamente jovens, com pouca ou 
mesmo nenhuma experiência profissional como docentes, por outro apresentam 
escolaridade ligeiramente maior que o restante dos professores da EJA. De acordo 
com os dados, há pequenas diferenças percentuais que indicam maior proporção 
de docentes do PJU com pós graduação lato sensu e stricto senso. É importante 
mencionar que de acordo com as normas do programa, só poderiam ser admitidos 
profissionais com o ensino superior completo, à exceção daqueles que atuariam 
na qualificação profissional e que poderiam ter, no mínimo, um curso técnico de 
nível médio na área de atuação.
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A categoria “escola” foi a que mais apresentou possibilidades de cruzamentos 
entre o Projovem Urbano e o restante da EJA nos municípios selecionados. O pri-
meiro aspecto apresentado é o da existência de bibliotecas nas escolas. A maioria 
das escolas que oferecem a EJA possuem bibliotecas, totalizando 63,8% dos casos. 
O PJU apresenta um percentual ainda maior, de 88,1%. Contudo, é possível iden-
tificar no banco de dados do programa a informação de que destes 88,1% há um 
total de 39,3% de casos em que apesar da existência da biblioteca, os alunos não 
têm acesso à mesma. Sendo assim, a mera existência do espaço não significa que o 
mesmo esteja disponível aos alunos. Esta informação permite melhor qualificar os 
dados, já que neste caso, a biblioteca é utilizada pela minoria (48,8%).

Em relação aos laboratórios de informática, os dois cenários observados seguem 
as mesmas tendências. Assim, em ambos os casos a maioria das escolas possui 
laboratórios de informática. Identificamos um maior percentual de existência dos 
mesmos nas escolas do Projovem Urbano onde 79,4% os possuem e 20,6% não. 

É importante mencionar que o termo de cooperação estabelecido entre a União e 
os municípios que firmassem a parceria com o PJU estipulava, como pré-requisito 
para escolha dos núcleos onde se realizariam as atividades do programa, a existên-
cia prévia ou a disponibilização urgente de espaços onde pudessem ser montados 
laboratórios de informática. Como se pode perceber pelos dados apresentados, 
mesmo já em sua sexta entrada o programa ainda possuía um déficit de 20,6% 
deste item para seus alunos. 

No tocante à existência de Internet, percebe-se que em ambos os casos a maioria 
das escolas a possui. Contudo, as escolas que oferecem a EJA se mostram ain-
da melhor equipadas que as que receberam o Projovem Urbano. Assim como no 
caso dos laboratórios de informática, a disponibilização do acesso à Internet se 
configurava como uma responsabilidade das coordenações locais que aderissem 
ao programa. Contudo, percebe-se um déficit de oferta deste item em 25,7% dos 
locais de funcionamento.

A existência de aparelhos de TV nas escolas é também apontada como maioria tan-
to pelo Censo Escolar quanto pelo PJU. Neste caso, a oferta pelo Projovem urbano 
é 8,0% menor que aquela apontada na EJA pelo Censo Escolar. 

Praticamente as mesmas tendências são encontradas quando analisamos a existên-
cia de aparelhos de DVD ou de video cassete nas escolas. Como se pode perceber, 
a maioria das instituições, em ambos os casos dispões destes itens. Contudo, o Pro-
jovem Urbano apresenta uma oferta 9,4% menor dos mesmos quando comparado 
com a EJA. 

Em relação às salas de professores o PJU apresenta uma oferta discretamente me-
lhor quando comparado com a EJA. No entanto, nota-se que, em ambos os casos, 
a existência de um espaço destinado aos educadores não não se configura como 
um problema já que a absoluta maioria das escolas o possui.
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A oferta de alimentação escolar aos alunos foi o útlimo item considerado passível 
de comparação entre o PJU e o Censo escolar. Neste caso, ambos os cenários apre-
sentam praticamente os mesmos índices. Os percentuais são altos, apesar de ainda 
deixarem uma margem de deficiência na oferta. 

Considerações finais 

Os dados indicam algumas diferenciações ligadas à oferta do Projovem urbano em 
relação ao restante da EJA nos municípios analisados. No que se refere aos alunos, 
o programa parece atrair de forma diferenciada jovens do sexo feminino. A este 
respeito seria é importante um aprofundamento das investigações no sentido de 
se compreender por que tal tendência se manifesta no PJU. Há algumas especu-
lações entre os agentes do programa, ainda não verificadas através de pesquisas, 
mas baseadas em leituras preliminares de seus dados de supervisão. Segundo estes 
dados, muitas jovens mães informaram, por exemplo, terem sido “autorizadas” 
pelos respectivos parceiros a retornar aos estudos apenas através do PJU devido 
à oferta do auxílio financeiro, que atua como uma complementação da renda fa-
miliar. Outra especulação tem sido feita no sentido de atribuir às estratégias das 
gestões locais na escolha de escolas mais proximas de seu público alvo, facilitando 
o deslocamento e proporcionando às jovens maior sensação de segurança para ir 
e retornar dos estudos. Contudo, será ainda necessário averiguar se estes fatores 
realmente estão presentes e qual o seu peso para esta caracterização. 

No tocante aos docentes, o programa atraiu muitos jovens professores, sem expe-
riência ou com pouca ainda. Outras informações sobre os docentes do Projovem 
Urbano foram colhidas em várias ocasiões, através de variados métodos e instru-
mentos de coleta e podem contribuir para investigações futuras que venham a 
elucidar as ocorrências aqui apontadas. A este respeito, por exemplo e com base 
nos dados de supervisão do programa que ainda precisam de maior sistematiza-
ção, pode-se levantar ao menos duas hipóteses ligadas à atuação das gestões mu-
nicipais responsáveis pela execução do programa e, por extensão, pela seleção dos 
professores que atuariam nele. A primeira delas é a de que em vários processos de 
seleção o critério etário foi adotado, ou seja, buscou-se propositalmente preencher 
as vagas com professores mais jovens, que tivessem mais a “cara do programa”. 
Outra informação já registrada por educadores do PJU é a de que muitas gestões 
locais preencheram os quadros de docentes do programa através de contratos de 
prestação de serviços autônomos, o que representaria uma condição de trabalho 
menos interessante para aqueles com maior experiência. Estas informações tam-
bém precisam ser sistematicamente apuradas. 

Em relação à infraestrutura disponibilizada para os alunos, cabem também algu-
mas colocações. Ainda que as diferenciações encontradas sejam, em sua maioria, 
sutis, elas desfavorecem o Projovem urbano quando comparado com o restante da 
EJA, na maioria dos aspectos analisados. Apenas os percentuais referentes à dis-
ponibilização do laboratório de informática e da sala de professores foram maio-
res no PJU. No caso dos laboratórios de informática, uma explicação possível é a 
de que como a iniciação à informática é um dos elementos curriculares de curso 
no modelo estabelecido para o PJU, o governo Federal se responsabilizou, desde 
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2005, pelo custeio e instalação dos computadores e das redes de acesso à Internet. 
Coube portanto às gestões locais disponibilizar o espaço nas escolas e preparar 
apenas a instalação elétrica necessária. Sabemos que, desde 2005 as gestões muni-
cipais vêm utilizando praticamente as mesmas escolas nas sucessivas entradas de 
alunos para o programa. 

No que se refere ao PJU, a oferta de biblioteca, Internet, TV, DVD ou VHS e ali-
mentação escolar se mostrarou abaixo dos percentuais apontados na EJA pelo 
Censo Escolar do INEP. Neste sentido, cabem algumas indagações. O Projovem 
Urbano utilizou como espaços para as atividades educa\tivas, quase que sem ex-
ceção, escolas da rede pública estatual ou municipal de ensino. Por uma limitação 
do banco de dados do programa, não foi possível identificar quais eram estas esco-
las nos municípios e, por isto, não foi possível também saber quais destas escolas 
recebiam apenas o PJU, apenas a EJA ou ambos. No entanto, levando-se em conta 
que os dados analisados do banco de dados do INEP também se referem, em sua 
quase totalidade à rede pública de ensino (94%), por que escolas públicas ofertam 
de maneira diferenciada seus recursos para alunos e professores do PJU e da EJA? 

As explicações mais recorrentemente reportadas por alunos e professores do Pro-
jovem urbano aos agentes do sistema de monitoramento e avaliação por ocasião 
das coletas de informações (e que também necessitariam de maior sistematização 
e análise, remetem às gestões locais e escolares). Registros dos dados de supervi-
são do programa apontam para uma interferência das gestões escolares no nível 
de acesso dos alunos do programa aos espaços e recursos existentes na escola. De 
acordo com alguns dos registros, alguns dos gestores somente aceitaram o progra-
ma por imposição da coordenação municipal e dificultam o desenvolvimento das 
atividades na escola. Desta forma, é possível encontrar, na rotina de verificação 
das condições de oferta do PJU, registros como: 

“A escola onde está lotado o Núcleo possui laboratório de informática com 23 computa-
dores, porém não estão disponíveis para os alunos do Projovem porque a Secretaria de 
Educação ainda não lotou um técnico para atuar no referido espaço no período da noite.” 

“A diretora da ecola exige uma pessoa responsável pelo laboratório de informatica, sem 
a qual o mesmo não poderá ser utilizado.” 

“Além de muitas crianças, filhos de alunos, soltos no pátio, muitos estudantes estão sem 
o uniforme. A coordenação ainda não disponibilizou fardamento suficiente, o que tem 
gerado tensão entre alunos, educadores e direção da escola.” 

E ainda 

“A escola possui sala equipada com TV 50’’, telão e Data Show, mas que não está dis-
ponível para o Projovem. Existe internet na escola, mas a direção da escola desliga o 
roteador que fica na secretaria e o laboratório de informática fica sem internet.” 

Em contrapartida, há relatos de gestores que receberam o programa e os alunos 
“de braços abertos”. Nestes casos alunos e professores relatam que há a disponi-
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bilização irrestrita aos espaços e recursos da escola quando comparada àquela 
disponibilização aos demais alunos que a frequentam. 

“A escola possui equipamentos como TV, data show e outros disponíveis sempe que 
solicitados à direção da escola.” 

“Segundo um educador, a biblioteca não fica aberta porque o Projovem não solicita. 
Ele informa que a direção não faz impedimentos quanto ao uso do espaço da escola.” 

“A Professora Rosilene de Matemática, informou que a direção da escola tem dado todo 
apoio necessário para o ProJovem - Alunos e Educadores.” 

São poucos e ainda iniciais os dados aqui analisados, mas já se pode perceber pe-
culiaridades relacionadas ao PJU, bem como influências das gestões municipais e 
escolares em sua execução. Para um melhor entendimento acerca das influências 
do Projovem Urbano sobre a oferta educacional nos municípios, bem como dos 
efeitos das gestões locais e escolares sobre as possibilidades de execuão do progra-
ma, um aprofundamento e ampliação da análise dos bancos de dados disponibili-
zados pelo programa se faz necessário. Abordagens qualitavas precisam também 
estar vinculadas às análises dos dados quantativos existentes. Assim, esperamos 
que se torne possível compreender as razões pelas quais foram encontrados alguns 
dos índices aqui expostos. Neste sentido será de grande importância procurar com-
preender em que medida as conjunturas municipais, a trajetória dos municípios 
na elaboração e execução de políticas públicas de juventude e o próprio posicio-
namento dos gestores municipais e escolares e suas relações internas afetam a 
execução de programas Federais como o Projovem urbano. 
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Texto de Estudo III

Educação para trabalhadores/as
A experiência do projeto Escola Zé Peão, desenvolvida pelo Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobiliário de João Pessoa e por um grupo de professores e es-
tudantes do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, é analisada no artigo a 
seguir, apontando limites, possibilidades e significados da instalação de uma sala de aula em 
um canteiro de obras.

O artigo integra a publicação “Construção coletiva: contribuições à educação de jovens e adultos”. 

Uma prática educativa com operários da construção
Timothy Ireland

Nas práticas educativas que se proponham a inovar existe sempre uma tensão en-
tre a proposta e a sua execução, entre o desejado e o realizável, entre o idealizado 
e o concreto. O projeto Escola Zé Peão não é diferente. Em uma breve sistematiza-
ção dessa experiência, buscaremos identificar a tensão que permeia as suas várias 
dimensões, tentando fugir à tendência de se descreverem práticas da forma como 
gostaríamos que fossem e não da forma como elas são. Tanto na prática cotidiana 
da escola aqui relatada como no ato de tentar registrar e analisar tal experiência, 
o grande desafio é enfrentar, e não esconder, a distância entre o real e o desejado 
e buscar compreender quais são os fatores, os impedimentos, os limites que difi-
cultam a implantação da proposta na forma em que a concebemos.

O projeto Escola Zé Peão é uma prática educativa desenvolvida pelo Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de João Pessoa e 
por um grupo de professores e estudantes do Centro de Educação da Universidade 
Federal da Paraíba. Teve sua inspiração numa política educacional desenvolvida 
pelo grupo, que conquistou a direção do Sindicato em 1986, baseada, entre outros 
fatores, na constatação de que o baixo nível de escolarização entre os operários da 
categoria se configurava como um impedimento à construção de um sindicato de-
mocrático e participativo. Assim, a escola foi concebida como forma de diminuir 
a tensão entre a proposta de uma organização e estrutura sindicais democráticas e 
participativas e a dura realidade de uma categoria condenada ao silêncio durante 
longos anos, silêncio esse incentivado por uma direção sindical pelega, que o novo 
grupo veio substituir (IRELAND, 1988).

Mas em que sentido se considerava que o domínio do conhecimento podia contri-
buir para mudar esse quadro? Em primeiro lugar, entendia-se que o domínio do 
conhecimento instrumentaliza as relações de poder e, na medida em que o operá-
rio se apropria, com a mediação da escola, desse conhecimento, potencializa suas 
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formas sociais de luta. Em segundo lugar, compreendia-se que esse mesmo conhe-
cimento contribui para a formação da identidade subjetiva do operário como ser 
humano e como cidadão; nesse sentido, a escola se configura como um direito 
básico constitucional do trabalhador. 

Em terceiro lugar, acreditava-se que a escola, como mediadora potencial de co-
nhecimento, contribuía de maneira fundamental para a formação profissional do 
trabalhador. Essa terceira contribuição da escola tem sido cada vez mais reforçada 
pelo crescente processo de modernização tecnológica constatada na indústria da 
construção, que vem exigindo níveis cada vez maiores de escolarização formal 
de seus operários. Assim, o domínio do conhecimento potencialmente fortalece a 
capacidade de luta do operário como sujeito coletivo, representa um direito básico 
seu como cidadão e, crescentemente, se torna um imperativo para resguardar o 
seu emprego.

A Escola Zé Peão abriu as suas primeiras seis salas de aula em canteiros de obras 
da cidade de João Pessoa em 1991, depois de ter garantido o espaço necessário 
para a sua implantação na convenção coletiva da categoria de 1990. Iniciada com 
o intuito de alfabetizar aquele segmento social e educacionalmente mais discri-
minado da categoria – os serventes alojados nos canteiros de obras –, a escola 
enfrentou, já no processo de matrícula, a primeira tensão entre o proposto e a rea-
lidade, quando surgiu uma demanda forte por parte dos operários que já tinham 
um domínio mínimo da leitura e da escrita. A proposta passou então a englobar 
três programas básicos: Alfabetização na Primeira Laje (APL), para operários sem 
escolarização prévia, Tijolo sobre Tijolo (TST), para aqueles com certo domínio de 
leitura e da escrita e da matemática, e Varanda Vídeo (VV), que objetivava contri-
buir para a formação cultural mais ampla do trabalhador-aluno, por meio da exi-
bição e discussão de vídeos. Desde 1995, a escola também oferece uma oficina de 
arte como parte do seu programa e conta com o apoio de uma biblioteca volante, 
além de um programa de atividades e visitas culturais.

As aulas nos canteiros de obras ocorrem de segunda à quintafeira, no horário 
noturno, depois do segundo turno de trabalho. A sexta-feira, quando a maioria 
dos operários volta para a sua cidade de origem, é dedicada a atividades de pla-
nejamento e formação da equipe pedagógica. Os professores são todos estudantes 
de vários cursos da Universidade Federal da Paraíba, que recebem uma bolsa de 
estudos como remuneração para o seu trabalho. Atualmente, a escola conta com 
doze salas de aula implantadas em sete canteiros de obras, com uma matrícula 
inicial de 203 operários. Esse número varia em conseqüência da política da escola 
de não negar acesso a nenhum trabalhador que queira estudar.

Para se entender as tensões que a escola enfrenta é fundamental buscar as suas 
raízes na indústria em que o projeto se insere.

A indústria da construção civil em João Pessoa encontra-se em um momento de 
mudanças, exigidas em parte pelo processo de modernização tecnológica e em 
parte pelo processo de modernização das relações de trabalho, ambos os movi-
mentos reflexos do processo de internacionalização que caracteriza a economia e 
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do programa de estabilização que dá sustento ao Plano Real. O setor é conhecido 
por empregar um grande contingente de trabalhadores, com baixos índices de 
produtividade e altos índices de rotatividade.

A rotatividade de mão-de-obra não é um fenômeno simples ou linear. Em parte, é 
gerada pela própria estrutura da indústria da construção, em que o local de pro-
dução sofre constantes mudanças: quando se termina um prédio, o produtor sai 
de cena, e o local de produção se desloca para um novo espaço físico. Contribuem 
também para a rotatividade as formas de financiamento comuns na indústria: a 
decisão de se iniciar obras grandes frequentemente depende de financiamentos 
públicos federais. A título de exemplo, a média mensal de rotatividade nessa in-
dústria, em 1994, era de 4,06, enquanto nos outros setores da economia urbana 
era de 1,56 (IDEME, 1995).

A forma tradicionalmente utilizada para compensar a baixa produtividade da in-
dústria é o prolongamento da jornada de trabalho. A jornada básica ainda é de 44 
horas semanais, quase sempre acrescida de horas extras e serão. O trabalho se des-
taca pelas demandas físicas que faz ao corpo e à mente do operário, não compen-
sadas pelo salário. O trabalhador qualificado (profissional) em João Pessoa ganha 
R$ 0,95 por hora e o trabalhador não-qualificado (servente) R$ 0,64. Outra carac-
terística da indústria pessoense é a alta porcentagem de trabalhadores migrantes 
que emprega. A maioria desses trabalhadores – expulsos do campo pela falta de 
terra ou pela falta de emprego – continua vivendo a dicotomia rural-urbano.

Passam a semana alojados nos canteiros de obras, voltando à cidade de origem 
nos finais de semana. Os alunos-operários da escola são, portanto, na sua maioria, 
oriundos do campo, não-qualificados (pelos padrões urbanos), com baixa escolari-
dade formal, relativamente jovens e todos homens.

Evidentemente a proposta de se conjugar a função ‘tradicional’ da escola – a de 
veicular e socializar aquele saber sistematizado que faz parte da herança da hu-
manidade – com a necessidade de tomar como ponto de partida para o processo 
de aprendizagem a experiência de vida e a realidade de trabalho do operário cria 
determinadas tensões. O fato de o projeto ser conduzido por parceiros aparente-
mente tão diferentes como dirigentes sindicais, professores e estudantes universi-
tários, acrescenta outra camada de complexidade.

Como, então, caracterizar essa escola, que não pretende ser uma escola sindical, 
embora seja uma escola do sindicato? Destacamos o lugar central que a alfabeti-
zação ocupa no processo de ensinoaprendizagem e o papel que a reflexão crítica 
sobre a experiência complexa do operário (como produtor, pai de família, poten-
cial sócio do sindicato e homem originalmente do campo, na maioria das vezes) 
representa como conteúdo desse processo. Em resumo, há uma preocupação de 
trabalhar o saber escolar, mas sem perder o compromisso com a realidade concre-
ta dos operários da indústria da construção.
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Traduzindo essa preocupação em termos metodológicos, a coordenação considera 
que “o problema do método (...) não foi resolvido através de uma tomada de deci-
são ocorrida em um momento específico, de uma vez por todas (...).” (IRELAND, 
1993, p. 59) O que houve, e ainda há, é um processo que se desenvolve dentro da 
orientação geral definida à época da elaboração do projeto, uma seqüência contí-
nua de tomadas de decisões condicionadas pela realidade vivida em cada fase da 
escola. Assim, foi-se criando um método caracterizado por três princípios básicos: 
o da contextualização, o da significação operativa e o da especificidade escolar.

Quanto à contextualização, entende-se que a escola situa-se em um contexto con-
creto em que se destacam as condições de vida e de trabalho dos alunos-trabalha-
dores, as lutas do sindicato que representa a categoria e a localização da equipe 
responsável pelo Projeto no atual espectro de teorizações sobre educação de um 
modo geral e sobre alfabetização em particular. Por significação operativa, com-
preende-se a busca e o confronto entre o desejado e o possível, e pelo princípio da 
especificidade escolar defende-se o compromisso do projeto como prática escolar 
dedicada ao ensino da leitura e da escrita stricto sensu. Dessa forma, a escola busca 
um equilíbrio entre a significação, no sentido da organização de atividades esco-
lares inteligentes, significativas e politicamente corretas, e a mecânica, no sentido de 
atividades que favorecem a aquisição pelo trabalhador de certos automatismos 
referentes ao modo como se lê e se escreve (IRELAND, 1993).

Na prática do cotidiano da sala de aula, a proposta teóricometodológica enfrenta 
as constantes limitações impostas pela dimensão tempo. Não há tempo para tudo 
que se considera desejável. A importância de se alfabetizar para não frustrar mais 
uma vez o adulto-aluno cria uma tensão necessária com o entendimento de que 
a educação não se limita somente a ler, escrever e contar e às noções básicas das 
ciências exatas e naturais. Existem outras linguagens que exigem uma aprendiza-
gem e que são também importantes para a geração de novos conhecimentos. As 
oito horas semanais de atividades escolares se tornam insuficientes.

Em acréscimo às tensões próprias do processo pedagógico, o espaço da escola se 
encontra constantemente invadido física e temporalmente pela atividade predató-
ria da indústria: os materiais e a sujeira da construção invadem as salas de aula, 
e o serão rouba o tempo de escola do operário, da mesma forma que, em muitos 
casos, a necessidade de iniciar atividades econômicas precocemente roubava da 
criança a chance de freqüentar a escola na idade adequada. A própria atividade 
sindical também compete em certas épocas do ano com a escola: no período ante-
rior à data base e à convenção coletiva, o número de assembléias cresce e ocupa 
o tempo da escola, embora se reconheça o potencial educativo desse espaço para 
o operário.

Por último, a própria escola ocupa uma parte do tempo necessário ao operário 
para repor as suas forças depois da longa e estafante jornada de trabalho. O des-
canso e o lazer são componentes necessários da vida humana. Embora a escola não 
seja fisicamente exigente, da mesma forma que o trabalho na obra, também exige 
do operário-aluno. O esforço intelectual é uma atividade que precisa de treino e de 
exercício. Reclamar que o ato de aprender às vezes faz “a cabeça doer” é bastante 
comum em experiências de educação de adultos.
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O espaço físico da escola se configura como uma dimensão conflituosa em muitas 
práticas educativas com adultos. Ou o adulto tem que se adaptar a mesas e cadei-
ras feitas para pessoas bem menores ou a sala de aula é um espaço improvisado e 
emprestado.

No projeto Escola Zé Peão achamos relevante levar a escola ao canteiro de obra 
por várias razões. Julgamos que assim facilitaríamos em muito a participação do 
operário na escola. De fato, a presença da escola no canteiro pode ser considerada 
positiva. Porém tivemos que reconhecer que esse espaço ocupado pela escola não 
é isento de contradições. A sala ocupa um espaço à noite depois de as atividades 
produtivas terem terminado, mas o espaço da obra, por mais que o enfeitemos 
com cartazes, mapas, desenhos dos alunos e outros materiais pedagógicos, ainda é 
um espaço regido por regras impostas pelas relações sociais de produção.

A recriação da proposta pedagógica no cotidiano da sala de aula depende da equi-
pe pedagógica, tanto dos coordenadores como dos professores. Para a maioria, 
a Escola Zé Peão é a sua primeira experiência como professor-alfabetizador de 
adultos. Nesse sentido ela é um espaço de formação e experimentação e não deve 
deixar de ser, embora tenha que assumir os riscos implícitos nessa opção.

O projeto também tem que conviver com outras demandas no tempo do professor 
e dos coordenadores. Ninguém pode oferecer dedicação exclusiva à escola. Sem-
pre lembramos dos efeitos perniciosos da rotatividade do aluno sobre o processo 
de ensino-aprendizagem, mas raramente consideramos o efeito da rotatividade de 
professores sobre o mesmo processo. Queremos exigir compromisso, competência 
e permanência do professor, quando a própria natureza da escola como projeto, 
que renova os contratos com as agências financiadoras de ano em ano, gera um 
clima de instabilidade incoerente com o processo pedagógico. Acreditamos que 
essas questões estão presentes em muitos projetos e experiências.

Então, quando falamos da distância entre a proposta escrita e o projeto concreto, 
constantemente re-elaborado na prática diária de sala de aula de cada professor e 
na  prática diária de cada coordenador, estamos falando da realidade deste projeto 
e da maioria dos outros. Existe uma tensão potencialmente criativa, mas sempre 
um espaço em movimento.

Nesses cinco anos do projeto, passaram pela escola mais de mil operários-alunos. 
Evidentemente, nem todos conseguiram permanecer durante os nove meses do 
ano letivo. Como já indicado, a demissão e a rotatividade tiram muitos deles da 
escola. Outros fatores também contribuem para o que se convencionou chamar 
de “evasão”: serão, cansaço, a concorrência com outras formas de lazer como o 
dominó e o baralho, a televisão ou rádio, a cachaça e o namoro e a concessão da 
carteira de estudante. O processo de avaliação contínua que se emprega revela 
que, mesmo com evasão, há significativos ganhos escolares de aprendizagem mes-
mo para aqueles que não puderam permanecer na escola.
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Se a escolarização do operário é considerada de fundamental importância, a con-
tribuição dos operários no crescimento e fortalecimento da organização demo-
crática do sindicato também é um indicador importante para avaliar o trabalho. 
Embora não seja possível afirmar que a escola é a única responsável por certas mu-
danças, existem indicações de que ela criou um campo fértil em que a discussão 
de novas idéias se tornou mais factível. A participação nas assembléias sindicais 
aumentou significativamente (nas últimas quatro assembléias participaram em 
média 432 operários, em 1990 a média era de 194). É mais comum os operários 
fazerem demandas em defesa de seus direitos no seu canteiro de obra sem depen-
der da intervenção da direção do sindicato. Vários ex-alunos já fazem parte da 
direção sindical. Dentro da escola, há cada vez mais interesse em participar do 
conselho de representantes de sala de aula, que se reúne uma vez por mês para 
discutir assuntos da escola.

Por último, houve uma importante inversão de papéis com relação aos primeiros 
anos do projeto: iniciada como uma provocação da direção do sindicato à cate-
goria, a escola se tornou uma demanda ativamente articulada e procurada pelos 
operários.

Como então interpretar essa demanda pela escola? Representa ela uma oportu-
nidade de recuperar o que foi, para a maioria dos trabalhadores-alunos, uma ex-
periência curta e frustrada, até mesmo uma experiência negada? Representa isso, 
mas representa mais que isso. Significa uma oportunidade que, nas palavras de 
Oliveira (1992, p. 40), permite ao operário “um pequeno salto: passar da prática 
empírica para uma outra, cuja empiria seja sistematicamente refletida; passar da 
vida expressa dominantemente pela oralidade, para a vida expressa através da 
escrita.” Sem dúvida a escola significa isso também para o operário. Realistica-
mente, não existe muita expectativa de que os novos conhecimentos adquiridos na 
escola vão redundar em melhorias na qualidade material de vida, melhores salá-
rios ou uma mudança de profissão para um setor econômico “mais nobre”. Acima 
de tudo, a escola representa uma contribuição para o soerguimento da auto-estima 
e da dignidade do trabalhador, para o fortalecimento de sua identidade num cole-
tivo de operários e como cidadão que tem nome e não mais o dedão sujo de tinta.

A prática educativa desenvolvida pela Escola Zé Peão exemplifica a complexidade 
característica de outras experiências semelhantes. A complexidade é conseqüência 
da necessidade de levar em consideração e conciliar, contemplar e reconhecer as 
tensões inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. Reforça a necessidade de 
sonhar com os pés plantados firmemente no chão. É necessário basear uma prática 
em uma proposta teórico-metodológica guiada por princípios, porém tal proposta 
não pode se tornar uma camisa de força a ser implementada a todo custo. Ela tem 
que interagir com os interesses e necessidades de aprendizagem dos operáriosalu-
nos, como sujeitos coletivos e como indivíduos, e com o contexto concreto em que 
a prática se desenvolve – no caso específico, a indústria da construção civil. No 
processo, a proposta original fica sujeita à avaliação do concreto e, nessa relação, 
cria-se e se recria.
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A distância entre o proposto e o concreto do cotidiano, quando entendida, reco-
nhecida e  cuidadosamente analisada por todos os atores envolvidos no empreen-
dimento, torna-se uma tensão criativa e não um impedimento ao desenvolvimento 
de uma prática coerente, comprometida e eficiente.
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Texto de Estudo IV

Condições de trabalho
Na abertura deste Módulo, as considerações de Chico Mendes em relação ao acesso à educa-
ção por parte dos seringueiros aponta diferentes expectativas. É a possibilidade de superar a 
exploração do patrão, por meio da exigência de direitos trabalhistas, mas é também uma for-
ma de organização do grupo, naquele caso, em torno da Cooperativa, para que, coletivamente, 
buscassem novas formas de organização de seu próprio trabalho, baseada na sustentabilidade 
social e ambiental.

Passadas quase três décadas do assassinato de Chico Mendes, o Brasil continua a contabilizar 
tanto a perseguição a lideranças sociais, como milhares de casos de trabalho em condições 
análogas à escravidão.

Como se pode observar nos textos apresentados a seguir, o acesso à educação também conti-
nua intrinsecamente relacionado ao tema. De um lado, as vítimas do trabalho escravo atual 
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são pessoas com pouca ou nenhuma escolaridade. De outro lado, há a expectativa que educa-
dores/as façam de sua prática uma forma de combate a esta condição, propondo reflexões que 
levem os educandos a se reconheceram como sujeitos de direitos frente ao mundo do trabalho.

OIT e MEC lançam cartilha para alfabetizadores contra  
trabalho escravo (21/6/2006)15

Figura – Escravo nem pensar.
Fonte: Reporter Brasil, 201516.

O Ministério da Educação iniciou a distribuição das 40 mil cartilhas que serão en-
viadas a alfabetizadores que atuam no Programa Brasil Alfabetizado para prevenir 
a ocorrência de trabalho escravo nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Vale 
do Jequitinhonha. 

Fruto de uma parceria inédita entre o  Ministério e a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), as cartilhas fazem parte do projeto “Escravo, nem pensar”, 
desenvolvido pela ONG Repórter Brasil.

Nos últimos, o Brasil alcançou uma posição de destaque no cenário internacional 
pela luta empreendida contra o trabalho escravo, tal como foi reconhecido no 
relatório “Uma Aliança Global contra o Trabalho Forçado”, divulgado em 2005 
pela OIT.

15  Disponível em: Disponível em: http://reporterbrasil.org.br/2006/06/oit-e-mec-lancam-cartilha-para-
alfabetizadores-contra-trabalho-escravo/. 

16  Disponível em : http://reporterbrasil.org.br/documentos/almanaque_alfabetizador.pdf
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“Embora o Brasil tenha avançado muito na repressão e combate a esse crime 
são necessárias ainda medidas de prevenção e informação àquelas comunidades 
vulneráveis que correm o risco de terem seus trabalhadores aliciados e traficados 
para serem explorados como escravos principalmente em fazendas Região Norte”, 
disse Patrícia Audi, coordenadora do Projeto de Combate ao Trabalho Escravo da 
OIT no Brasil.

A vulnerabilidade desses trabalhadores, a maioria provenientes de estados com 
baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) deve-se, principalmente,  à falta 
de oportunidade de geração de emprego e renda que permitam a sobrevivência de 
suas famílias, lembrou Patrícia Audi.

De acordo com dados da OIT, os trabalhadores aliciados para o trabalho escravo 
são, em sua grande maioria, homens com idade entre 21 e 40 anos, analfabetos ou 
com pouquíssimos anos de instrução. 

“A iniciativa do MEC e da OIT de levar a informação quanto aos riscos de alicia-
mento e escravidão a essa população, por intermédio do excelente Programa Bra-
sil Alfabetizado, garantirá que essas pessoas tenham a possibilidade de não serem 
enganadas por falsas promessas de emprego, exploradas de maneira desumana e 
levados à escravidão contemporânea”, disse Patrícia Audi. “A cartilha informará 
os principais direitos trabalhistas a essas pessoas, ao mesmo tempo em que lhe 
garantirá a possibilidade de aprender a ler e a escrever”.

“Este programa tem como objetivo fundamental transformar os alfabetizadores 
em atores importantes para a prevenção do trabalho escravo no Brasil”, disse o 
jornalista e cientista político Leonardo Sakamoto, coordernador da ONG Repórter 
Brasil.
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Setor têxtil e construção lideram casos de trabalho escravo em SP 
(20/1/2015)17

Camila Maciel e Bruno Bocchini 

Pesquisa do governo paulista revela que a maior parte dos casos de vítimas de tra-
balho análogo à escravidão em São Paulo ocorre no setor têxtil, na agropecuária 
e na construção civil.

O levantamento, feito pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, anali-
sou 257 processos relacionados ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo, sendo 
171 ações do Ministério Público Federal (MPF) e 86 procedimentos do Ministério 
Público do Trabalho (MPT). Os dados correspondem aos meses de agosto e setem-
bro do ano passado.

Em relação aos processos do MPF, o ramo têxtil registrou 179 pessoas exploradas 
pelo empregador no período analisado. Na construção civil, a projeção é que 281 
trabalhadores foram vítimas. No setor de agricultura e pecuária, o número ficou 
em torno de 125 pessoas.

Os dados são estimativas, pois os processos não têm uniformidade de informações, 
o que dificulta traçar o perfil dos casos de trabalho escravo no estado de São Paulo.

“Normalmente, a causa geradora desse problema é a ausência de política pública 
na localidade onde as pessoas estão. A tendência é: eu não tenho trabalho, eu 
preciso trabalhar, então vou procurar trabalho onde tem. Se a oportunidade de 
trabalho vem de forma abusiva, provavelmente é onde vou ter que me socorrer. É 
uma situação de sobrevivência praticamente”, destaca a coordenadora do Núcleo 
de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas da Secretaria de Justiça e Defesa da Cida-
dania do estado de São Paulo, Juliana Felicidade Arnede.

Os dados do MPT apontam que, dos 71 processos que identificam o ramo de explo-
ração, 63% ocorreram na área urbana. O setor de construção civil lidera o número 
de casos, com 32% do total, seguido pelo ramo agropecuário, com 30% (21 ocor-
rências) e têxtil, com 17% dos casos.

Em relação ao número de vítimas, no ambiente rural há predominância do sexo 
masculino: foram 1.408 homens e 192 mulheres. O mesmo cenário é visto na 
construção civil, onde apenas um era mulher, dos 76 trabalhadores identificados. 
No setor têxtil, a proporção é diferente, com 80 homens e 45 mulheres - 36% das 
vítimas do sexo feminino.

O mapeamento a partir dos processos do MPF revela ainda que, nos casos em que 
é possível identificar a origem das vítimas, 43% vieram de outros países, sendo a 
maior parte da Bolívia. Os trabalhadores do país latino correspondem a 16 dos 20 
casos. A maior área de exploração é o setor têxtil, com 14 ocorrências.

17  Disponível em: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/01/28/setor-textil-e-construcao-
lideram-casos-de-trabalho-escravo-em-sp.htm
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Em relação ao Brasil, o Nordeste é a região de origem da maior parte dos traba-
lhadores explorados. “Essa pode ser uma evidência de que o aliciamento de mão 
de obra por meio de intermediadores irregulares ainda é uma prática comum no 
Nordeste brasileiro”, assinala o estudo.

“Para combater isso, é importante que o Pacto Federativo funcione, que a gente 
tenha um comprometimento das redes sociais não só a partir do local onde a 
pessoa sofre o problema, mas a partir do local onde vive, onde pode criar boas 
oportunidades, seja para ficar, seja para ir para outro local. Mas o necessário é que 
você tenha uma integração efetiva de política pública em âmbito nacional. Isso 
não existe e é por isso que as pessoas sofrem”, ressalta Arnede.

Nos procedimentos do MPT, a maioria das vítimas (52%) nasceu na Bolívia. “Essa 
informação é bastante notória, porque reafirma um fluxo migratório que vem se 
consolidando ao longo dos anos”, diz o texto. Também foram identificados haitia-
nos (7%), paraguaios (3%) e chilenos (0,5%).

O número de vítimas brasileiras corresponde a 38%. Os trabalhadores resgatados 
eram de cinco estados. O Maranhão foi o mais recorrente, com 18 trabalhadores 
em condição análoga à escravidão, seguido pela Bahia, com sete; São Paulo, com 
quatro; o Ceará e o Piauí, com uma vítima cada.
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Lei das Domésticas desperta reações diferentes em todo o Brasil

Figura: Cartilha das domésticas.
Fonte: Ministério do Trabalho, 201518.

A nova lei despertou reações diferentes Brasil afora.“Hoje, a única previsão em 
vigor seria a questão da jornada de trabalho de 8 horas e 44 horas semanais. Todas 
as outras matérias ainda dependem de uma regulamentação de um projeto de lei 
que está aguardando o seu procedimento junto ao Senado. Enquanto não houver 
essa aprovação, vai haver uma lacuna na sociedade. Isso vai criando um conflito 
nas próprias residências que não sabem como agir e que caminho seguir”, afirma 
Luciano Gago, advogado trabalhista.

Para muitos, foi um susto. Como incluir novos gastos no orçamento familiar? E 
teve, também, patrão com medo de ser processado.

 “São os processos mais difíceis que chegam na Justiça do Trabalho para serem 
julgados.  Dificilmente se tem uma testemunha, tanto do lado da doméstica, ou do 
lado do empregador”, conta Ricardo Guimarães, advogado trabalhista.

Mas tem gente que não assina carteira. Não paga a previdência.

“É o empregador que paga menos, sonega informação, não dá o valor que é com-
binado. Não cumpre a lei, afinal”, destaca José Venerando da Silveira, advogado 
- STDMST.

“Aí ela disse assim: ‘olha, esse vai ser seu copo, seu prato e seu talher, separado’. 
Aí, eu: ‘tá certo’. Aí, na hora do almoço, ela fez a comida dela e disse assim: ‘a sua 
é aquela ali, está congelada, não está estragada, mas você pode comer’. Aí eu falei 
pra ela: ‘não estou com fome’. E sendo ela uma médica e ainda me perguntou: 
‘Você tem alguma doença?’. Aí eu disse: ‘Que eu saiba, não’. Foi uma humilhação”, 
lembra Maria Emília Ribeiro, diarista.

18  Disponível em: http://portal.mte.gov.br/trab_domestico/imprima-a-cartilha/
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Isso aconteceu há apenas dois meses, em pleno século XXI.

“Tem patrões que não dão a comida mesmo, elas levam de casa. Tem casas que 
a empregada só pode comer de fruta, pode estragar, mas é só a banana”, conta 
Zenilda Ruiz da Silva Silveira, assessora jurídica - STDMST.

No Sindicato das Domésticas, em São Paulo, eles oferecem até consultoria jurídica.

“Tivemos um caso aqui de uma empregada doméstica que ela só tinha direito a 
comer ovo. Como ela não tinha na casa dela, pros filhos dela nem o ovo, o ovo 
que ela tinha direito naquele dia, ela cozinhou pra levar pros filhos. O ovo que ela 
tinha direito a comer. Ela foi mandada embora por justa causa”, lembra Zenilda.

Abusos acontecem dos dois lados. É um cargo de confiança, tem que ser. Mas 
como esquecer as cenas de violência? A violência nem sempre é filmada, mas pode 
estar ali. Na área de serviço. Na falta de respeito.

“O empregado doméstico. sempre foi visto como se não fosse um ser humano. 
Aquele trabalho que veio mesmo da senzala, de serviçal. Uma faixa da classe, da 
sociedade, efetivamente não vai conseguir mais ter empregados domésticos. Mas 
a ideia não é que essa faixa tenha domésticos. É que todos que sejam domésticos 
sejam integrados efetivamente  ao regime da previdência, passem a ter direito a 
descansar, passem a ter direito a um limite de jornada, a um almoço,  a uma vida 
digna. Eles passarão a ter um maior reconhecimento dos empregadores. E prin-
cipalmente como cidadãos. Não só como empregados, mas empregado-cidadão”, 
completa Ricardo Guimarães.
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 RETOMADA 

Figura – Sala de aula rural.
Fonte: Vicente de Abreu, 1967.

Texto Síntese 
Letramento designa as diferentes práticas sociais mediadas pela língua escrita. São as práticas 
de leitura e escrita que ocorrem nos mais diversos domínios da sociedade, como no mundo do 
trabalho, da família, da participação social, da publicidade e, também, da escola, instituição 
que trabalha intencionalmente com o ensino da língua escrita. Assim, Letramento é o resul-
tado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever, o estado ou condição que adquire 
um grupo social ou um indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da escrita.” Desse 
modo, letramento seria resultado ou conseqüência do processo de alfabetização.

A inclusão social é um tema conceitual e politicamente diverso e polêmico, e que tem ocupado 
lugar de destaque, ao menos do ponto de vista do discurso, na formulação de políticas sociais, 
notadamente nas áreas da saúde, educação e assistência social.

Há consenso que a exclusão/inclusão social depende de múltiplos fatores e aspectos da vida 
social, e não apenas de indicadores econômicos. Certamente o Brasil é um país rico, mas a 
concentração da renda em reduzida parcela da população, aliada às desigualdades de raça/
etnia, territorialidade e sexo resultam na exclusão de milhares de pessoas do acesso aos bens 
econômicos, sociais, culturais e ambientais.

A educação, no senso comum e também na produção científica, é considerada um importante 
componente de promoção da cidadania, ou, possibilidade de reivindicar e usufruir de direitos.
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De um lado é preciso considerar que a ampliação da escolaridade de ampla parcela da popu-
lação não contribuiu para a superação das desigualdades que marcam a sociedade brasileira. 
De outro, que a manutenção dos altos índices de analfabetismo e a insatisfatória qualidade da 
educação propiciam as condições para a não transformação dessa realidade.

No campo da educação de jovens e adultos, a alternativa para a quebra desse círculo vicioso e 
perverso tem sido a tentativa de integrar programas de elevação da escolaridade ao ensino pro-
fissionalizante e práticas de estímulo ao exercício da cidadania e participação.Neste contexto, 
a busca de alternativas de geração de trabalho e renda também tem sido considerada, uma vez 
que o mercado formal de trabalho, por diversas transformações ocorridas, torna-se cada vez 
mais inacessível para segmentos marcados por diferentes dimensões da exclusão social.
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