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RESUMO 

 

 

FERNANDES, Ângela Maria Gomes Ribeiro. Educação de Jovens e Adultos: um 
caleidoscópio de histórias instituintes em análise. 2016. 123 f. Tese (Doutorado em 
Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação.  Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 
 

Esta tese de doutoramento do programa de pós-graduação de Políticas 
Públicas e Formação Humana (PPFH) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) coloca em análise as vivências de alfabetizandos, bolsistas alfabetizadores, 
coordenadores de turma do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) e das secretarias 
municipais de educação de 37 (trinta e sete) municípios pesquisados das regiões 
dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha, além de trazer vivências, colhidas durante a 
trajetória profissional da autora, imbricadas na educação de jovens e adultos.  
Analisa as práticas do PBA, interrogando qual a relação desta política pública com o 
neoliberalismo: como a história dessa política pública de educação circula entre 
políticas compensatórias e libertadoras? Como a dupla negação de direitos e a 
trajetória de exclusão destes alfabetizandos foram e estão sendo planejadas? Para 
sua consecução foi necessário apresentar alguns mecanismos do fazer diário da 
alfabetização, lançando mão do método arqueológico, propondo analisadores e, 
como indica Foucault, operando descentramentos. Trata-se de uma análise que se 
propõe a passar por fora das instituições cristalizadas, percorrendo as tecnologias 
de poder que as produziram. No mesmo sentido, as práticas cotidianas construíram 
analisadores, levando a problematizar as linhas que as produzem.  Como 
referências principais cita-se: DELEUZE, Gilles, FOUCAULT, Michel, FREIRE, 
Paulo, LINHARES, Célia, LOURAU, René, RIBEIRO, Darcy. 
 
Palavras-chave: Política Pública. Educação Popular. Diversidade. Micropolítica. 

Produção de Subjetividades. Experiências instituintes. 



ABSTRACT 

 

 

FERNANDES, Ângela Maria Gomes Ribeiro. Youth and adults education: a 
kaleidoscope about insider history in analysis. 2016. 123 f. Tese (Doutorado em 
Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação.  Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 
 

This doctoral thesis of the postgraduate program Public politics and 
anthropology of UERJ puts into analysis the experiences of illeterate people, 
scholarship recipients and teachers, coordinators of a class "Programa Brasil 
Alfabetizado" (PBA) and municipal secretaries of education from 37 districts 
researched in the regions of Vales do Mucuri and Jequitinhonha, besides building 
truly experiences during the professional trajectory of the author, woven into the 
education of children and adults.It analizes the practices of PBA, questioning which is 
the relation with the neoliberalism: how does the history of this public politics of 
education encapsulate between countervailing and liberatory? How were the 
negation of rights and the trajectory of these excluded illeterate planned and how 
have they been done? For its attainment it was necessary to present some 
mechanisms to make an illeterate diary, having at hand the archeological method, 
proposing analyzers and, as it indicates Foucault,operating decentering. It is an 
analyze which proposes to go around these institutions that are set instone running 
through technologies of power which produced them. In the same way, the daily 
practice built analyzers, leading them to trouble-shoot the lines which produce them. 
As mainly references is quoted: DELEUZE, Gilies, FOUCAULT, Michel, FREIRE, 
Paulo, LINHARES, Célia, LOURAU, René, RIBEIRO, Darcy. 
 
Keywords: Public Politics. Popular Education. Diversity. Micropolitics. Subjectives 

Production. Institute experiences. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa é uma criação permanente: consiste em interrogar 

conceitos, criticá-los e nunca meramente aplicar nossa teoria, 

de um modo meio mágico, fazendo uma espécie de 

encantação através da repetição mecânica das mesmas 

palavras. Pode dar certo no universo da fé, mas a pesquisa 

necessita de dúvidas e não de certezas prévias 

Lourau, 1993, p. 111 

 

 

Este trabalho propõe-se a realizar uma análise microfísica dos 

acontecimentos cotidianos dos despossuídos de escolaridade, da relação de tensão 

entre os bolsistas coordenadores de turma, bolsistas alfabetizadores, alfabetizandos 

e dos familiares dos alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado (PBA). Para 

tanto trará falas e histórias que ficaram atravessadas na minha vivência não como 

saberes menores1, apesar de assujeitados por todo um discurso que, por definir-se 

como científico, desqualifica o saber construído no cotidiano. Recorro ao saber 

menor não com o sentido de contrapô-lo, mas de destacá-lo como um saber que 

resiste ao instituído. 

  Foucault (2002) entende por “saberes sujeitados” aqueles saberes 

desqualificados por não serem conceituais, mas por estarem presentes em práticas 

discursivas e não discursivas, como no caso do bolsista coordenador de turma e do 

bolsista alfabetizador, dos alfabetizandos e de suas famílias, dos supervisores das 

secretarias municipais de educação, dos secretários municipais de educação: 

saberes históricos, saberes das lutas. São saberes que quando fogem do discurso 

institucionalizado trazem a memória dos combates que não é mantida sob tutela 

sendo, por isso, importante recuperá-la.  

                                                 
1  Deleuze e Guattari (1977) trabalharam a noção de literatura menor, do saber menor, entendendo 

que é aquele que “faz com que as raízes aflorem e flutuem, escapando desta territorialidade forçada 
[...] nos remete a buscas, a novos encontros e novas fugas [...] nos leva sempre a novos 
agenciamentos.” Menor no sentido em que “o próprio ato de existir é um ato político, revolucionário: 
um desafio ao sistema instituído”. Um saber devir que é “máquina de resistência”, porque é algo que 
escapa ao instituído, que resiste, que foge ao controle. 
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Machado (2006, p.167) coloca que a análise dos saberes pretende 

problematizar sua existência e suas transformações, “situando-os como peças de 

relações de poder ou incluindo-os em um dispositivo político” (). A isto Foucault 

chama de “genealogia”, utilizando-se de uma perspectiva nietzschiana.  

Foucault chama as genealogias de anticiências, pois  

 

[...] trata-se da insurreição dos saberes [...] insurreição sobretudo e acima 
de tudo contra os efeitos centralizadores de poder que são vinculados à 
instituição e ao funcionamento de um discurso científico organizado no 
interior de uma sociedade como a nossa[...] É exatamente contra os efeitos 
de poder próprios de um discurso considerado científico que a genealogia 
deve travar o combate (FOUCAULT, 2002, p.14/15). 

 
O que pretendo colocar em questão são os modelos e padrões presentes na 

vida das salas de alfabetização do PBA, que diante do confronto diário entre os 

valores e as condições do sistema de ensino, propõem diversas formas de 

comunicação e de relações singulares, quase nunca dentro dos parâmetros 

esperados. Pretendo questionar essa relação latente no ambiente da sala de aula 

que convive com resistências advindas de outros saberes, expressas em práticas 

observadas no cotidiano microfísico deste espaço de poder, porque os saberes 

constituídos pela regularidade das práticas fundam ou alteram modos de pensar e 

agir, produzem coisas e subjetividades. Quando se menciona a palavra microfísico 

não se está referindo à grandeza, ao microcosmo, mas ao jogo de mecânicas de 

interesses e exercícios de poder que produzem as relações. Foucault nos oferece 

essa ferramenta como possibilidade de análise da produção dos saberes.  

        Esta é uma discussão que se trava na introdução feita por Machado na 3ª 

edição de “Microfísica do Poder” (1982), na qual apresenta a forma com que 

Foucault utiliza-se da palavra poder. “O poder não é um objeto natural, uma coisa; é 

uma prática social e, como tal, constituída historicamente” (FOUCAULT, 1982, p. X). 

Ele adota múltiplas formas que se expandem 

 

[...] por toda a sociedade, assumindo as formas mais regionais e concretas, 
investindo em instituições, tomando corpo em técnicas de dominação. Poder 
este que intervém materialmente, atingindo a realidade mais concreta dos 
indivíduos – o seu corpo – [...] penetrando na vida cotidiana e por isso 
podendo ser caracterizado como micro-poder (...) (FOUCAULT, 1982, p. 
XII). 
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 Foucault (1997) compreende o poder como um campo de forças onde as 

resistências lhe dão visibilidade. Para Machado (apud FOUCAULT, 1982), as 

análises de Foucault não restringem seu objetivo a dissecar e esquadrinhar as 

relações de poder, mas servem como um instrumento de luta que, articulado a 

outros instrumentos, se apresenta contra essas mesmas relações de poder. Portanto 

não se discute nessa lógica quem tem ou é privado de poder, quem tem o direito de 

saber ou é mantido a força na ignorância, “as relações de poder-saber não são 

formas dadas de repartição, são “matrizes de transformações” “(MACHADO apud 

FOUCAULT, 1982p. 94). 

 

[...] no centro das relações de poder e como condição permanente de sua 
existência, há uma “insubmissão” e liberdades essencialmente renitentes, 
não há relação de poder sem resistência, sem escapatória ou fuga, sem 
volta eventual; toda relação de poder implica, então, pelo menos de modo 
virtual, numa estratégia de luta, sem que para tanto venham a se superpor, 
a perder sua especificidade e finalmente a se confundir (FOUCAULT, 1995, 
p.249).  

 

E é neste sentido que pretendo me debruçar sobre as práticas observadas 

durante a consultoria que realizei para o Ministério de Educação e Cultura (MEC) no 

contexto do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) e durante meus anos de convívio 

com os alunos deste segmento de ensino, porque, para mim, pensar e escrever são 

fundamentalmente práticas de resistência. Ao registrar a história como possibilidade 

de contar certa história, me proponho a escrevê-la sob a ótica não oficial, a partir da 

perspectiva da margem. E por mais que se queira soterrar as margens, elas invadem 

por gretas, tal a potência dos acontecimentos2. 

A “ótica oficial” de construção de uma história recorre a fontes comumente 

credenciadas, tais como publicações, legislações, entre outras, mas em uma 

perspectiva da margem pretendo buscar a história através da ótica de atores cujas 

falas não são expressas em documentos ditos oficiais, cujas lógicas e perspectivas 

                                                 
2Segundo Foucault (2001, p.949) “[...] não é a metafísica de uma substância que possa fundamentar 

todos os seus acidentes; não é a metafísica de uma coerência que os situaria em um nexo 
baralhado de causas e efeitos. O acontecimento – a ferida, a vitória-derrota, a morte – é sempre 
efeito, inteiramente produzido por corpos que se entrechocam, se misturam ou se separam; mas 
esse efeito jamais é da ordem dos corpos [...]. As armas que desfazem os corpos formam sem 
cessar o combate incorporal. A física diz respeito às causas; porém os acontecimentos, que são 
seus efeitos, já não lhe pertencem”. A partir das ideias de Foucault, Lechuga (2007, p.197) entende 
como acontecimento “[...] uma relação de forças que estão em jogo na história, que obedecem mais 
ao azar da luta, que ao destino de uma mecânica. Também indica a passagem de uma episteme à 
outra, da clássica à moderna, e instaura novas práticas. Para analisar acontecimentos é essencial 
vincular discursos, instituições e práticas”.  
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são encobertas pelos interesses da história produzida como oficial.  Pretendo dar 

ouvidos a essas vozes, a partir não das formas já constituídas, dos lugares e limites 

já definidos, mas DA MARGEM, possibilitando acessar as lógicas contidas nas 

relações, desterritorializando o lócus oficial que produz o sentido de centro, não 

esquecendo o que nos diz Deleuze: “escrever é um caso de devir, sempre 

inacabado, sempre em vias de se fazer... É um processo, ou seja, uma passagem de 

vida que atravessa o vivível e o vivido” (1993, p.11). 

Leila Domingues Machado (2004, p.149) complementa:  

 

[...] é o próprio corpo daquele que ao ser percorrido pelas leituras se 
apossou delas e faz sua afirmativa. A escrita pode transformar a coisa vista 
ou ouvida em batalhas. Ela transforma-se em um princípio de ação. Em 
contrapartida, aquele que escreve se transmuta em meio a esse 
emaranhado.  

 

Foucault nos alenta quando em seu discurso dá importância a esses 

acontecimentos que passam à margem, despercebidos ou desqualificados na 

história oficial, que acontecem ENTRE3, como a costurar margens. Desses saberes 

que em vozes querem calar. Com a palavra o filósofo: 

 

 [...] Basta que elas existam e que tenham contra elas tudo o que se obstina 
em fazê-las calar, para que faça sentido escutá-las e buscar o que elas 
querem dizer. [...] é por existirem tais vozes que o tempo dos homens não 
tem a forma da evolução, mas justamente a da “história” (FOUCAULT, 
2006a, p.80). 

 

A análise parte das práticas sociais e históricas produtoras de saberes e é 

uma proposta metodológica que acompanhará a escrita da minha tese. 

 

[...] é preciso desviar os olhos dos objetos naturais para perceber uma certa 
prática, muito bem datada, que os objetivou sob um aspecto datado como 
ela; pois é por isso que existe o que chamei anteriormente, usando uma 
expressão popular, de “parte oculta do iceberg” : porque esquecemos a 
prática para não mais ver senão os objetos que a reificam a nossos olhos 
(VEYNE, 2008, p.243). 

 

                                                 
3  Para discorrer sobre a palavra ENTRE vou me utilizar do conto “A terceira margem do rio” de 

Guimarães Rosa (2005, p. 77-82), que conta a história de um homem que se isola da família e da 
sociedade, preferindo a completa solidão do rio e que dentro de uma canoa rema “rio abaixo, rio 
afora, rio a dentro [...]” e por contradizer os padrões “normais” de comportamento é tido como um 
desequilibrado. ENTRE para mim é como a terceira margem do rio, um costurar de margens 
invisíveis, o barco do pai que “não pojava em nenhuma das duas beiras, nem nas ilhas e croas do 
rio, não pisou mais em chão nem capim” num não-lugar ENTRE, que ao se fazer lugar (o rio, as 
margens, o pai, o filho...) se desterritorializa em possibilidades. 



15 

Pode-se também perguntar que relações sociais levaram a determinadas 

produções, no caso deste trabalho, que relações sociais produziram o 

analfabetismo? 

As questões que me movem também estão contidas em outras perguntas: 

Quais são as lógicas e as práticas do PBA? Como se articula tal programa à lógica 

neoliberal?  Entendendo que há um planejamento da dupla negação de direitos 

destes alfabetizandos, de que forma ele se processa?  Em que momento e como 

houve a ruptura, para aqueles que tiveram acesso à escola, com o sistema escolar? 

Para o relato das minhas vivências com os sujeitos que dão vida às minhas 

histórias, como dito, pretendo discorrer na perspectiva microfísica das relações. Para 

tanto, será necessário contextualizar o meu percurso.  Porque é através das práticas 

que poderei estabelecer uma discussão das histórias de vida dos alfabetizandos 

jovens, adultos e idosos. Pretendo, portanto, dialogar com a experiência instituinte, 

que segundo Linhares (2004) 

 

[...] se afirma como uma experiência comum, partilhada por um grupo, 
contrapondo-se desta forma à experiência pontual e fragmentada do sujeito 
isolado de seus pares. Ê uma experiência aberta, não se afirma como 
“símbolo”, com um significado unilateral, mas como “alegoria” por seus 
múltiplos sentidos e leituras. Podemos ainda articular este conceito ao 
sentido de “origem” em Benjamin, pois o instituinte, na perspectiva de nossa 
pesquisa, não se confunde com o “novo”, mas sim é uma busca constante 
do movimento emancipador, movimento este que articula passado, presente 
e futuro. Contrapondo-se ao modismo e a uma reprodução estática do 
passado, a experiência instituinte sinaliza a densidade da experiência 
humana ao rememorar, recuperando, assim, o sentido de uma memória 
viva, pulsante onde o olhar para o passado potencializa o presente e nos 
ajuda na construção dos projetos de futuro, pois que é ancorada em uma 
memória que é capaz de prometer (site. www.revistaaleph.com/home). 

 

 Junto com Lourau, Lapassade distingue a instituição em três níveis: o 

instituído: as leis, as normas constituídas, os padrões para regular as atividades 

sociais; o instituinte: uma força que tende a transformar as instituições ou que tende 

a fundá-las, forças produtivas de códigos institucionais, e a institucionalização: o 

reconhecimento das novas normas criadas pelo processo instituinte (LAPASSADE, 

1977). 

Como princípio metodológico proponho trabalhar com os descentramentos 

explicitados por Foucault em “Segurança, Território, População” (2008b), mais 

especificamente na “Aula de 8 de fevereiro de 1978”, por propor passar por fora do 

que se convencionou chamar instituição, para encontrar o que ele chama de 

http://www.revistaaleph.com/home
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tecnologias do poder, que “determinam a conduta dos indivíduos, os submetem a 

certo tipo de dominação e consistem em uma objetivação do sujeito” 

(FOUCAULT,1990, p.48), questionarei neste trabalho como algumas práticas vão se 

constituindo. 

Outro movimento necessário ao descentramento é desfocar o ponto de vista 

interno da função, e aí pretendo questionar como as táticas e estratégias do sistema 

educacional do PBA estão sendo produzidas e de que maneira operam.  

O descentramento está na recusa em assumir as relações como já prontas, 

bem como medir instituições, práticas e saberes com o metro e a norma de um 

objeto dado. O desafio se impõe ao apreender o movimento pelo qual se constitui o 

objeto. Este se constitui por meio de tecnologias movediças que vão construindo um 

campo de verdade com objetos de saber.  

Os deslocamentos dos descentramentos produzem efeitos de 

desinstitucionalização, desfuncionalizando as relações de poder.  E é desta feita que 

estabelecerei a genealogia das práticas do PBA, observando como se formam, como 

se transformam, como se desenvolvem, como se multiplicam a partir de algo 

diferente delas mesmas. 

Vou me utilizar de falas como ferramentas analisadoras, pois os analisadores 

podem problematizar o não-dito institucional, interrogando a construção dos 

discursos e as condições de sua produção (LOURAU, 1993). Os analisadores 

insurgem dos relatos, que colocam em questão a negação de direitos, a 

naturalização das perdas, as desqualificações, as subjetividades domesticadas e 

tantas outras relações problematizadas na escrita da tese. Trago para o texto as 

falas das pessoas tal qual eu as escutei e grafei, tentando preservar a boniteza 

sonora do dito e, não necessariamente, vertendo-as para a forma padrão da língua 

brasielira. 

Descrita a maneira pela qual pretendo caminhar na construção desta tese, 

findo este pequeno arremedo de texto, de problematizações que se compõem em 

desafios, com as palavras simples, mas nem por isso fáceis, de Freire (2001a, p.9), 

nunca abandonando os sonhos que nos movem ao caminhar permanente de 

desterritorializações e linhas de fuga, porque como trapezistas desta vida 

aprendemos as rizomáticas possibilidades deste caminhar. “[...] o tempo histórico 

sendo feito por nós e refazendo-nos enquanto fazedores dele. Daí que a educação 
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popular, praticando-se num tempo-espaço de possibilidade, por sujeitos conscientes 

ou virando conscientes disto, não possa prescindir do sonho” 
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1 ANÁLISE DE IMPLICAÇÃO 

 

 

Eu sustento com palavras o silêncio de meu abandono. 

Manuel de Barros 

 

 

Faço parte de uma geração forjada ou produzida entre a militância religiosa e 

a militância política dos movimentos sociais. Não necessariamente uma abrindo mão 

da outra, mas ambas tendo um caráter de alternância, sobrepostas, algo que pode 

parecer totalmente impossível, que pode aguçar a dúvida em quem escuta os relatos 

e acontecimentos, mas aconteceu.... Foi entre leituras da Bíblia, de Marx, Engels e 

Lenin, entre atitudes caritativas, filantrópicas e revolucionárias, que circularam as 

vidas de tantos de nós.  

Eram os idos de 1963, estava no curso ginasial do colégio Santa Úrsula e lá 

me determinei a lutar pelos ditos oprimidos. Uma das leituras que mexeu com minha 

forma de ver o mundo – sempre muito arrumado e previsível, fruto da vida familiar de 

classe média, filha de professora e militar, onde tudo era programado e as tarefas se 

repetiam como num ritual, dia após dia, de forma muito disciplinada – foi o livro 

“Trapeiros de Emaús”. É a história de um movimento que tentou ajudar pessoas que 

estavam na mendicância ou eram pobres. O livro relata a vida destas pessoas e 

mostra como chegaram a esta situação. 

O movimento de Emaús4 surgiu após a segunda Guerra Mundial na França 

quando os problemas do pós-guerra afetaram inclusive a questão da habitação – 

trabalhadores moravam na rua e sofriam com as baixas temperaturas do inverno. 

Um jovem padre, Abade Pierre, abrigava diversas famílias em um casarão. Quando 

ele não pôde mais pagar o aluguel pensou nas possibilidades de trabalho que 

poderia desenvolver com os abrigados e começaram pela coleta, classificação e 

venda de materiais recicláveis. Nesse momento de encontro de pessoas de classes 

sociais diferentes, com formações diferentes, teve início o Movimento de Emaús.  

                                                 
4Emaús em hebraico significa riacho quente. Há uma cidade próxima de Jerusalém com este nome, 

cidade onde após a ressurreição de Jesus, segundo a Bíblia em Lucas, 24: 13-55, ele foi visto e 
falou a dois de seus discípulos. 
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Aqui no Brasil, Dom Helder Câmara, que fora arcebispo de Olinda e Recife, 

apoiou, na década de 1990, a fundação da associação Trapeiros do Emaús com o 

objetivo de servir aos que mais sofrem e de formar educadores populares. 

O movimento de Emáus que nos dispúnhamos a fazer era de ordem 

caritativa, atendíamos a comunidade do morro Azul, que ficava localizada próxima 

ao Colégio Santa Úrsula, no bairro de Laranjeiras, alfabetizando a população.  Daí 

veio o desejo de ser missionária para “servir” ao próximo.  Eu entendia à época ser 

uma forma de “pedir desculpas” por dormir todas as noites em lençóis limpos, por 

comer todos os dias. No natal o flagelo era maior, ficava muito tempo ao chuveiro 

envergonhada de colocar as roupas sempre novas desta ocasião e debaixo da 

cumplicidade da água que me molhava, as lágrimas esquentavam meu rosto...  

Era uma festa bonita, com um presépio muito iluminado e sempre havia 

alguma apresentação que ensaiávamos: músicas, pequenos esquetes lembrando a 

trajetória de Jesus e eu podia ler os textos que escrevia sobre as injustiças do 

mundo.  

Nesse contexto entendo a minha formação ginasial, a produção subjetiva5 e 

nossas crenças sobre a vida e sobre o que há além dela. A grande maioria da 

população ainda conserva uma crença cristã que impregna nossos corpos. Como diz 

Alvarez-Uría, muitas escolas substituíram o crucifixo pendurado em suas salas por 

retratos de autoridades, mas continuam a fabricar bons cristãos, numa herança 

conventual, sendo o isolamento do exterior a analogia que mais se perpetua “com 

efeitos decisivos tanto para a organização das escolas como para a transmissão dos 

saberes” (1996, p.38).  Por mais que nos alertemos sobre as armadilhas de nossa 

formação, estamos constantemente agindo sob a ressonância de agenciamentos6 

que nos aprisionam, entretanto, por estarmos sempre em movimento, é possível 

mudar de referenciais, de enfoques e concepções. 

                                                 
5 Subjetividade “[...] tudo aquilo que concorre para a produção de um “si”, um modo de existir, um 

estilo de existência” (SOARES; MIRANDA, 2009, p. 416).  
 
6Para referenciar este conceito trago uma citação de Deleuze e Parnet (1996, p.84) “[...] É uma 

multiplicidade que comporta muitos termos heterogêneos e que estabelece ligações, relações entre 
eles, através das idades, sexos, reinos - de naturezas diferentes.” Complementando, Deleuze e 
Guattari (1977, p.112) nos explanam as possibilidades destes agenciamentos. "Segundo um 
primeiro eixo, horizontal, um agenciamento comporta dois segmentos, um de conteúdo, outro de 
expressão. De um lado ele é agenciamento maquínico de corpos, de ações e de paixões, mistura de 
corpos reagindo uns sobre os outros; de outro, agenciamento coletivo de enunciação, de atos e de 
enunciados, transformações incorpóreas atribuindo-se aos corpos. Mas, segundo um eixo vertical 
orientado, o agenciamento tem ao mesmo tempo lados territoriais ou reterritorializados, que o 
estabilizam, e pontas de desterritorialização que o impelem." 
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Esta análise não pretende cair na armadilha messiânica e moralista e julgar o 

que se relata como questões do bem e do mal, do certo e do errado. O que quero 

apresentar à discussão são análises, questões, problematizações, buscando novos 

olhares a respeito dos acontecimentos, dando visibilidade a outros saberes. Os 

saberes daqueles que cotidianamente compartilham do pensar sobre o 

analfabetismo e a pobreza. 

 Assim como grande parte de minha geração também participei do Movimento 

das Bandeirantes do Brasil. A história deste movimento começa no início do século 

XX na Inglaterra com Robert Baden- Powell ou BP como é conhecido e chamado por 

bandeirantes e escoteiros de todo o mundo.  

É preciso informar o que hoje sei: BP foi um militar colonizador, como 

exemplo trago dois de seus desfeitos: participou da campanha contra os Zulus na 

África e dirigiu uma expedição contra o povo Matabele na Rodésia, hoje República 

do Zimbabwe.  

Ele fundou o movimento das Girls Guides (Meninas Guias) escolhendo este 

nome como alusão àqueles que abrem caminhos, que vão à frente e abrem 

passagem para os outros, por isso, no Brasil, para preservar a imagem do nome 

adotou-se chamá-lo Bandeirantes. 

 O campo de atuação do movimento circulava entre escolas municipais, 

favelas e bairros proletários. Nesse contexto a participação das “moças e damas” 

era vista como um escândalo, pela sociedade da década de 1920, ano de sua 

difusão por aqui. O método proposto por BP, segundo o Código e a Promessa 

Bandeirante, era o aprendizado pela experimentação, pela descoberta de si e do 

outro para possibilitar ao bandeirante compreender os objetivos e sentidos de sua 

ação.  

 Engajei-me ainda menina como “fadinha” e depois como “guia”, pois o 

movimento é dividido por faixas etárias. Lembro-me até hoje de nosso lema “Semper 

Parata” que quer dizer: estar sempre preparado, sempre pronto para ajudar o 

próximo e cumprir as obrigações e o Código. 

 Um movimento eivado de leis, regras, provas, códigos, símbolos, hinos, 

solenidades de promessas (solenidades nas que recebíamos novas comendas, e 

que marcavam a passagem entre um grupo de uma faixa etária para outra), 

hierárquico, que formou uma geração a serviço do próximo, muito próxima ao que o 
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catecismo nos dizia. Enfim: a instituição7 bandeirantes. Segundo o Código 

Bandeirantes, ser bandeirante é merecer confiança; ser leal e respeitar a verdade; 

servir ao próximo em todas as ocasiões; valorizar a estima e a amizade; ser amável 

e cortês; ver Deus na criação e preservar a natureza; saber obedecer; enfrentar 

alegremente todas as dificuldades; usar os recursos com sabedoria; agir, pensar e 

ser coerente com os valores éticos do liberalismo. E para que não reste a menor 

dúvida que é um movimento advindo das raízes do catolicismo tem até oração.  

 

Senhor,/Fazei-me generoso (a) e leal./Quero estar Semper Parata./Para vos 
servir como vós mereceis,/Para dar sem restrição,/Para combater sem 
medo,/Para trabalhar sem buscar descanso,/E para despender de toda a 
minha vida/Servindo a Deus e a meu próximo,/sem esperar outra 
recompensa/Senão a consciência e alegria de estar/Cumprindo o meu 
dever/E fazendo a vossa vontade./Assim Seja (MOVIMENTO 
BANDEIRANTES, 2013). 

 

E lá íamos nós subindo os morros do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo8 para 

alfabetizar os jovens e adultos, para servir a Deus e ao próximo, lá estávamos 

cuidando dos desabrigados das enchentes da cidade, que ficavam nas escolas e 

precisavam de água, comida, roupas e vacinas, e nos acantonamentos9 e 

acampamentos para aprender a preservar o meio ambiente, desenvolver a 

solidariedade em grupo etc. etc.  

Analisando essas relações tuteladas deste trabalho de catequese e as 

técnicas com que operam, penso no poder pastoral que circula entre o poder 

soberano e o disciplinar; é um poder individualizante. Foucault (2008b) nos fala que 

os mecanismos de controle e vigilância operam simultaneamente docilizando os 

corpos e exaltando a figura daquele que os “bem conduz”. O pastor tem que estar de 

olho em todos e em cada um. O sacrifício do pastor em relação ao seu rebanho é 

tanto pela totalidade dele, como por cada uma de suas ovelhas. 

Para salvar uma só ovelha muitas vezes o pastor abandona a totalidade de 

seu rebanho e aí está o paradoxo do pastor, o sacrifício de um pelo todo e do todo 

                                                 
7De acordo com Lourau (1993, p. 61), “instituição não é um conceito descritivo (...) trata-se de um 

conceito produzido por (e para) análises coletivas. Não temos a instituição diante de nós no início de 
uma pesquisa, exceto se a tomarmos no sentido banal do termo: o jurídico.” É importante “utilizar a 
noção de instituição como campo de análise”. 

 
8Favelas situadas no bairro de Copacabana no município do Rio de Janeiro. 
 
9 Acantonamento é palavra usada para significar uma instalação provisória de tropas em cantões, as 

pessoas passam a noite em casas, pavilhões, chalés, abrigos, ou seja, em um lugar fechado, 
enquanto que nos acampamentos as pessoas montam suas barracas e dormem em colchonetes. 
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por um, aí se identifica o cerne da problemática cristã do poder pastoral: ele se 

exerce mais sobre uma multiplicidade do que sobre um território. Ele está na Bíblia, 

sendo introduzido pela igreja cristã no mundo ocidental, é um poder moralizante e 

religioso.  

O pastorado está ligado à salvação, a regulamentos e verdades, está 

relacionado com mérito e demérito, obediência absoluta e produção de verdades. O 

pastorado cristão apresenta modelos específicos de individualização através da 

sujeição a uma rede de servidões e de subjetivação como a produção de verdades.  

Os aparelhos e mecanismos com que os pastores, os que governam e se governam, 

operam, circulam entre as práticas docentes.  

Cardoso Junior (1999) reporta-se a Platão para mencionar que estadistas são 

como pastores que pastoreiam rebanhos de humanos e alia a este pastoreio outra 

capacidade, a dos tecelões. Porque devem criar entre seu rebanho um 

entrelaçamento, um envolvimento, um casamento. 

Outro movimento em que me engajei na década de 1970 foi o do Projeto 

Rondon que tinha na época como lema “integrar para não entregar” e como 

objetivos os de 

 

[...] contribuir para a formação do universitário como cidadão, integrar o 
universitário ao processo de desenvolvimento nacional, por meio de ações 
participativas sobre a realidade do país, consolidar no universitário brasileiro 
o sentido de responsabilidade social, coletiva, em prol da cidadania, do 
desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais, estimular no 
universitário a produção de projetos coletivos locais, em parceria com as 
comunidades assistidas (PROJETO RONDON, MINISTÉRIO DA DEFESA, 
2012). 

 

 O decreto de criação do Projeto Rondon, que está em vigor até os dias de 

hoje, estabelece que suas regiões prioritárias de atuação sejam aquelas com 

maiores índices de pobreza e exclusão social, bem como áreas isoladas do território 

nacional que necessitem de maior aporte de bens e serviços.  

 Posso fazer esta retrospectiva de ação fechando os olhos e pondo o filme em 

movimento e com o zoom da câmera focalizo um grupo de estudantes universitários 

com a camisa do projeto caminhando pelas ruas da comunidade de Campo Grande, 

Rio de Janeiro, fazendo levantamento de alunos para as turmas do Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) e lá estou eu. Como também me vejo em 

Parintins, município limítrofe entre os estados do Amazonas e Pará, no Campus 
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avançado da então Universidade do Estado da Guanabara (UEG), a fazer pesquisa 

sobre as comunidades de terra firme e várzea para orientar políticas públicas para 

compor o calendário letivo, transporte escolar e turmas para alfabetização de jovens 

e adultos. E em Tauá10, município do interior do Ceará, onde fomos também compor 

a equipe que fazia a pesquisa de dano social e ambiental em decorrência da 

construção de um lago artificial no distrito de Trici, represando o riacho Trici e depois 

a ambientação das famílias, que foram removidas, às suas novas casas. Desta feita 

já fui coordenando os universitários, como voluntária do Projeto. 

 

Não basta olhar o mapa do Brasil aberto sobre a mesa de trabalho ou 
pregado à parede de nossa casa. É necessário andar sobre ele para sentir 
de perto as angústias do povo, suas esperanças, seus dramas ou suas 
tragédias; sua história. - Equipe do Projeto Rondon da USP, 1979 
(PROJETO RONDON, 2012). 

 

Éramos jovens que estávamos ali por motivos diversos, mas todos querendo 

conhecer mais esse país tão díspar em sua composição social, política, econômica, 

todos com o intuito de contribuir para minimizar suas misérias. Com tantos sonhos 

armazenados em nossas mochilas que iam da conscientização, à salvação, à 

militarização dos camponeses, da igreja, da guerrilha, da resistência. Atravessados 

por diversas instituições e por práticas que nos constituem.  

 O trabalho voluntário era movido pela vontade de ver o mundo fraterno, 

solidário e alimentado.  

As ações voluntárias na história do Brasil não só eram exercidas por 

instituições religiosas, mas também mantinham estreita relação com a questão social 

e as políticas de assistência aos chamados necessitados em cada época. Ou seja, 

estão relacionadas a contextos distintos, sejam eles sociais, jurídicos ou 

econômicos, e jamais deixaram de reforçar aspectos morais e religiosos, mantendo 

o status quo, as posições e mesmo os preconceitos de toda uma elite. Em pesquisa 

documental, por exemplo, Arantes (1995, p. 196) enumera uma série de objetivos 

das instituições brasileiras, em diversos momentos, mostrando tal relação. 

No período posterior à Segunda Guerra Mundial, o voluntariado foi, portanto, 

reduzido em todo o mundo, à medida que o Estado assumia hospitais e outros 

serviços, oferecendo atendimento mais completo por meio de departamentos de 

serviço social locais.  

                                                 
10Tauá na língua tupi quer dizer barro vermelho. 
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Hudson (1999, p. 07) explica que o setor voluntário começou novamente a 

exercer influência a partir dos anos 60, quando se nota em particular que as grandes 

organizações provedoras de serviços enfocaram atendimentos não proporcionados 

pelo Estado, que organizações especializadas foram criadas para quase todas as 

causas imagináveis (somente o diretório do National Council for Voluntary 

Organizations relaciona mais de 2000 organizações voluntárias) e que o 

financiamento por parte do governo e de autoridades locais cresceu 

dramaticamente. 

No Brasil, com o advento do neoliberalismo a partir dos governos de 

Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, presenciamos mais 

claramente esta influência do voluntariado, que se dobrava entre filantrópico e 

caritativo. 

Lobo (2008) menciona como a filantropia foi instituída e institucionalizada na 

colônia, quando Portugal determina como pena para os julgados vadios ou 

desonestos, os considerados “resíduo-sociais”, a expulsão da Europa com o objetivo 

de punir povoando o Brasil. A partir de então, para atender a um aumento da 

população dita carente nas terras recém-colonizadas, foi instituída a caridade, tendo 

sido a Companhia de Jesus seu nascedouro, seguida pela Santa Casa de 

Misericórdia. Aí podemos observar a diferença entre filantropia e caridade como nos 

relata Lobo (2008, p. 327): 

 

[...] atendimento prioritário à criança (mão de obra em potencial) e ao 
nascente operariado, em detrimento dos velhos e indigentes. Esta era uma 
das diferenças entre filantropia e a caridade: a preocupação pragmática na 
escolha dos objetivos, de tal sorte que, com o tempo, os considerados 
incuráveis (velhos doentes e inválidos) ficaram sob o domínio da caridade  

 

Continuando esse filme-vida, a câmera focaliza um avião e muitas paradas: 

Belo Horizonte, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rio Grande do Norte e lá me vejo 

novamente cheia de perspectivas e esperanças na construção de uma cidadania, 

tão vilipendiada pela situação de exceção que silenciava nosso país àquela época, 

havia pouco tempo da promulgação do AI 511. Desta vez a camisa que vestíamos 

                                                 
11  A ditadura civil militar instalada em 1964 encerrou um período de liberdade política.  Nos anos que 

se seguiram, as liberdades públicas foram eliminadas progressivamente até que, em dezembro de 
1968, o Executivo, na figura do então presidente Costa e Silva, oficializou como regime político a 
ditadura no país e decretou o Ato Institucional nº5 (AI5), passando a concentrar poderes 
excepcionais. Esta fase violenta e repressiva estendeu-se até 1974. 
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era do MOBRAL. Na verdade a camisa foi sempre a mesma: lutar pela nossa 

dignidade de povo brasileiro.  

Foi com esta intenção que, em outubro de 1968, numa cidade do interior ao 

sul do estado de São Paulo, Ibiúna, mais de mil estudantes estavam reunidos para o 

XXX Congresso Nacional da União Nacional dos Estudantes (UNE), onde seriam 

discutidas teses fundamentais a respeito da participação dos estudantes na luta dos 

trabalhadores da cidade e do campo, lá estavam as lideranças estudantis de quase 

todo o país. O regime civil militar, numa botinada só, acabou com o congresso 

prendendo a todos. Da mesma forma que fez na guerrilha rural do Araguaia – região 

amazônica brasileira, ao longo do Rio Araguaia, onde cerca de 80 companheiros do 

PCdoB (Partido Comunista do Brasil, uma dissidência do PCB), com pouco 

armamento, sem preparação de manuseio das armas e num local de difícil 

sobrevivência, foram executados em uma operação envolvendo dez mil militares.  

Jovens de uma geração indignada com a fome, com as discriminações, com a 

hipocrisia de um sistema econômico e social que precisava aparentar estar em 

desenvolvimento, jovens que sentiram os efeitos das bombas de gás lacrimogênio, 

das metralhadoras, das prisões, do Destacamento de Operações de Informações - 

Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI),12 jovens esperançosos numa 

revolução que ficou nos sonhos 

Parte de uma geração que ao cantar hinos também entoava galhardamente: 

“De pé, ó vitimas da fome!/ De pé, famélicos da terra/ Da ideia a chama já consome/ 

A crosta bruta que a soterra [...]/ Bem unidos façamos,/ Nesta luta final,/ Uma terra 

sem amos,/ A internacional [...]13” 

Essa aspiração salvacionista moveu uma geração! 

Donzelot (1986) relata no terceiro capítulo do livro “A polícia das famílias” a 

passagem entre o movimento caritativo e o filantrópico advindo para garantir o 

desenvolvimento de práticas de conservação e de formação da população sem a 

vinculação de qualquer atribuição diretamente política e participativa.  A atividade 

                                                 
12O DOI-CODI foi um órgão subordinado ao Exército, de inteligência e repressão do governo 

brasileiro durante o regime inaugurado com o golpe militar de 31 de março de 1964, os chamados 
"Anos de Chumbo", destinados a combater inimigos internos que supostamente ameaçariam a 
segurança nacional. Como a de outros órgãos de repressão brasileiros no período, a sua filosofia de 
atuação era pautada na Doutrina de Segurança Nacional, formulada no contexto da Guerra Fria nos 
bancos do National War College, EEUU, e apropriada no Brasil, pela Escola Superior de 
Guerra (ESG). 

 
13  Hino da Internacional socialista, música composta em 1888 por Pierre Degeyter. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Repress%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1964
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_de_chumbo_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a_nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fria
http://pt.wikipedia.org/wiki/National_War_College
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Superior_de_Guerra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Superior_de_Guerra
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filantrópica pauta-se na preocupação de setores da época (séc. XIX), do aumento 

intermitente das “ondas de indigentes” e do confronto entre uma minoria burguesa 

pretensamente “civilizada” e um povo olhado como “bárbaro” e ameaçador de 

destruir as cidades e de colocar em risco o caráter liberal do Estado. A atividade 

filantrópica se organizou em núcleos que se caracterizaram pela busca de uma 

distância calculada entre as funções do Estado liberal e a difusão de técnicas de 

bem-estar e de gestão da população. Em primeiro lugar há o polo assistencial que 

utiliza o aparelho estatal como meio formal de divulgar conselhos e preceitos de 

comportamento, entre eles, o ensino das virtudes da poupança. Em segundo lugar, 

há o polo médico-higienista. E foi com o espírito de preservação da sociedade liberal 

através da adaptação positiva dos indivíduos a seu regime, que os higienistas 

incitaram o Estado a intervir, através da norma, na esfera do direito privado. Essa 

estratégia filantrópica substituiu formas do antigo estilo do poder de soberania: 

conselho eficaz em vez de caridade simplesmente e norma preservadora no lugar de 

repressão destruidora. 

Nós, partícipes de uma história cuja meta era a transformação de uma 

sociedade injusta e, por vezes, tamboretes de estratégias políticas, como a da 

filantropia, que trazia em seu cerne o silenciamento e o enquadramento sob o 

pensamento moral do “bem”. 

A lógica pastoral acompanha essa história, o crucifixo, o trevo bandeirante, as 

insígnias das camisas, as palavras de ordem, as bandeiras de luta em trincheiras 

diferentes, mas cunhadas com um discurso semelhante, ora com a lógica caritativa, 

ora com a lógica salvacionista, ora com a lógica revolucionária, mas todas com a 

lógica de que seria necessário abrir caminhos, haver uma vanguarda, “iluminar” 

possibilidades para as populações “carentes”, como se elas não soubessem como 

lutar, como se elas não tivessem voz e precisassem ser tuteladas. Foi necessário 

outro caminhar sofrido para entender que os sonhos permanecem, mas que as 

ferramentas de luta poderiam ser outras. 

Após muitos anos de militância que, como num axioma, entrecruzaram 

trincheiras e bandeiras, a luta que se encaminhou para o planejamento de comícios 

relâmpagos, para arrecadar dinheiro para os estudantes do ex-Calabouço14, na 

                                                 
14 Restaurante Central dos Estudantes conhecido como Calabouço que nas décadas de 50 e 60 

oferecia comida a baixo custo para estudantes de baixa renda no Rio de Janeiro. Pela grande 
concentração de estudantes, era também palco de várias manifestações por melhorias na educação 
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produção de panfletos e, mais tarde, principalmente a partir da década de 1980, na 

reorganização dos movimentos sindicais e de associações de bairro, começou a nos 

inquietar e a produzir em mim e numa parte de minha geração a necessidade de 

problematizar o que viu, sentiu e aprendeu. Mudei de perspectiva: a lógica de acordo 

com a qual para que os operários se libertassem das amarras burguesas era 

necessário que utilizassem a consciência como arma em seu combate, conforme 

seus interesses de classe, como condição necessária para sua prática 

revolucionária, começou a não ser suficiente e, anos mais tarde, me levou a procurar 

o estudo para me ajudar a problematizar essa caminhada.   

Para que outro contexto social possa existir, é necessário problematizar as 

lógicas que atravessam e constituem as práticas, as relações de poder.  E nesse 

trecho da estrada em que me encontro trago para o doutorado a escuta de 

alfabetizadores e coordenadores de turmas populares do PBA15, dos secretários 

municipais de educação, dos não alfabetizados do Mucuri e Jequitinhonha, sabendo 

que também nós, nos relacionamos com os regimes de verdades de uma época e 

podemos não só reproduzir tais regimes, mas reconstruí-los. 

A polifonia, como instrumento de trabalho, enquanto pesquisadora, é-me 

imprescindível, pois apresenta diferentes saberes. E é através destes olhares 

díspares – inquietantes, provocadores, instigantes, acomodados – que vou tecendo 

minhas observações, refazendo as paisagens pré-estabelecidas, descobrindo outras 

formas de pensar o cotidiano, sob novas óticas, no sentido de construir 

possibilidades de encontrar novos caminhos, novos atalhos para compartilhar com 

os que labutam na área da alfabetização de jovens e adultos, buscando outras 

possibilidades de relação com aquele que é produzido como analfabeto. 

São as inúmeras possibilidades deste discurso que me encantam e me levam 

a diversas reflexões, e são as reflexões que prospectam possibilidades de outros 

caminhos, de ouvir de outra forma a fala de um alfabetizando, de ouvir o que não é 

dito no silêncio de um espaço de sala de aula, ou o que é expresso nas entre linhas 

do relato de um alfabetizador popular.  

                                                                                                                                                         
e contra o regime militar. Foi fechado em 1968 após ser palco do homicídio do estudante Edson 
Luis, em 28 de março, durante uma repressão a uma passeata, quando a polícia militar invadiu o 
restaurante e o matou a queima roupa. 

 
15 Os alfabetizadores e coordenadores de turma populares do PBA (que serão apresentados no 

Capítulo 2) são assim denominados pelo Programa e trabalham como voluntários, recebendo 
apenas uma ajuda de custo durante os 9 (nove) meses de realização do programa. 
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Barros (2003, p. 2) retrata em palavras esse devir-revolucionário: “o que nos 

move é uma vontade de interferir que crie porosidade no que está endurecido”. E 

propõe uma pedagogia crítica que “requer a invenção de novos modos de 

pensamento e ação” (BARROS, 2003, p. 3-4). Ela corrobora meu pensamento de 

que as lutas precisam se dar também em torno dos processos de subjetivação.  

“Lutas como resistência a esse aparato de técnicas e procedimentos desenvolvidos 

para conhecer, dirigir e controlar a vida subjetiva de cada um dos membros 

submetidos aos seus campos de ação” (BARROS, 2003, p. 4).  

Desta forma, para Branco (2002, p. 182) a questão é “produzir, criar, inventar 

novos modos de subjetividade, novos estilos de vida, novos vínculos e laços 

comunitários para além das formas de vida empobrecidas e individualistas 

implantadas pelas modernas técnicas e relações de poder”. 

Como diziam Alvarez Uría e Varela (1992, p. 286), há forças sociais que 

problematizam as políticas educativas e a estas cabe a “obrigação intelectual e 

moral de lutar por modelos educativos mais justos”. Aqui eu faria uma alteração no 

final da sentença, excluiria a palavra “mais”. 

E com mais de quarenta anos de magistério, já tendo no curso de mestrado 

realizado um mergulho em minhas práticas de trabalho docente, debruço-me sobre 

uma vivência que também mobilizou o curso da minha construção de vida, estando 

presente em minha trajetória renitentemente – a educação de jovens e adultos. 

Talvez o trabalho de consultoria que realizei para o Ministério de Educação e 

Cultura (MEC) tenha potencializado essa vontade de compartilhar os 

acontecimentos vivenciados para que, na relação dialógica com outros saberes, 

possa compor esta escrita. Lembrando Freire (1989, p.6), “A leitura do mundo 

precede a leitura da palavra. [...] A compreensão do texto a ser alcançada por sua 

leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto.”.  

Viajei durante 8 (oito) meses pela região dos vales do Jequitinhonha e 

Mucuri16, entrevistei alfabetizadores populares e alfabetizandos jovens, adultos e 

idosos, discuti políticas públicas focadas para a possível resolução desse quadro de 

pobreza e analfabetismo com secretários municipais de educação e prefeitos, visitei 

60 (sessenta) salas do PBA – Programa Brasil Alfabetizado, nas zonas urbana e 

                                                 
16 Dos 36 (trinta e seis) municípios visitados 21(vinte e um) localizavam-se no vale do Mucuri e 10 

(dez) no vale do Jequitinhonha, perfazendo 31 (trinta e um) municípios, os outros cinco localizavam-
se: 03 (três) no Vale Rio Doce, um na Zona da Mata e um na zona metropolitana de Belo Horizonte.  
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rural das cidades de 36 (trinta e seis) municípios considerados prioritários pela 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade/Ministério da 

Educação e Cultura (SECAD/MEC). Tenho me questionado sobre a função deste 

programa, desta política pública de alfabetização de adultos, que deveria ser uma 

política educacional, social e cultural. Testemunhei a “sobrevida” que o programa 

proporciona às comunidades visitadas: salas com um número significativo de idosos 

assíduos pelo prazer do encontrar seus pares, trocar notícias e receitas e garantir a 

renda através da bolsa oferecida aos alfabetizadores populares, em rincões de 

extremíssima pobreza com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) 

do país e maiores índices de analfabetismo. 

Gostaria de analisar com aprofundamento conceitual não só essa política pública 

dita de alfabetização, mas também a dupla negação de direitos a estes 

alfabetizandos: quando da impossibilidade de acesso à escola na idade pertinente e 

depois durante o PBA quando não há políticas públicas adequadas ou são 

insuficientes para garantir o aprendizado da leitura e escrita e para garantir a 

permanência deste aluno nas salas de alfabetização. Ao mencionar a dupla negação 

de direitos refiro-me ao direito à alfabetização negada aos desescolarizados jovens, 

adultos e idosos, tanto na época em que com idade própria deveriam ter sido 

alfabetizados, como quando do oferecimento dos inúmeros programas que 

teoricamente se propõem a alfabetização deste público que por vezes não 

conseguem açambarcar a todos, por vezes não atingem o objetivo da apropriação 

da escrita e da leitura por este público, ou por falta de políticas públicas 

complementares (como por exemplo, a política de óculos), ou por falta de 

capacitação dos alfabetizadores populares, ou por falta de vontade política, ou por 

ser uma estratégia de abandono intelectual premeditada. 

Fávero (2009, p. 20) nos propõe uma reflexão quando diz “[...] é preciso voltar 

corajosamente ao momento mais rico do trabalho com a educação de jovens e 

adultos: os movimentos de cultura e educação popular dos primeiros anos da 

década de 1960. [...] Falta-nos ainda um novo projeto histórico [...]”. 

No que concerne ao desenho do PBA, pretendo ter colocado em análise suas 

resoluções, metas e propostas, inclusive na “ótica de educação para toda a vida” 17, 

a partir do presenciado, experienciado, vivido em campo. Relatar a capacitação 

                                                 
17 Este conceito está trabalhado no item 2.2 do capítulo 2. 
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inicial e continuada dos alfabetizadores populares, discorrer sobre os testes 

cognitivos de entrada e saída aplicados aos alfabetizandos jovens, adultos e idosos, 

transcrever as observações anotadas sobre o funcionamento das turmas, relatar as 

razões informadas sobre a evasão escolar deste público, analisar o livro didático do 

Programa do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos – PNLA e a 

coleção “Literatura para todos” produzida para os neo-alfabetizados, além de 

analisar os PEEJA- Planos Estratégicos da Educação de Jovens e Adultos 

elaborados pelos municípios. E chamo Freire (2001b) a falar, pois, como ele diz, na 

medida em que uma proposta de educação libertadora se transforma em um 

conjunto de métodos e técnicas para “olhar” a realidade social, ela é tão 

domesticadora quanto qualquer outra prática educativa.  

 Nesse caminhar há que se contextualizar as políticas públicas sob a ótica 

neoliberal e questiono: Como a lógica neoliberal está presente no Brasil? Como 

produz políticas sociais? De que maneira o PBA atua com suas implicações nos 

processos de subjetivação? 

Idas e vindas num texto que ora distancia as lentes, ora as foca, num 

permanente processo em movimento, as descontinuidades se apresentam dando 

forma, por vezes desfocando, outras tantas dando visibilidade ao que passa ao 

largo, às sombras do cenário dito principal. Um movimento como o do balé dos 

lençóis que vai trazendo as dobras e desfazendo-as, dando visibilidade aos 

acontecimentos que por vezes passam desapercebidos. 

Sob esta perspectiva construí as anotações do meu diário de campo, pois não 

me restringi a aplicar os instrumentos de pesquisa do trabalho de consultoria e 

elaborar relatórios sobre o observado em visita às turmas, mas busquei conhecer a 

história de vida dos entrevistados, alfabetizandos e bolsistas alfabetizadores 

populares, busquei também identificar em que momento houve ruptura com a sua 

escolarização. Como aponta Lourau “não existe face a face, dois guerreiros, o 

instituído e o instituinte, parados, prontos a “atacar”. Tudo é movimento (1993, p. 

90).” Pretendo ter analisado essas vozes polifônicas e instituintes até porque ecoam 

em meus ouvidos como a pedir vez de escuta. São histórias eivadas de 

autoritarismo, preconceitos e injustiças, mas também de invenção. 

 

- “Ele (o marido) não deixava eu sair, tinha  um ciúme  bestado.  Agora 
posso fazer o que tenho vontade e por isso estou estudando. Adoro pegar 
na caneta.” 
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- “O escrivão da cidade de Ataléia me ajudou a armar o nome.” 
- “Demorou a ter escola e quando houve eu falhava muito, pois trabalhava 
em serviço braçal.” 
-“Fui uns dias lá, aí pai tirou nois, era muito longe”. 
-“Fiquei capinando e fazendo farinha junto com a mãe, aí foi interando 
idade...” 
-“Não estou na minha ideia não, mas acho que tenho 63 anos”. 
-“Tinha aperto para a escola, mas o pai me botava para trabalhar”. 

 

Seus rostos rondam meus pensamentos. Sinto-me compromissada a escrever 

sobre o que senti, vi e ouvi para dar visibilidade a tantas histórias, cujos 

personagens muitas vezes aparentavam bem mais do que a idade cronológica, 

pelos anos debaixo do sol capinando, que castigaram seus rostos marcados pelas 

rugas e ranhuras das adversidades.       

Lourau (1993, p.66) fortalece o pretendido quando coloca que considera 

necessário o que é dito “à margem” da pesquisa, que 

 

[...] não fiquem guardadas na “caixa preta” do pesquisador e de algumas 
outras pessoas. Essa “desinstitucionalização” da “marginalidade” da 
pesquisa muito pode contribuir para uma análise das implicações do 
pesquisador e do ato de pesquisar. 

 

Para Lourau o diário de pesquisa reconstitui a história subjetiva do 

pesquisador e “auxilia a desnaturalizar as construções científicas, em especial a – já 

mitológica – NEUTRALIDADE” (LOURAU, 1993, p.79).   

 Coloca que o diário ou qualquer outro dispositivo que se venha inventar esteja 

ajudando a produzir outro intelectual 

 

Não mais o orgânico (ou do partido), de Gramsci; nem o engajado, de Sartre 
(que muitas vezes, parece esquecer de analisar as implicações de seu 
“engajamento”); mas o IMPLICADO (cujo projeto político inclui transformar a 
si e a seu lugar social, a partir de estratégias de coletivização das 

experiências e análises) (LOURAU, 1993, p. 85). 

 

A análise do objeto – educação de jovens e adultos – pelos discursos 

sujeitos18 de seus integrantes se faz rica em informações e traz pistas relevantes 

para a escrita que se desenvolve ao longo da tese. 

Tenho que registrar que o PBA circula, como um dos únicos braços do Estado 

presentes por muitas dessas regiões nos confins destes brasis. Daí a importância de 

                                                 
18 A expressão “discursos sujeitos” refere-se aos alfabetizandos, alfabetizadores e coordenadores de 

turma que tomam a si a construção de suas próprias histórias.  
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ser estudado com a atenção que requer essa possibilidade do ENTRE essa 

educação como política compensatória e política social.   

Esse tema – Educação de Jovens e Adultos - tem uma trajetória de exclusões 

planejadas, a começar pela forma preconceituosa com a que a bem pouco tempo – 

década de 1950 – se referiam aos analfabetos: incompetentes, marginais, 

culturalmente inferiores (FÁVERO, 2009). Esses agora jovens, adultos e idosos que 

não tiveram a oportunidade de acesso à norma padrão, e, portanto, não sabem ler 

nem escrever, foram e são joguetes nas mãos de um sistema que se alimenta de 

suas deficiências, mas faz um discurso moralizador, ora visando contabilizar mais 

votos em eleições vindouras, ora visando “reabastecer” o mercado de mão de obra 

mais qualificada, ora visando atender aos índices estipulados pelos organismos 

internacionais que determinam metas a serem cumpridas em troca da benesse da 

credibilidade do mercado internacional, em troca de um menor índice para o risco 

Brasil19. A transformação que o neoliberalismo propõe a essa gente é da ordem da 

sobrevivência, não para ocupar os postos de decisão, não para serem proprietários, 

mas para serem “ordeiramente” mantenedores do novo sistema vigente. O 

analfabetismo acaba sendo produzido por máquinas de controle, no sentido de, ao 

controlar a população, adequá-la aos processos econômicos, percebe-se a 

importância do biopoder para o desenvolvimento do sistema econômico em questão.  

 “O investimento sobre o corpo vivo, sua valorização e a gestão distributiva de 

suas forças foram indispensáveis naquele momento” (FOUCAULT, 1988, p. 154). 

Nas Sociedades de Soberania, o soberano detém o direito sobre a vida e a 

morte de seus súditos. O poder aí se exerce no limite da vida. Segundo Foucault “o 

direito que é formulado como ‘de vida e morte’ é, de fato, o direito de causar a morte 

e deixar viver” (FOUCAULT, 1988, p. 148). Com o biopoder, o poder sobre a vida 

não vai mais se voltar para os momentos em que ela pode ser extinta, pelo contrário, 

vai tratar de gerir a vida em toda a sua extensão, de organizá-la, majorá-la, vigiá-la, 

para que possa ser incluída, de forma controlada, nos aparelhos de produção 

capitalistas. 

Também há que se explorar o que se processa sobre esses corpos, aqui 

especificamente dos atores desta cena: não alfabetizados, “semi”-alfabetizados, 

                                                 
19 A expressão “risco Brasil” entrou para a linguagem cotidiana do noticiário econômico, 

principalmente em países que vivem em clima de instabilidade. O “risco país” é um indicador que 
tenta determinar o grau de instabilidade econômica de cada país, medindo o grau de “perigo” que o 
país representa para o investidor estrangeiro. Ele concentra-se nos países emergentes.  
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analfabetos funcionais. Segundo Foucault (2005) as instituições de sequestro têm 

como função extrair o tempo, “fazendo com que o tempo dos homens, o tempo de 

sua vida, se transformasse em tempo de trabalho”, fazendo com que “o corpo dos 

homens se torne força de trabalho” (FOUCAULT, 2005, p. 119).  

Como diria Darcy Ribeiro20, queimando o corpo dos homens como carvão. E 

qual a forma de poder que se exerce nesta lógica? Um poder econômico, um poder 

político e um poder judiciário. Mas também um poder epistemológico, “poder de 

extrair dos indivíduos um saber e extrair um saber sobre estes indivíduos 

submetidos ao olhar21 e já controlados por estes diferentes poderes.” (FOUCAULT, 

2005, p.121).  

E continua Foucault (2005, p.122): 

 

É assim que os indivíduos sobre os quais se exerce o poder ou são aquilo a 
partir do que se extrai o saber que eles próprios formaram e que será 
retranscrito e acumulado segundo novas normas, ou são objetos de um 
saber que permitirá também novas formas de controle. 

 

          Essas técnicas de poder podem se transformar em sobre-lucro, “mas para 

haver sobre-lucro é preciso haver sub-poder” (FOUCAULT, 2005, p. 125). E Foucault 

considera sub-poder um conjunto de pequenos poderes estabelecidos por pequenas 

instituições e que ao se estabelecer em sobre-lucro, provoca o nascimento de uma 

série de saberes. Portanto “poder e saber encontram-se assim firmemente 

enraizados; eles não se superpõem às relações de produção, mas se encontram 

enraizados muito profundamente naquilo que as constitui” (FOUCAULT, 2005, 

p.126). 

A política de alfabetização de jovens e adultos circulou entre propostas 

assistencialistas com ações compensatórias, com campanhas, dando ênfase ao 

voluntariado, mas também circulou entre a educação como elemento de 

                                                 
20 Fala escutada pela pesquisadora em diferentes momentos de seu convívio com Darcy Ribeiro, 

sempre que mencionava a exploração que se exercia sobre o povo brasileiro. 
 
21 Foucault (2005) fala-nos da ortopedia social como prática no contexto da sociedade disciplinar, 

trata-se de uma mecânica de poder, própria da idade do controle social. Coloca que Benthan 
apresentou de maneira precisa um modelo desta sociedade de ortopedia generalizada, o 
Panopticon. O poder disciplinar que se exerce tornando-se invisível impõe aos que submete um 
princípio de visibilidade obrigatória. Para Benthan, o poder devia ser visível e inverificável. “O 
Panopticon é uma máquina de dissociar o par ver-ser visto: no anel periférico, se é totalmente visto, 
sem nunca ver; na torre central vê-se tudo, sem nunca ser visto” (FOUCAULT, 2004, p. 166). 
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transformação, direito a ser apropriado pela população como primeiro e fundamental 

passo de um processo de libertação. 

Mesmo com o doutorado concluído sei que ainda faltará um longo caminho a 

percorrer, mas, como diz o poeta Antonio Machado “Caminhante, não há caminho, 

faz-se caminho ao andar”. Nossa marcha acelerada e persistente vai construindo 

uma outra possibilidade de educação, ensejando resistências e, portanto, 

alavancando transformações, este é meu compromisso de vida. 

 Poderia ter a sensação do dever cumprido depois de tantos anos de 

magistério e luta, formando tantas gerações, mas como alquimista em busca de 

possibilidades de produção de saber, eterno aprendiz dessa raça humana, aqui 

estou. Porque a história deste país que começou a ser escrita com a pena de Pero 

Vaz de Caminha –“através da razão ocidental, moderna, europeia, masculina, 

branca, letrada, nutrida, etc.” (COSTA, 2002, p.100), poderá ser escrita por 

Edgenilson – vaqueiro da Serra dos Aimorés, na região do Mucuri – e por Lourdes – 

mulher, negra, de Ouro Verde de Minas, nascida em Ataléia e na “lida” desde os dez 

anos de idade. 

  Multiplicar infinitamente os Edgenilsons e Lourdes pelo Brasil afora é ação 

que exige competência técnica e vontade política. Compartilhar minha experiência é 

o compromisso do pesquisador que precisa projetar o que viu e ouviu, numa ciranda 

para que somente juntos reescrevamos, a muitas mãos, a nossa história. 
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2 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA): UM INSTRUMENTO DE 

GOVERNO NUMA SOCIEDADE NEOLIBERAL 

 

 

Brasília, 15 de novembro de 2009, malas, sorrisos, expectativas. Ouviam-se 

muitos sotaques, numa polifonia que cruzava essa terra, um dia de Santa Cruz, 

como aprendemos na escola, do Oiapoque ao Arroio Chuí. 

Como cheguei até ali? Recebendo um email de uma professora me instigando 

a me inscrever para a seguinte seleção: MEC busca consultores para o programa 

Brasil Alfabetizado (PBA). O objetivo era 

 

 [...] minimizar os altos índices de analfabetismo em algumas regiões do 
Brasil [...] os consultores ficarão responsáveis por prestar assistência 
técnica ao programa em 1.928 municípios das regiões Norte, Nordeste e de 
parte do Sudeste [...] as vagas poderão ser preenchidas por profissionais 
com curso superior em qualquer área do conhecimento e com experiência 
em planejamento e gestão educacional. A duração dos contratos varia de 
oito a dez meses. A seleção será dividida em três fases: análise do 
currículo, entrevista e capacitação. Os selecionados nas duas primeiras 
etapas passam para a capacitação. A capacitação terá duração de 11 dias e 
está prevista para o período de 16 a 27 de novembro, em Brasília. (Gazeta 
WEB, 25 ago. 2009).  

 

Éramos 75 (setenta e cinco) professores selecionados e deste grupo seriam 

contratados os 55 (cinquenta e cinco) que atuariam em campo em um total de 1.886 

(hum mil oitocentos e oitenta e seis) municípios das regiões norte, nordeste e do 

estado de Minas Gerais. 

Em minha bagagem de tantos anos no serviço público trazia, para a 

capacitação-seleção dessa consultoria, algumas verdades sobre as políticas sociais 

do governo.  Uma prática no serviço público estadual de quarenta anos de efetivo 

exercício de regência de classe desde a alfabetização até a EJA, além de ter 

ocupado vários cargos públicos relacionados à gestão (diretora de escola, 

coordenadora pedagógica, gestora de coordenadoria regional). Dentre as certezas 

que compunham o meu discurso estava a importância de ser alfabetizado neste 

mundo “letrado”. Cheguei com a garra de cumprir mais esse trabalho, o de “erradicar 

o analfabetismo”. Quanta presunção! 

 E aqui cabe, para compor essa escrita eivada de questões que 

provocam a capacidade do pensamento, um trecho da música do Chico Buarque, 
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Almanaque: “Quem inventou o analfabeto e ensinou o alfabeto ao professor? Me diz, 

me diz, me responde por favor [...]”.   

Depois da capacitação a mala não comportava tantas informações e à medida 

que as ia coletando, as estradas ficavam mais delineadas e o meu discurso foi 

tomando forma e parecia-me consistente: pensava estar mais preparada para minha 

intervenção no campo, pois ia me apropriando do chamado “cardápio de programas” 

22 oferecido pelo governo federal aos gestores municipais. De acordo com o 

discurso oficial, tais programas poderiam ser uma contrapartida para que, estes 

gestores, assumissem em seus sistemas de ensino, a continuidade de estudos dos 

neo alfabetizados do PBA.  

Foi mais do que uma capacitação-seleção, ali havia um grupo que em 

nenhum momento disputou vagas. Foi o encontro com pessoas que falavam uma 

mesma linguagem, tínhamos travado lutas parecidas em rincões tão diversos deste 

país. Todos lemos Paulo Freire, trabalhamos em programas de alfabetização de 

adultos e, uns com mais intensidade e outros com menos, todos tinham como norte 

a justiça social e a democratização de oportunidades. Vínhamos de movimentos da 

igreja, da luta armada, da luta da liga camponesa, enfim, da luta social. Foi um 

encontro prazeroso de ideias, de sonhos, de possibilidades. 

A metodologia do trabalho nos grupos, que se baseava no contar nossas 

histórias de vida, nos fez reflexivos. Exercitamos a prática de ouvir o outro, 

confrontamos nossas histórias, nos identificamos nas entrelinhas do lido e do 

contado.  

A diferença de gerações presentes entre nós não foi obstáculo para que 

fizéssemos verdadeiras viagens nos percursos dos companheiros e ao final dos 

onze dias de seleção víamos no outro histórias e memórias que nos levavam a 

desejar a luta por outra educação.  

                                                 
22 Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação Profissional na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (PRONERA), Programa Nacional de inclusão de jovens (PROJOVEM) urbano e 
campo – saberes da Terra, Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), Plano Nacional de Transportes (PNAT), Plano 
Nacional do Livro de Alfabetização (PNLA), Coleções de materiais pedagógico-formativo e didático-
pedagógico, Formação em EJA, Programa de Economia Solidária, Bancos Comunitários, Programa 
de Agricultura Familiar, Bolsa Família, Próximo Passo (programa de qualificação para beneficiários 
do Bolsa Família), Programa de microcrédito produtivo orientado, Programa de micro finanças, 
Registro Civil de Nascimento, Plano de Metas do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 
Plano de Ações articuladas (PAR), Olhar Brasil (sem previsão para Minas Gerais, municípios têm 
que aderir ao Pacto pela Saúde), Plano Nacional de qualificação do trabalhador. 
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Ao final do processo de seleção coube a mim o recorte de 36 (trinta e seis) 

municípios de Minas Gerais. 

As atividades a serem realizadas na consultoria teriam como resultado cinco 

produtos - maneira capitalista de designar etapas de um trabalho - que seriam pagos 

em suas contra entregas.  

O primeiro era o planejamento e a elaboração, de acordo com as orientações 

da Coordenação do Projeto, dos roteiros de viagens e cronogramas de atividades no 

campo; depois a mobilização dos gestores locais dos municípios apoiados sobre a 

necessidade de plena implementação e integração do PBA com a EJA; o terceiro 

produto visava o acompanhamento técnico no desenvolvimento do Programa Brasil 

Alfabetizado nos municípios já atendidos em 2008, seguido do quarto produto, o 

acompanhamento também técnico da Coordenação do Projeto na mobilização dos 

gestores locais para o cumprimento das ações de apoio e complementação do 

Programa Brasil Alfabetizado, além de acompanhar a Coordenação do Projeto na 

articulação com a respectiva Secretaria de Estado que trata da Educação para a 

apropriação de informações sobre a política local da EJA e, como quinto produto, 

visitar tecnicamente, pelo menos 1 (uma) vez, cada um dos municípios definidos 

para meu escopo de atuação.  

Ou seja, as atividades a serem realizadas em cada produto eram 1 - 

preparação para a Consultoria; 2- articulação para a continuidade em EJA; 3 – 

formação inicial e continuada; 4 - funcionamento das turmas e 5 - oficinas com os 

gestores locais (vide em anexo o edital nº 1/2009). 

Foi um grande desafio desaprender e aprender tantas coisas. Desconstruir o 

modo como eu entendia o que seria “levar a alfabetização”23 através de uma 

proposta do MEC e o que de fato ocorreu no campo de trabalho e pesquisa. 

Perceber no cotidiano como os mesmos conceitos podem ser vistos de forma 

diferente dependendo de quem olha, como olha e qual o interesse de seu olhar.  O 

primeiro desafio foram as distâncias e a dificuldade em chegar aos municípios onde 

seria realizada a consultoria.  

 

Quarta feira 21 de abril de 2010, feriado nacional e eu me preparando para 
enfrentar cerca de 15 (quinze) horas de viagem com destino a São José do 
Mantimento/MG. 

                                                 
23 No terceiro capítulo serão abordados os diferentes conceitos de alfabetização, inclusive sob a 

perspectiva do MEC. 
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A viagem de Nova Friburgo (onde moro) ao Rio de Janeiro (de onde parte o 
ônibus para MG) transcorreu tranquilamente. A Rodoviária estava cheia de 
risos e aquele farfalhar próprio de malas, travesseiros e alegria. Eu, 
observando aquela movimentação, e pensando no meu fazer como 
consultora da UNESCO/ Ministério de Educação e Cultura (MEC)/ 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(SECADI), nesta “função-missão”24.Lembrei-me que quando jovem queria 
ser missionária e sair viajando por esse país afora, levando ânimo a esse 
povo do qual também faço parte, dentre os que tiveram oportunidades: de 
estudo e de acesso ao que chamam de modernidade. Não fazendo aqui 
nenhum juízo de valor, pois nada disto garante a felicidade, reconheço a 
possibilidade de sobreviver pensando conhecer o discurso de verdade do 
que se passa nestas relações que se estabelecem neste país. País 
“abençoado” até hoje, pelo menos na Educação, por essa herança da igreja 
católica, apostólica e romana, que nos catequizou, que se imiscui na escola 
que se diz democrática, mas parte de um discurso carregado de princípios 
religiosos. 
O ônibus do Rio para Manhuaçu saiu pontualmente às 22h30min e nele, 
além dos passageiros, eu levava o desafio daquela jovem que um dia fui e 
que não me deixa esquecer de meus sonhos, minhas crenças, meu ideário 
de vida. A viagem foi longa, ônibus que sai do Rio para São Paulo, Belo 
Horizonte, enfim, para cidades capitais têm status executivo, mas para 
Manhuaçu, ônibus que leva gente que tem cara de Brasil, tem cheiro de 
roupa lavada com sabão de coco, cheiro de cachaça, cheiro de nada, pode 
ser “esculhambado”, com banheiro fedido. 
Chegamos às 5h30min em Manhuaçu. A rodoviária toda se conhecia numa 
rodada de pescoço da esquerda para a direita. Ventava um vento frio, o 
banheiro foi aberto para que pudéssemos usá-lo, já que o do ônibus era 
impossível.  A gentileza do funcionário da rodoviária era visível, o banheiro 
limpo, porém sem água. Ainda me sobrara um pouco de água mineral com 
gás e pude lavar a boca e escovar os dentes. Ninguém manifestou essa 
necessidade, ninguém comentou a falta d´agua, como se fosse natural não 
ter esse serviço.  
A Padaria abriu às 6 horas, café com leite em copo duplo de requeijão e pão 
na chapa (que gostoso) R$1,30. Na véspera havia tomado um café e uma 
água na Rodoviária Novo Rio por R$4,30. O local inflaciona o produto.  
Manhuaçu é município produtor de café, a marca “Três corações” é daqui. É 
polo exportador deste produto. Há um aeroporto para pouso de pequenos 
aviões e helicópteros, que recebe, segundo moradores locais, diversos 
empresários para negociar o café. As diferenças sociais são visíveis: 
morros, favelas, cidade mal cuidada.  
A partida no ônibus que liga Manhuaçu a Ipanema aconteceu às 7 horas. A 
estrada se fazia em curvas que pareciam acompanhar o desenho do Rio 
Manhuaçu. A cada cidade o ônibus largava a estrada principal e entrava em 
estradas vicinais. No trevo para São José do Mantimento lá estava a 
Secretária Municipal de Educação me esperando, pontualmente [...] (Diário 
de campo, 21 de abril de 2010). 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Como exposto no capítulo 1- Análise de Implicação, a função de consultora do PBA se imiscuía 

com aquele sentimento salvacionista impregnado em meu “DNA”, que a tornava uma missão de 
vida. 
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2.1 O discurso do Programa Brasil Alfabetizado 

 

 

[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é 

ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída por certo número de procedimentos que têm por 

função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 

materialidade 

Foucault, 1999, p.8-9 

 

 

 E Foucault (1999, p. 9) continua a nos presentear com suas análises trazendo 

para nossa reflexão suas contribuições sobre os diversos procedimentos de 

produção dos discursos, que enquanto estratégias de poder não dizem sempre 

“não”, também fazem viver, fazem falar, fazem aprender a ler e escrever, fazem 

“alfabetizar”, e limitam a enunciação dos mesmos. “[...] o mais evidente, o mais 

familiar também, é a interdição. Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo 

[...]” e que ela contém “[...] logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o 

poder” (FOUCAULT, 1999, p.10). 

O Programa Brasil Alfabetizado (PBA), voltado para a alfabetização de 

jovens, adultos e idosos é realizado pelo MEC desde 2003. O Brasil Alfabetizado é 

desenvolvido em todo o território nacional, com o atendimento prioritário a 

municípios que apresentam alta taxa de analfabetismo, sendo que 90% destes 

localizam-se na região Nordeste. Esses municípios recebem apoio técnico na 

implementação das ações do programa, visando garantir a continuidade dos estudos 

aos alfabetizandos.  

E foi para executar esse apoio técnico que me vi numa realidade tão distante 

do meu cotidiano. Ao mesmo tempo em que a alegria contagiava meu corpo sedento 

de desejo em ajudar essa população tão esquecida, o medo do desconhecido e o 

perigo da aventura de me embrenhar pelo interior de meu país sozinha, percorria 

minha coluna se desfazendo em suspiros e, como num filme que passa em rotação 

acelerada, recordando minha caminhada de vida, prossegui a passos firmes e com a 

certeza de estar mais uma vez aprendendo a viver. 
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Alguns dos municípios considerados prioritários pela SECADI/MEC ficam no 

Estado de Minas Gerais. Pesquisei, enquanto consultora do MEC para o PBA, 36 

(trinta e seis) deles, nas Mesorregiões do Jequitinhonha (10 municípios), Vale do 

Mucuri (21 municípios), Vale do Rio Doce (3 municípios), Zona da Mata (1 município) 

e Metropolitana de Belo Horizonte (1 município).    . 

E vamos ao discurso oficial, que eu teria que repetir como verdade, porque 

então lei, “[...] mas não nos encontramos no verdadeiro senão obedecendo às regras 

de uma “polícia” discursiva que devemos reativar em cada um de nossos discursos” 

(FOUCAULT, 1999, p.35). 

A última resolução publicada sobre o PBA assim definiu, em seu artigo 

segundo, seus objetivos: 

 

I - contribuir para superar o analfabetismo no Brasil;  
II - contribuir para a universalização da alfabetização e do ensino 
fundamental de jovens, adultos e idosos;  
III - contribuir para a progressiva continuidade dos estudos em níveis mais 
elevados, promovendo o acesso à educação como direito de todos, em 
qualquer momento da vida, por meio da responsabilidade solidária entre a 
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios; (Resolução Nº 44 de 
05 Set. 2012, grifo meu). 

 

 E aqui problematizo: até que ponto chega o nível de comprometimento com 

as “metas“ traçadas nos fóruns internacionais que leva o Brasil a determinar 

legalmente a “universalização da alfabetização e do ensino fundamental de jovens, 

adultos e idosos” como um dos objetivos do PBA? 

 Em que medida, quando é colocada a expressão “em níveis mais elevados” 

no inciso III do mesmo artigo, está se hierarquizando saberes? 

Ainda de acordo com esta resolução são beneficiários do programa: ”jovens 

com 15 anos ou mais, adultos e idosos não alfabetizados; voluntários25 

alfabetizadores; voluntários tradutores-intérpretes da Língua Brasileira de Sinais 

(Libras); voluntários alfabetizadores-coordenadores de turmas” (art. 3º, grifo meu). 

                                                 
25 O voluntariado é um movimento observado principalmente em atividades ligadas à educação. Há 

dois projetos conhecidos como “Amigos da Escola” e “Faça Parte”. O primeiro é um projeto criado 
pela Rede Globo (TV Globo e afiliadas) com o objetivo de “contribuir para o fortalecimento da 
educação e da escola pública de educação básica” e se propõe a mobilizar voluntários por meio de 
campanhas na TV e informar a população sobre as escolas que estão interessadas em receber 
voluntários. O Projeto “Faça Parte” criado em 2001 para coordenar no Brasil as atividades do Ano 
Internacional do Voluntário, em 2003 lançou o selo Escola Solidária que permite conhecer os 
projetos de voluntariado educativo das escolas brasileiras. 
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A política do voluntariado persegue a alfabetização de jovens e adultos desde 

seus primórdios no Brasil e denota a “importância” que o discurso oficial reserva 

para este desafio. Esses voluntários recebem uma bolsa auxílio, que na ocasião, em 

2010, era de R$200,0026 (duzentos reais). 

Percebe-se nitidamente com essa política a preocupação com a redução dos 

índices de baixa escolaridade ou de não escolarização.  

Segundo as orientações recebidas no período em que estive em “capacitação 

para consultores” afirmou-se a possibilidade de parceria do Ministério da Educação, 

através da SECADI, tanto com os municípios, como com os Estados.  

Ainda de acordo com o discurso do programa, cabe aos municípios, enquanto 

“responsáveis legais” pelo segmento do Ensino Fundamental27, identificarem onde 

se encontram os não alfabetizados, através de cadastros tais como os do bolsa 

família, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)28, dos agentes de 

saúde, até a classificação dos neo-alfabetizandos e o encaminhamento para a EJA.  

Ou seja, o programa não existe para atender a demandas da população: 

“quero aprender a ler para ler a bíblia”, “gostaria de saber escrever para colocar no 

papel as letras das músicas que faço”, “queria poder saber ler as cartas que recebo 

de meus filhos” e tantas outras a mim declaradas, mas para arregimentar uma 

população, um “universo”.  E para tal, as estratégias pensadas são inimagináveis, 

como, por exemplo, chega-se a pensar em condicionar o recebimento de alguns 

benefícios, como o Bolsa Família, a obrigatoriedade de matrícula ao PBA. Ou seja, 

querer abraçar a totalidade: todos os não alfabetizados do bolsa família seriam 

listados e matriculados no programa, a inclusão como prática política de 

                                                 
26 Na ocasião, 2010, o salário mínimo era de R$510,00 (quinhentos e dez reais), ou seja, os bolsistas 

alfabetizadores recebiam 39,22% (trinta e nove vírgula vinte e dois por cento) do mesmo. 
 
27  De acordo com o artigo 11, inciso V da Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96, 9ª edição. 
 
28O CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS), atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (Suas), 
dada sua capilaridade nos territórios e é responsável pela organização e oferta de serviços da 
Proteção Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social. Além de ofertar serviços e ações 
de proteção básica, promovendo a organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o 
gerenciamento dos processos nele envolvidos. O principal serviço ofertado pelo Cras é o Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), cuja execução é obrigatória e exclusiva. Este 
consiste em um trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a função protetiva das famílias, 
prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida (CRAS, 2014). 
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governamentalidade29. Foucault (2008a) propõe que a inclusão é constituída 

também no jogo econômico do estado neoliberal. Ele entende o liberalismo e o 

neoliberalismo como um conjunto de práticas que constituem uma forma de vida, 

nesse sentido, a educação “deve ser um processo permanente”. 

 

Dentro do neoliberalismo, como forma de vida do presente, certas normas 
são instituídas não só com a finalidade de posicionar os sujeitos dentro de 
uma rede de saberes, como também de criar e conservar o interesse em 
cada um em particular, para que se mantenha presente em redes sociais e 
de mercado. Todos estamos, de uma maneira, sendo conduzidos por 
determinadas práticas e regras implícitas que nos levam a entrar e 
permanecer no jogo econômico do neoliberalismo. É possível apontar pelo 
menos duas grandes regras que operam nesse jogo do neoliberal. A 
primeira regra é manter-se sempre em atividade. Não é permitido que 
ninguém pare ou fique de fora, que ninguém deixe de se integrar nas 
malhas que dão sustentação aos jogos de mercado e que garantem que 
todos, ou a maior quantidade de pessoas, sejam beneficiados pelas 
inúmeras ações de Estado e de mercado.[...] A segunda regra é que todos 
devem estar incluídos, mas em diferentes níveis de 
participação,[...](LOPES, 2009, p. 155). 

 

São chamados de “entes executores” (EEx.) do PBA municípios e estados 

que assinam  esta parceria com a SECADI/ MEC,  preenchendo um Termo de 

Adesão, no qual se comprometem a seguir as metas do plano, bem como, 

intensificar as ações de alfabetização.  

O termo de adesão necessita de um Plano Plurianual de Alfabetização - 

PPAlfa, que indica as “metas” a serem atingidas na alfabetização e na oferta de 

educação de jovens, adultos e idosos de cada estado e município envolvido com o 

PBA e deve ser validado pela SECADI/MEC. As metas são os quantitativos de 

alfabetizados que pretendem “produzir”. 

Neste plano são previstos o número de turmas que funcionarão, as 

localidades que serão atendidas, quantos voluntários alfabetizadores e 

coordenadores de turma serão arregimentados, como será a Formação Inicial e 

Continuada, qual será a entidade formadora destes voluntários e outras questões 

passíveis de controle pela União. 

                                                 
29 [...] Por “governamentalidade” entendo, o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos 

análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer essa forma bem específica, bem 
complexa, de poder, que tem como alvo principal a população, como forma mais importante de 
saber, a economia política, como instrumento técnico essencial, os dispositivos de segurança [...] 
(FOUCAULT, 2006b, p.303). 
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Todos estes controles só não podem prever o que lhes escapa, a vida, os 

acontecimentos, as demandas das pessoas envolvidas neste programa, os 

interesses das relações que se tecem ou destecem. 

Havia uma coordenadora de turma voluntária que possuía um sítio, perguntei 

a ela porque não abria uma turma do programa por lá, ela foi incisiva em sua 

resposta: -“Há muita “dificulidade”. Como vou manter a diária que pago se eles 

souberem ler e escrever?” 

Já o único dono de fazenda que conheci nestas viagens que formou uma 

turma na varanda de sua casa, apresentou assim sua “generosidade”: -“Percebi que 

estava perdendo dinheiro. Os vaqueiros não sabiam anotar direito a litragem do leite, 

não conseguiam manusear a calculadora. Agora que todos foram matriculados na 

sala que abri lá na fazenda, o controle da produção de leite tem sido feito com rigor”. 

Enquanto isso mecanismos de poder, disciplinas e biopolítica30 são colocadas 

em funcionamento para garantir o controle da população e sua adequação ao 

processo de produção capitalista. 

Em uma comunidade quilombola em que a alfabetizadora popular tinha pouca 

idade e escolaridade, o Ensino Fundamental incompleto, eu fazia um discurso 

veemente com seus alfabetizandos sobre a importância de continuarem seus 

estudos ao concluírem o programa. Pensando ter o apoio da alfabetizadora, me 

dirigi a ela afirmando que até ela teria esta possibilidade de prosseguir em seus 

estudos, podendo inclusive se formar professora. Qual não foi minha surpresa ao vê-

la responder: “– Não tenho vontade nenhuma de ser professora, ou de continuar a 

estudar, sei o bastante pra o que quero, que é continuar a contar as histórias do 

quilombo. Gosto de me vestir com panos coloridos e de dançar. Me sinto livre com o 

batuque.”  

Hoje fico relendo sua resposta, aplaudindo através de um sorriso, daqueles 

que apertam os olhos e admirando sua coragem de resistir ao instituído – a 

escolarização.  

Esta questão da escolarização norteia problematizações, tais como: aprender  

um determinado conteúdo fruto de um recorte do conhecimento, feito de acordo com 

                                                 
30 Foucault assim se expressa sobre biopolítica (1988, p.134): “Se pudéssemos chamar de “bio-

história‟ as pressões por meio das quais os movimentos da vida e os processos da história 
interferem entre si, deveríamos falar de “biopolítica‟ para designar o que faz com que a vida e seus 
mecanismos entrem no domínio dos cálculos explícitos, e faz do poder-saber um agente de 
transformação da vida humana.”   
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os interesses de uma determinada parcela da população, que no regime capitalista 

pretende ter o controle do poder. 

 

[...] a partir da nova razão governamental – e é esse o ponto de 
descolamento entre a antiga e a nova, entre a razão de Estado e a razão do 
Estado mínimo-, a partir de então o governo já não precisa intervir, já não 
age diretamente sobre as coisas e sobre as pessoas, só pode agir, só está 
legitimado, fundado em direito e em razão para intervir na medida em que o 
interesse, os interesses, os jogos de interesse tornam determinado indivíduo 
ou determinada coisa, determinado bem ou determinada riqueza, ou 
determinado processo, de certo interesse para os indivíduos, ou para o 
conjunto dos indivíduos, ou para os interesses de determinado grupo 
confrontados ao interesse de todos [...](FOUCAULT, 2008a, p.62). 

 

E o que é ensinado neste espaço da sala de alfabetização? Quem determina 

esse currículo? De que maneira pode haver uma doutrinação? 

         Freire (2011) na década de 1960 foi o primeiro, pelo menos na área da 

pedagogia, a realizar uma virada paradigmática, quando estabelece que o que deve 

se constituir em currículo das salas de alfabetização é traçado pelos próprios 

interessados, ou seja, pelos alunos jovens, adultos e idosos, dando-lhes uma 

superioridade epistemológica e científica, o que até então não era visto em nosso 

continente latino americano na área de educação. Desta feita, lança uma nova forma 

de se construir a pedagogia, centrada na experiência do aluno, em seus desejos, 

respeitando suas histórias de vida, valorizando sua cultura. 

Um dos papéis dos consultores, definido pelo MEC, era convencer os 

gestores a aderir à EJA, já que se faz necessário que o município disponibilize este 

segmento em seu sistema de ensino e isto deveria estar constando do Plano 

Estratégico de Educação de Jovens e adultos (PEEJA). 

E voltamos a Foucault (1999, p. 44-45), que ao escutar a escrita das linhas 

anteriores, contribui refletindo: 

 

O que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da palavra; 
senão uma qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que 
falam; senão a constituição de um grupo doutrinário ao menos difuso; senão 
uma distribuição e uma apropriação do discurso com seus poderes e seus 
saberes? 

 

O artigo 16 (dezesseis) da Resolução nº 44/2012 avança para a escolarização 

por toda a vida: 
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Os EExs deverão orientar os alfabetizadores e coordenadores de turmas a 
informarem os alfabetizandos sobre a continuidade da escolarização, bem 
como a encaminharem os egressos aos cursos de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) ofertados em seu sistema de ensino público, providenciando 
as condições necessárias para sua matrícula.  
Parágrafo Único. Os EExs que ainda não oferecem cursos de EJA em seu 
sistema devem indicar em seu PPAlfa quais as alternativas públicas de 
continuidade da escolarização disponíveis para os egressos do Programa 
Brasil Alfabetizado, providenciando as condições necessárias para sua 
matrícula.  

 

Por que a escola insiste que se deve aprender durante toda a vida? É para 

que circulemos para sempre neste espaço disciplinar, que pretende exercer um 

controle sobre nossos corpos? E voltamos a problematizar o aprendizado: o que 

aprender, quem determina?  

De acordo com o dicionário Michaelis on line (2015) a palavra aprender 

significa “Ficar sabendo, reter na memória, tomar conhecimento de”. Como aí se 

estabelecem as relações saber-poder? 

Em que medida não pode haver o devir como esquecimento, como mudança, 

como possibilidade de desaprender? 

Com isso, vejo que essa resolução faz parte de uma política das sociedades 

de controle e disciplinar que querem normatizar os procedimentos, no intuito de 

ordeiramente encaminhar a todos para um mesmo destino, qual seja: a escola. 

O que antes me indignava, o descaso de certas prefeituras não terem essa 

continuidade de estudos prevista em seus sistemas e nem demonstrarem nenhuma 

vontade política de as implementarem,  ora se transmuta em possibilidades de fuga 

para aqueles que, abandonados pelo poder público, já alfabetizados,  tomem as 

rédeas de seus desejos. Por que devemos saber o que é melhor para eles? Para dar 

conta das estatísticas e dos rankings internacionais?  

Cabe apresentarmos os serviços como possibilidades, não em pacotes 

fechados, como pílulas mágicas para o desenvolvimento de suas comunidades. 

Como peculiaridade do estado de Minas Gerais, estado em que desenvolvi 

minha pesquisa de campo, o PBA por lá é conhecido como “Programa Cidadão Nota 

Dez”. Esse nome, “Programa Cidadão Nota Dez”, me remete a pensar que a lógica 

vigente é que para se produzir um cidadão é necessário alfabetizá-lo, ensinar-lhe a 

ler e escrever, “para exercer seus direitos”, o que se torna funcional ao capitalismo. 

Ainda se pode buscar, o que voga como moda, a expressão capital humano, o que 

ratifica a “necessidade” de se aprender para toda a vida. 
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Para Foucault (2008a, p. 318) capital humano “é o conjunto dos investimentos 

que foram feitos no nível do próprio homem” e neste sentido a educação passa a ser 

um dos componentes deste investimento. 

Foucault nos traz que os neoliberais dão um tratamento diferente do que os 

liberais deram ao trabalho, pois refletem que o salário não é nada mais que a 

remuneração, a renda atribuída a certo capital, que vem a ser chamado de capital 

humano, pois “a competência-máquina de que ele é renda não pode ser dissociada 

do indivíduo humano que é seu portador” (FOUCAULT, 2008a, p. 311-312). 

 
Formar capital humano, formar portanto essas espécies de competência-
máquina que vão produzir renda, ou melhor, que vão ser remuneradas por 
renda, quer dizer o quê? Quer dizer, é claro, fazer o que se chama de 
investimentos educacionais [...] (FOUCAULT, 2008a, p. 135). 

 

E o que chamam de investimentos educacionais vai muito além do que o 

aprendizado escolar ou profissional “[...] é constituído, por exemplo, pelo tempo que 

os pais consagram aos filhos [...]” (FOUCAULT, 2008a, p. 315), e tantas outras 

questões com as quais justificam o controle “necessário” para formar pessoas 

obedientes a seguirem uma prescrição que se inicia ainda no útero materno, para 

também formar bons equipamentos genéticos. Se essa população não estiver 

escolarizada dificilmente haverá crescimento deste capital. 

 Portando, querer formar o “Cidadão nota 10“ caminha na direção desta 

necessidade do capital humano, cidadão que obedece às leis, tem direitos porque 

tem deveres, participa, como se diz, das questões de sua comunidade, dentro do 

que foi programado, do que a lei permite.  

 Segundo Scheinvar (2009, p.228)  

 

[...] a discussão da cidadania tem ficado presa a modelos universais em que 
as aspirações não têm sido fruto do desejo e do sonho livre, mas 
prisioneiras de um deve ser forjado por discursos dominantes, inviabilizando 
a invenção de novos agenciamentos que possibilitem outras formas de devir 
democrático. 

 

Faz-se necessário informar que a explicação dada pelas autoridades do 

estado sobre ter assinado a parceria com o PBA, mas não adotado seu nome, é a 

de que o governo de Minas já possuía anteriormente um programa de alfabetização 

em parceria com o MEB e ao mudar de parceiro manteve o nome do programa 

“Cidadão Nota Dez”, incluindo o adendo, por um Brasil alfabetizado.    
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 Dando continuidade a análise do programa, em relação a questões 

pedagógicas, há a obrigatoriedade por parte dos entes executivos (estados e 

municípios) de aplicação dos testes cognitivos de leitura/escrita e matemática, 

utilizando necessariamente a matriz de referência e os testes oferecidos pela 

SECADI/MEC, para aferir seu desempenho cognitivo em duas etapas, a saber: 

“Art.14. [...]: I - teste de entrada, a ser aplicado até o décimo quinto dia após o início 

das aulas, e; II - teste de saída, a ser aplicado nos últimos dez dias de aula 

(resolução nº 44/2012).”  

 Por diversas vezes observei que o instituído, o que se fez letra da lei, não 

necessariamente correspondia à prática vivenciada em campo pelos atores desta 

política pública de alfabetização. E que o programa era na verdade escrito no 

cotidiano de sua execução, com as possibilidades que se apresentavam e, que por 

vezes, não cabiam na precisão dos documentos oficiais. Vivenciei a desarticulação 

entre a proposta institucional e as práticas locais que davam bases para a execução 

do PBA. Para esta reflexão trago as palavras de Veyne (2008, p. 280) “[...] não os 

séculos, os povos nem as civilizações, mas as práticas; [...] a história das práticas 

em que os homens enxergaram verdades e as lutas em torno dessas verdades”. 

 Antes da última resolução do PBA que estipula metas percentuais de 

aprovação a serem atingidas, publicada dois anos depois que fiz a pesquisa, havia a 

possibilidade dos alfabetizadores voluntários que tinham mais escolaridade que seus 

colegas, manterem os alunos na turma em municípios que não tinham a 

continuidade de estudos prevista no sistema de ensino, fazendo com que o teste de 

saída não fosse nunca satisfatório. Desta feita, os alunos faziam depois um teste de 

reclassificação para o 6º ano do Ensino Fundamental na rede estadual de ensino. 

Havia também aqueles que retinham os alunos para não perderem sua bolsa, que 

apesar de ser pequena, em 2010, R$200,00 (duzentos reais), na maioria das vezes, 

era sua única fonte de renda. 

 Em vez da leitura destas práticas servirem para apontar políticas públicas 

que viessem a dar encaminhamentos às demandas do campo, que, nestes 

exemplos seriam: a questão de não existirem possibilidades, em muitos rincões, 

para a continuidade de estudo daqueles que o desejassem ou de não existir 

empregabilidade outra para as bolsistas alfabetizadoras na região, a política traçada 

pelo instituído foi a de repressão àquelas práticas, exigindo, através de resolução, 

um resultado percentual de aproveitamento a ser medido pelos testes estabelecidos 
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pelo sistema do SECADI MEC. Há lógicas diferentes no que se encontra entre a 

teoria e a prática. Talvez sobre a lógica do instituído não haja nenhum 

constrangimento em ler ou não a prática e, se o fizer, realizar a leitura que lhe 

interessa, que no caso, poderia ser, a falta de resultados quantitativos significativos 

de alfabetizandos concluintes do PBA, o que revida com uma legislação que aponta 

para os resultados numéricos a serem alcançados. 

 Outra prática observada foi a do momento de aplicação destes testes, tidos 

como instrumentos de avaliação. Em julho, três a quatro meses após o início das 

aulas do programa, o teste cognitivo de entrada começou a ser aplicado, quando 

deveria ter sido logo nos primeiros dias da sala. E quem promoveu este atraso? A 

falta de informação dos alfabetizadores bolsistas, dos entes executores (EEx) 

(estado e municípios) deste programa e a inoperância do programa que não os 

cobrou na ocasião estabelecida em lei ou deixou de fazê-lo propositadamente, como 

parte do plano de sua racionalidade política. 

Outra informação a ser elencada é o local onde acontecem as aulas do PBA, 

que não foi estabelecido no início do programa na resolução anterior que vigorava 

durante os meses em que estive em campo (Resolução FNDE/CD nº 6 de 16 abr. 

2010), mas consta da resolução de 2012 “§ 1º As turmas de alfabetização deverão 

funcionar em espaços ou locais de uso público, garantindo-se as condições de 

infraestrutura necessárias para seu funcionamento” (Resolução nº 44/2012, art. 

8º, grifo nosso) 

A invenção dos espaços de sala de aula foi interditada a partir de 2012, 

momento em que a letra de uma nova resolução, transcrita no parágrafo acima, foi 

promulgada. Uma das questões interessantes do PBA, quando fiz a pesquisa em 

2010, era a diversidade de possibilidades de espaços de funcionamento. Presenciei 

turmas nas varandas e salas das casas das alfabetizadoras, em garagens, galpões, 

nas igrejas, nas associações de moradores, em comunidades quilombolas, 

assentamentos, salas improvisadas entre duas casas, no meio do pasto em 

choupanas com quadros de giz que eram pedaços de madeira disformes, em lonas 

pretas para contrastar com o branco do giz, sem carteiras e constituídas de tantas 

outras formas não convencionais. Poucas foram as salas do PBA que se utilizavam 
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de espaços de escolas. Dentre essas poucas, havia em Malacacheta31 (Vale do 

Mucuri), por exemplo, turmas do PBA funcionando em salas com carteiras da 

educação infantil, portanto com mobiliário totalmente inadequado para a faixa etária 

da EJA.  

O público deste programa na zona rural, nas localidades por onde passei, 

esteve sempre disperso. São fazendas por vezes com dificuldade de acesso e 

muitas porteiras e longe de próprios públicos32. Desta feita, as salas, podendo ser 

improvisadas, possibilitaram que alguns pudessem frequentá-las. Quem está com a 

caneta da lei nem sempre conhece as realidades. Além disto, os que moram próximo 

ao centro, por vezes, sentem-se envergonhados de entrar nas escolas e já os 

espaços alternativos lhes são mais convidativos, pois se aproximam de suas 

realidades cotidianas.  

Não é através de uma resolução que se mudarão de fato as condições de 

oferta do PBA, seja no que concerne ao local de funcionamento, seja na 

“preocupação” com a formação de seus voluntários alfabetizadores e coordenadores 

de turma, seja com o “destino” destes neoalfabetizandos. 

Para contar tal história há a necessidade de conhecer mais uma 

especificidade do estado de Minas Gerais em relação à parceria com o PBA, que 

não se dá através da Secretaria Estadual de Educação como em outros estados da 

federação e sim através da Secretaria de Estado Extraordinária para o 

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas. O Instituto 

de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas (IDENE) é o órgão vinculado à 

referida secretaria que coordena o PBA na maior parte dos municípios mineiros. 

Com relação à Formação Inicial e continuada destes voluntários a diretriz 

nacional33 traz em seu artigo oitavo os seguintes parágrafos: 

 

§ 4º Serão aceitas como formadoras: as instituições de ensino superior 
(IES), as instituições da rede federal de educação profissional e 

                                                 
31 Malacacheta é o nome que se dá à mistura de pedras coloridas ao carvão e à borra de café 

utilizada para se decorar o papel de antigos presépios artesanais no interior do Brasil. Para se fazer 
um presépio o primeiro passo era preparar a malacacheta. 

 
32Próprio é aquilo que "pertence a". Acrescido do adjetivo público significa aquilo que pertence ao 

domínio público, ou seja, aquilo que é público. São, portanto, os bens que integram o domínio 
público. 

 
33 Resolução FNDE/CD nº 6 de 16 de abril de 2010 foi ratificada pela Resolução Nº 44 de 05 de 

Setembro de 2012. 



50 

tecnológica, as instituições comunitárias de ensino superior e as 
instituições ou organizações de ensino, todas sem fins lucrativos, que 
comprovem, no mínimo, dois anos de experiência em formação de  
alfabetizadores de jovens e adultos.  
§ 6º Quando a formação dos alfabetizadores, alfabetizadores-
coordenadores de turma e tradutores-intérpretes de Libras for realizada por 
instituição formadora selecionada, esta deverá, obrigatoriamente, 
ministrar tanto a etapa inicial quanto etapa continuada da formação. 
(grifo nosso) 

 

Portanto deveriam as IES contratadas pelos EEx. trabalharem tanto na 

Formação Inicial como darem acompanhamento ao PBA ministrando as Formações 

Continuadas, como bem o diz o texto legal acima, inclusive negritado. Esta função 

na prática não ocorre, pelo menos no Estado de Minas Gerais. 

Coube à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) a responsabilidade 

destas formações em sua grande maioria, pois foi escolhida pelo EEx. estado, que, 

representado pelo IDENE, contratou este serviço à UFMG.  

Na prática essa formação é de responsabilidade do gestor local em conjunto 

com os alfabetizadores-coordenadores de turmas, e não se dá, pela instituição 

formadora (neste caso UFMG). 

Os planos de Formação Inicial e Continuada em questão são parte integrante 

do Plano Plurianual de Alfabetização (PPAlfa), aquele instrumento mencionado no 

início deste subitem como condição primeira à adesão dos entes executivos (EEx) 

(estados e municípios) ao PBA e lá também é mencionado que as formações dos 

bolsistas alfabetizadores e coordenadores de turma se fará através da referida IES. 

Por falta de adesão das prefeituras do Estado de Minas Gerais ao Pacto 

Nacional pela Saúde, o projeto Olhar Brasil34 não fez parte das formações. O que 

acarretou na prática o que presenciei: idosos debruçados sobre seus livros tentando 

enxergar.  Num triplo descaso público, não aprenderam na idade que chamam de 

própria, por contingências da vida, quando adultos também tiveram seus 

impedimentos, e agora que têm a oportunidade não têm mais a visão para lhes 

ajudar a decifrar as sombras que suas vistas delineiam. 

                                                 
34 Trata-se de um projeto em parceria dos Ministérios da Saúde e da Educação, que tem como 

objetivo identificar e corrigir problemas visuais relacionados à refração e garantir assistência integral 
em oftalmologia para os casos em que forem diagnosticadas outras patologias em saúde ocular e 
que necessitarem de intervenções, visando a contribuir para a redução das taxas de repetência e 
evasão escolares e facilitar o acesso da população à consulta oftalmológica e a óculos corretivos. O 
público-alvo do programa são os educandos de escolas vinculadas ao Programa Saúde na Escola 
(PSE). 
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Com relação às transferências dos recursos, além do repasse para as bolsas 

dos alfabetizadores e coordenadores de turma voluntários, há um valor de apoio 

para a formação inicial e continuada de alfabetizadores e coordenadores de turmas; 

aquisição de material escolar e reprodução dos testes cognitivos a serem aplicados 

aos alfabetizandos; aquisição de gêneros alimentícios destinados exclusivamente ao 

atendimento das necessidades da alimentação escolar dos alfabetizandos; 

transporte para os alfabetizandos e aquisição de material pedagógico, didático ou 

literário, para uso nas turmas. 

Conhecem-se as limitações do parceiro do PBA, Estado/IDENE, para 

distribuir merenda para a enormidade de sua rede, tendo turmas funcionando na 

casa de alfabetizadoras, em galpões e varandas, enfim em toda sorte de lugares. O 

controle, distribuição e prestação de contas são inviáveis, mas os alfabetizandos têm 

solicitado por vezes uma sopa quente, ainda mais na ocasião em que visitei a 

maioria das turmas, no mês de julho, quando o frio se fez presente na região 

pesquisada. Grande parte dos que frequentam as salas da zona rural trabalham em 

fazendas, vão direto para a sala chegando com fome; as mulheres não têm tempo 

de ir à casa preparar a janta e por vezes desistem de estudar porque, ao saírem da 

sala com os companheiros, estão extremamente cansadas para ainda terem que ir 

“para o fogão”. 

Talvez o PBA ficando a cargo dos municípios tivesse mais agilidade no que 

concerne a possibilidade da merenda e não só isto, mas também quanto ao 

pagamento das bolsas aos alfabetizadores. Esta grave questão tem sido motivo de 

abandono do voluntariado por parte dos alfabetizadores ligados ao parceiro 

Estado/IDENE. Há alfabetizadores que na ocasião da pesquisa só havia recebido 

uma parcela da ajuda de custo e o programa já estava galgando o quarto mês. 

Quanto à alimentação dos alfabetizandos tenho um relato do município de 

Jampruca, onde havia salas do PBA funcionando dentro de uma escola municipal. O 

município serve merenda escolar para suas turmas ditas regulares à noite e a turma 

do PBA, que é vinculada ao Estado/IDENE, fica só sentindo o cheirinho da 

alimentação. Consultado o secretário sobre a possibilidade de estender a merenda a 

esta turma, o mesmo alegou que não há verba do município para tal. 

Mais uma vez essa parte da população desescolarizada sente a 

discriminação e a negação do que, pretensamente, alguns chamam de direitos. 
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O PBA - Programa Brasil Alfabetizado em sua versão 2009 traz como um de 

seus indicadores a possibilidade de acesso dos técnicos da SECADI/MEC, entre 

outros órgãos de governo, nas instalações onde funcionam suas turmas, bem como 

aos documentos relativos às ações e à execução física e financeira do mesmo.  

Nesse sentido, enquanto consultora do PBA atendi a uma amostragem previamente 

delineada, pude entrevistar 30 (trinta) alfabetizadores e 60 (sessenta) alfabetizandos 

em turmas de zona rural e urbana de 17 dos 36 municípios pesquisados. 

 O tratamento do resultado da pesquisa apontou para a necessidade de 

inúmeras outras pesquisas a respeito de tantos dados interessantes apurados, me 

instigando a prosseguir em busca de caminhos para a análise do leque de 

apontamentos feitos em meu diário de bordo, o que pretendo já estar fazendo 

através da presente tese.  

As práticas presenciadas destoaram muitas vezes dos postulados 

organizados, programados e milimetricamente previstos em tantos documentos: 

burocracias, trâmites, controles, em nome da lisura no uso do dinheiro público, que 

por vezes tornaram-se entraves para agilizar decisões e propor soluções a 

problemas prementes. Lá na ponta houve a necessidade de inventar, de 

desobedecer sem intenção, de transgredir para acontecer. Houve muitos resultados, 

não talvez os esperados pelas estatísticas, mas os que desterritorializam, os que 

deslocam as pessoas através dos campos de força, os que promovem os encontros 

que trazem desencontros para novos encontros. A vida pulsando e ditando 

acontecimentos, as alegrias dos olhares no descortinar das letras, as festas, as 

novas amizades, as “dificulidades”, a sabedoria dos Riobaldo35: 

 

O senhor… mire, veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as 
pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas - mas que 
elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a 
vida me ensinou. Isso que me alegra montão (ROSA, 1976, p.20). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Personagem de Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. 
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2.2 Análise do PBA e suas relações com as normativas nacionais e 

internacionais 

 

 

[...] Mas porém, eu não invejo 

O grande tesôro seu. 

Os livros do seu colejo, 

Onde você aprendeu. 

Pra gente aqui sê poeta 

E fazê rima compreta, 

Não precisa professo; 

Basta vê no mês de maio, 

Um poema em cada gaio 

E um verso em cada fulo(...) 

Patativa do Assaré – Antonio Alves da Silva 

Cante lá que eu canto cá 

 

 

O mundo descomplicado de Patativa do Assaré, onde o tempo tem a 

dimensão dele mesmo, sem as premências que a cidade veio impor-lhe, e que por 

vezes nos cegam de ver tanta poesia expressa em singelas coisas. É o mesmo 

mundo de Manuel de Barros e quisera eu fosse esse mundo lido nas escolas. 

 Nesses meses que trabalhei como consultora do PBA, rasgando estradas de 

chão, tornei-me também uma pessoa mais feliz, mesmo diante de tantas 

adversidades, pois não há nada mais reconfortante do que poder, sem pressa, 

observar o passar de um dia. 

 Assim não é o nosso cotidiano citadino, regulado por tantas normas, leis, pela 

pressa do fazer, do produzir... E, antes de continuar a prosa da leitura desse meu 

pedaço de vida nos vales do Mucuri e Jequitinhonha, senti a necessidade de 

contextualizar a política pública do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) e trago neste 

capítulo reflexões sobre esse modo capitalista de olhar os acontecimentos, reflexões 

da ordem das legislações e dos tratados nacionais e internacionais. 
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 O Banco Mundial36 (2000), uma das organizações internacionais criadas no 

contexto do pós-guerra mundial, em 1945, coloca em sua carta de intenções que 

seu intuito, por meio da cooperação internacional, é de resguardar a convivência 

pacífica da comunidade internacional. Bueno e Figueiredo (2012, p. 3) assim 

explicitam a posição deste organismo internacional: 

 

Para o Banco Mundial investir nas necessidades básicas, permitiria 
mobilidade e controle político e ideológico das camadas pobres, prevenindo 
situações sociais que viessem a interferir na organização social, e que 
pudessem vir a abalar o sistema capitalista. Ao mostrar tamanho interesse 
de investimento em setores sociais que atuassem diretamente na vida dos 
sujeitos, o Banco Mundial denotou que, as estratégias desenvolvidas até os 
anos de 1960, e que apresentaram como principal meta o desenvolvimento 
econômico e social dos países, não foram suficientes para a solidificação do 
poder do capitalismo. Neste caso, o Banco Mundial adotou a estratégia 
político-ideológica de aliar a preocupação com o desenvolvimento 
econômico e social com as necessidades básicas humanas, o que veio a 
proporcionar uma interferência direta nas políticas dos países em 
desenvolvimento. A educação passou a ser concebida como condição de 
alívio da pobreza, de reduzir as desigualdades sociais e de impulsionar o 
desenvolvimento. Investir no capital humano37 dos pobres é considerado 
pelo Banco Mundial como fundamental para elevar a economia do país. Tal 
estratégia político-ideológica evidencia-se nos documentos do Banco 
Mundial que definem os rumos educacionais nacionais e internacionais. 

 

 Aqui lanço questionamentos: Podemos atribuir aos déficits educacionais a 

responsabilidade por problemas oriundos de contradições sociais inerentes do 

                                                 
36 O Banco Mundial é uma Organização Internacional composta de cinco Organismos: BIRD - Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, AID - Associação Internacional de 
Desenvolvimento, IFC - Cooperação Financeira Internacional, MIGA - Agência Multilateral de 
Garantia de Investimentos e ICSID - Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre 
Investimentos, que desempenham funções diferentes e complementares no intuito de aliviar a 
pobreza e promover o desenvolvimento (MARQUEZ, 2006, p. 35).  

 
37Adam Smith, com seu livro sobre A riqueza das nações, de 1776 (livro I, cap. 10), J. Stuart Mill, 

com The principles of political economic, de 1848, e Alfred Marshall, com Principles of Economics, 
de 1890, foram os precursores da teoria do capital humano. No seio da chamada Escola de 
Chicago, ela veio a se desenvolver, nos anos 1960, graças aos investimentos dos economistas 
Gary Becker, Jacob Mincer e Theodore Schultz. Por suas produções teóricas consideradas 
inovadoras, Schultz e Becker foram agraciados pelo Nobel de Economia, respectivamente em 1979 
e 1992. Segundo Schultz (1973, p.35), “os trabalhadores transformaram-se em capitalistas, não pela 
difusão da propriedade em ações da empresa, como o folclore colocaria a questão, mas pela 
aquisição de conhecimentos e de capacidades que possuem valor econômico”. Nos termos acima 
expostos, o conceito de capital difere radicalmente daquele formulado por Karl Marx, para quem 
trabalho não se equipara a capital, ainda que este provenha sempre do trabalho, da mais valia 
acumulada. Para Marx, capital não é um fator de produção, mas uma relação social de produção 
específica e correspondente à formação histórica da sociedade capitalista, relação esta que é 
incorporada nas coisas (nos recursos e meios de produção; enfim, nas mercadorias), e que é capaz 
de infundir o caráter dessa sociedade a todas elas, inclusive à utilização da força de trabalho, a 
mercadoria mais importante pelo seu poder de produzir mais valor. Nesses termos, os capitalistas 
usam a força de trabalho contratada e dela dispõem como seu capital, fazendo uso dos 
conhecimentos e habilidades dos trabalhadores segundo a lógica que lhes pareça mais adequada e 
conveniente.  
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sistema capitalista?  Até que ponto teria a educação o poder de promover, 

isoladamente, melhorias na inserção no mercado de trabalho, nos salários e na 

redistribuição da renda? 

 Oliveira (2009, p.4) se refere às demandas de disciplinamento postas pelo 

capitalismo à escola, assim se pronunciando: 

 

Se no modelo do taylorismo fordismo eram requeridas do trabalhador força 
física e habilidades específicas que tinham na memorização e na repetição 
mecânica seus principais suportes, a transição para o modelo de 
acumulação flexível tem passado a requerer dele novas relações com o 
conhecimento, que passam pelo “domínio de conteúdos e habilidades”. 

 

 Como primeiro atendimento às demandas desta ordem social, era premente a 

ampliação da escolarização, e como uma das medidas necessárias segue abaixo a 

emenda constitucional nº 5938 que modifica, entre outras questões, o artigo 208 da 

Constituição Federal (CF) de 1988 em seus incisos I e VII que passaram a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

I - educação básica39 obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, 
por meio de programas suplementares de material didático escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. (grifo meu) 

 

No primeiro grifo acima se percebe a modificação que houve na CF que antes 

restringia a educação obrigatória, como dever do Estado, ao ensino fundamental e 

que passa a incluir desta feita toda a educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio). A Constituição federal de 1988 inclui, pela primeira 

vez, o segmento populacional que estava por anos à margem das instituições 

escolares, segundo grifo, estendendo a eles a gratuidade, além de oferecer políticas 

públicas que venham a possibilitar a permanência dos mesmos na escola.  E a 

emenda constitucional nº59 estende por toda a educação básica a escolaridade 

obrigatória a esta parcela da população.  

Para viabilizar este compromisso que universaliza quase toda a Educação 

Básica, também retificado e ratificado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

                                                 
38 Legislação promulgada em 11 de novembro de 2009. 
 
39 Educação Básica compreende as seguintes modalidades: Educação Infantil: creche e pré-escola, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art208i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art208vii.
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Nacional nº 9394 de 1996, pode-se contar com a criação da Lei nº 11.494 de 20 de 

junho de 2007 que regulamentou o Fundo  de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que 

anteriormente atendia apenas ao Ensino Fundamental (FUNDEF) além de outras 

modificações constantes da Emenda Constitucional nº 59/2009 que aumentam o 

volume de recursos destinados à Educação. 

Cabe colocar em análise o interesse em se ampliar os anos de escolaridade 

obrigatórios e a criação destes fundos (FUNDEF/FUNDEB). 

A Educação de Jovens e Adultos, considerando datas e contextos, precisa ser 

enxergada com óculos cujas diversas lentes se traduzam em possibilidades de 

políticas públicas plurais, considerando as histórias de vida de seus atores e, neste 

desejo democrático, sejam elaboradas políticas no diálogo entre as comunidades 

escolar e do entorno. 

 Só uma relação dialógica propicia a reflexão sobre as práticas e pode propor 

ações que nos desterritorializem, fazendo-nos sair de uma atitude naturalizada e 

buscar outras possibilidades. 

 Ribeiro (2006) nos provoca sobre como foi idealizado o povo brasileiro no 

seio de um empreendimento econômico secular, cujo objetivo estava longe de se 

criar um povo autônomo, mas cujo resultado principal foi fazer surgir como entidade 

étnica e configuração cultural, um novo povo, ao destribalizar índios, desafricanizar 

negros e deseuropeizar brancos. É deste não ser que surge o povo brasileiro, a 

partir dos sentimentos de exclusão. Para Ribeiro (1978), o mameluco, o afro-

brasileiro existiam numa terra de ninguém, etnicamente falando, e para livrar-se da 

ninguendade de não índio, não europeu, não negros se viram forçados a criar a sua 

própria identidade étnica: a brasileira. 

Trazemos a este texto a reflexão de Ribeiro (1986): para que o projeto de 

sociedade correspondesse aos interesses da classe dominante era necessário um 

povo faminto, chucro e feio. E desta feita há a trama e a retrama, há séculos, da 

malha estreita dentro da qual cresce “formatado” parte do povo brasileiro. O que 

talvez Ribeiro não tenha vivido tenham sido as mudanças de estratégias desta 

classe dominante, que para sobreviver no sistema social e econômico continua 

pretendendo formatar esse povo, que hoje necessita ser mais escolarizado, mais 

consumista, para atender as demandas de um mercado mais exigente, sob seu 

controle, como diriam Foucault e Deleuze, a sociedade do controle, com uma 
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vigilância intensificada pela disseminação de mecanismos tecnológicos presentes 

até mesmo ao “ar livre”. Nesta sociedade do controle o aspecto disciplinar (medo, 

julgamento, destruição) não desaparece, apenas muda a atuação das ditas 

instituições formais. 

 Para fugir do risco Brasil, no que a educação configura-se como um dos 

quesitos de cálculo, fez-se necessário colocar uma roupa nova nos discursos da 

classe que se alcunha como dominante, por isso urge que se analise com muito 

cuidado as proposições que se apresentam para não se deixar levar pelo “canto da 

sereia” 40. 

Aqui me vem a lembrança do texto de Lampedusa (1963), “O Leopardo”, 

animal que figurava no brasão dos Salina, que representava a nobreza ancestral, 

por tratar-se de um animal que figura, no topo da cadeia alimentar, tal como a 

nobreza figurava no topo da pirâmide social. Logo abaixo dos Leopardos estão as 

raposas, os chacais, as hienas, cuja astúcia é desprovida de escrúpulos, 

representando a burguesia em ascensão, para a qual os fins justificavam os meios, 

em sua rota de ascensão em direção ao topo da escala social: agiotas, banqueiros, 

especuladores, grandes industriais que enriquecem de um momento para o outro. 

Em sua lógica a ambição deste tipo social esbarra com o conservadorismo dos 

Leões e Leopardos que demoram algumas gerações antes de os considerarem 

como seus iguais. Na história relatada por Lampedusa (1963, grifo meu) a 

adaptabilidade de Leopardo Fabrício Salina com a classe em ascensão é imediata, 

pois vislumbrou a possibilidade de usufruir do novo poder econômico para manter o 

padrão de vida ao qual estava habituado: “é necessário mudar, para que tudo 

fique na mesma”. Essa é a lógica que move também grande parte dos que 

incentivam as mudanças propostas para a educação.  

Outra questão também regulamentada foi o sentido da palavra qualidade. Em 

textos que normatizam e explicitam propostas para a EJA a palavra “qualidade” vem 

quase sempre acompanhada da palavra “social”. A qualidade que as novas 

tratativas nacionais desejam para a educação precisou ser legalmente adjetivada, 

                                                 
40O canto da sereia acabou se tornando sinônimo para toda a sedução que o ser humano sofre, 

deixando de usar a razão por causa de suas necessidades mais urgentes. Na Odisséia, Ulisses se 
amarra ao mastro do navio e coloca tampões nos ouvidos de seus marinheiros ao passarem pela 
Ilha de Chipre (ilha rochosa cheia de sereias) para não ouvirem o canto das sereias (A Odisseia de 
Homero). 
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segundo seus legisladores, para ser diferenciada da noção de qualidade total41 tão 

propagada pelo sistema capitalista de produção, portanto ela deve ser social. 

 

A qualidade social da educação brasileira é uma conquista a ser 
construída coletivamente de forma negociada, pois significa algo que se 
concretiza a partir da qualidade da relação entre todos os sujeitos que nela 
atuam direta e indiretamente. Significa compreender que a educação é um 
processo de produção e socialização da cultura da vida, no qual se 
constroem, se mantêm e se transformam conhecimentos e valores. 
Produzir e socializar a cultura inclui garantir a presença dos sujeitos das 
aprendizagens na escola. Assim, a qualidade social da educação escolar 
supõe encontrar alternativas políticas, administrativas e pedagógicas que 
garantam o acesso, a permanência e o sucesso do indivíduo no sistema 
escolar, não apenas pela redução da evasão, da repetência e da distorção 
idade ano/ série, mas também pelo aprendizado efetivo (PARECER 
CNE/CEB nº 5/2011, grifos meus) 

 

Consubstanciado nos resultados de instrumentos educacionais, como o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o IDEB e outros, o Parecer 

CNE/CEB nº 8/2010 define normas para aplicação dos padrões mínimos de 

qualidade de ensino na Educação Básica, caracterizando-os como: “(i) real 

valorização da carreira do magistério; (ii) ampliação do financiamento da educação 

e; (iii) melhoria na organização da gestão”.  

Indicativa dessa concepção, afirma-se no artigo 8º da Resolução CNE/CEB 
4/2010:  

 
A garantia de padrão de qualidade, com pleno acesso, inclusão e 
permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso, com 
redução da evasão, da retenção e da distorção de idade/ano/série, resulta 
na qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva de 
todos os sujeitos do processo educativo. (BRASIL, 2010, grifo meu) 

 

 Cabe aqui problematizar se nesse plano de escolarização estão incluídos os 

habitantes dos vales do Mucuri e Jequitinhonha, pois existe um Brasil que ainda 

demanda de mão de obra braçal, um Brasil que parou no tempo, retrato de uma 

oligarquia rural, que ainda precisa “de um povo faminto, chucro e feio”. 

 Segundo o que estabelece a CF de 1988 (BRASIL) e a LDB 9394/96 

(BRASIL), a educação escolar constitui-se em um dos direitos mais importantes da 

cidadania. 

                                                 
41Qualidade total é vista por Turchi (1997, p.50) como “uma faca de dois gumes capaz de promover 

mudanças na cultura da empresa e no estilo de gestão, levando a melhorias nas condições e 
relações de trabalho, como também reforçar práticas de gestão de bases tayloristas intensificando o 
controle”. 
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 Em seu art. 205 a CF incorpora como princípio, que toda e qualquer educação 

visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho, princípios retomados pelo art. 2º da LDB. 

Interpretando a legislação lê-se que a Educação de Jovens e Adultos, modalidade 

estratégica do esforço da Nação em prol de uma igualdade de acesso à educação 

como bem social, participa deste princípio e sob esta luz deve ser considerada. 

 Por sua vez, o art. 214 da Constituição Federal também é claro: 

 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, 
visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos 
níveis e à integração das ações do poder público que conduzam à: I – 
erradicação do analfabetismo, II – universalização do atendimento 
escolar. (grifo meu) 

 

Erradicar, arrancar pela raiz, extirpar (KOOGAN/HOUAISS, 1995, p. 322) 

como se fosse uma doença. Como se fosse inadmissível que nos dias de hoje 

houvesse um público analfabeto. Como se a alfabetização fosse a solução das 

mazelas e descompromissos do poder público para com sua população mais 

carente. 

A Constituição Federal em seu art. 3º inciso IV coloca como objetivo de nossa 

República a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Segundo Cury (2008) vale lembrar o definido pela Convenção da UNESCO42 

em 1960 que se refere à luta contra a discriminação: 

 

[...] o termo "discriminação" abarca qualquer distinção, exclusão, limitação 
ou preferência que, por motivo de raça, cor, sexo, língua, opinião pública ou 
qualquer outra opinião, origem nacional ou social, condição econômica ou 
nascimento, tenha por objeto ou efeito destruir ou alterar a igualdade de 
tratamento em matéria de ensino (BRASIL, 1997, p.260). 

 

 Freire (2001b, p.18) pontua: 
 

O analfabetismo não é uma chaga, nem uma erva daninha a ser erradicada, 
nem tampouco uma enfermidade, mas uma das expressões concretas de 
uma realidade injusta.  

 

                                                 
42Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino – adotada pela 

conferência Geral da UNESCO em Paris, 1960 – promulgada pelo Decreto nº 63.223, de 6 de 
setembro de 1968. 
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De fato, a EJA mereceu um capítulo próprio no Plano Nacional de Educação, 

que reconhece que  

 

Os déficits do atendimento no Ensino Fundamental resultaram, ao longo dos 
anos, num grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou 
não lograram terminar o ensino fundamental obrigatório. Embora tenha 
havido progresso com relação a esta questão, o número de analfabetos é 
ainda excessivo e envergonha o país. [...] Todos os indicadores apontam 
para a profunda desigualdade regional na oferta de oportunidades 
educacionais e a concentração de população analfabeta ou 
insuficientemente escolarizada nos bolsões de pobreza existentes no país. 
(BRASIL, 2001). 

 

E o Plano propõe que “[...] para acelerar a redução do analfabetismo é 

necessário agir ativamente tanto sobre o estoque existente quanto sobre as futuras 

gerações.” (grifo meu) O destaque foi feito por me incomodar a utilização deste 

substantivo para se referir aos desescolarizados, pois  segundo o dicionário 

Koogan/Houaiss (1995, p.347), estoque é um conjunto de mercadorias, materiais ou 

artigos existentes fisicamente no almoxarifado ou em galpões para exportação ou 

para guardar  alimentos a espera de utilização futura e que permite suprir 

regularmente os usuários. Estocar analfabetos “a espera de utilização futura” 

possivelmente para trabalhos braçais em que a hora de trabalho, a hora-exploração 

se acentua exatamente porque a mão de obra “é desqualificada”, estocar gente sem 

escolarização, como “coisa” premeditada para suprir a necessidade do mercado. A 

quem interessa a produção deste estoque? 

O projeto de lei que acompanha o Plano Nacional de Educação diz que 

 

[...] o resgate da dívida educacional não se restringe à oferta de formação 
equivalente às quatro séries iniciais do ensino fundamental. A oferta do ciclo 
completo de oito séries, àqueles que lograrem completar as séries iniciais é 
parte integrante dos direitos assegurados pela Constituição Federal e deve 
ser ampliada gradativamente. Da mesma forma, deve ser garantido, aos 
que completaram o ensino fundamental o acesso ao ensino médio. 

 

O Parecer nº11 de 2000 cita que a  

 

Carta de Recife, de fevereiro de 2000, ao retomar os objetivos de Jomtien43, 
após uma década da Declaração, coloca para a EJA, como meta, 

                                                 
43 Em Jomtien, Tailândia, em 1990, foi realizada uma conferência que estabeleceu a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos - Satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. Esta 
conferência foi patrocinada por cinco organismos internacionais – o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), a UNESCO, o Fundo das Nações Unidas para a População 
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assegurar, em cinco anos, a oferta de educação equivalente aos anos 
iniciais do ensino fundamental para 50% da população dessas faixas etárias 
não escolarizadas. Além disso, a Carta tem como outra meta propiciar a 
oferta de educação equivalente aos oito anos do ensino fundamental para 
todos os jovens e adultos que hajam concluído apenas os quatro primeiros 
anos. 

 

 Aqui cabe uma reflexão importante: este parecer, quando se refere à 

Conferência de Jomtien e a linca com a carta de Recife, está explicitando o que 

possivelmente está implícito num projeto de Estado – a EJA para todos? Que o 

importante é estarem todos com a etapa do ensino fundamental cumprida, mesmo 

que com o estudo aligeirado?  

A EJA deveria ser uma proposta temporária, um remédio emergencial, mas 

vem se constituindo como uma modalidade de ensino que veio para ficar em cena, 

assim também como o PBA.  

 E seguem outros tantos compromissos assumidos e assinados. 

Em 1993, na Declaração de Nova Delhi, os nove países de maior população, 

entre eles o Brasil, comprometeram-se a cumprir as metas da Conferência de 

Jomtien. 

O Informe Sub-regional da América Latina, avaliando os dez anos da 

Declaração de Jomtien, discutido na República Dominicana em fevereiro de 2000 

afirma: 

 

Las politicas educativas orientadas a la alfabetización y a la educación de 
jóvenes y adultos, requieren la articulación com las actuales reformas 
educativas; la concertación de acciones entre los distintos actores; el uso de 
nuevas tecnologias para ampliar la cobertura y la calidad, La 
reconceptualización de la alfabetización y la educación de jovenes y adultos 
[...]44 

 

 Dez anos se passaram e o discurso continua o mesmo, continua-se falando 

em reformas, reconceituação da alfabetização para este público específico. Foram 

dez anos de manutenção de desescolarizados e foram projetadas metas para 2015, 

ano que já é passado, “nova velha” projeção. 

                                                                                                                                                         
(FNUAP), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Banco Mundial, marcando 
assim um novo enfoque multilateral à educação básica. 

 
44 As políticas educacionais orientadas para a alfabetização e educação de jovens e adultos, exigem 

a articulação com as reformas educacionais atuais; uma ação entre os diferentes intervenientes; o 
uso de novas tecnologias para ampliar a qualidade, a reconceituação da alfabetização e educação 
de jovens e adultos [...] 
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O Fórum Mundial da Educação para Todos, realizado em abril de 2000, em 

Dacar (Senegal), pretendeu “manter as metas estabelecidas em Jomtien até o ano 

2015”. Mas tão importantes quanto as metas de acesso são as que pretendem 

igualar os resultados da aprendizagem face aos bons padrões de qualidade social. 

O importante é que tal Plano, de cujas metas espera-se uma maior democratização 

da escolaridade, passe ao campo das realidades efetivadas. 

Em setembro de 2000 em Nova York, reuniram-se 189 (cento e oitenta e 

nove) Estados-Membros da Organização das Nações Unidas (ONU) num evento 

denominado “A Cúpula do Milênio” para assinarem um compromisso tido como 

ambicioso: a Declaração do Milênio que inclui compromissos coletivos urgentes para 

vencer a pobreza. Também estipulam o ano de 2015 como marco para o 

cumprimento das metas estabelecidas que se referem a valores e princípios das 

Nações Unidas. Mais uma vez lembro que 2015 já é passado e as situações 

levantadas desde o final do século anterior continuam postas.  

São os seguintes os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: 
 

Erradicar a extrema pobreza e a fome; Atingir o ensino primário 
universal; Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher; 
Reduzir a mortalidade de crianças menores de 5 (cinco) anos; Melhorar a 
saúde materna; Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; Garantir 
a sustentabilidade do meio ambiente; Fomentar uma parceria mundial para 
o desenvolvimento (grifo meu) (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 
2000). 

 

 Não se pode deixar de citar também o relatório entregue a UNESCO pela 

Comissão Internacional de Educação para o século XXI, transformado em livro 

(1996) publicado no Brasil em julho de 2010, pelo Setor de Educação da 

Representação da UNESCO no Brasil, com o patrocínio da Fundação FaberCastell, 

numa parceria para “promover uma educação de qualidade para todos no Brasil”, 

que traz em seu texto os quatro pilares da Educação e a premência da atualização 

dos conhecimentos por toda a vida. 

 

Esta tarefa de propiciar a todos a atualização de conhecimentos por toda a 
vida é a função permanente da EJA que pode se chamar de qualificadora. 
Mais do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem como base 
o caráter incompleto do ser humano cujo potencial de desenvolvimento e de 
adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. Mais 
do que nunca, ela é um apelo para a educação permanente e criação de 
uma sociedade educada para o universalismo, a solidariedade, a igualdade 
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e adversidade (Comissão Internacional sobre a educação para o século XXI 
- Relatório Jacques Delors45 para a UNESCO). 

 

Ironicamente pergunto: seria a função da EJA promover a lógica da educação 

para toda a vida? 

Paiva (1999, p.86) reflete sobre o analfabetismo no contexto neoliberal que 

“passa a ser incompatível com as exigências desse mundo, visto não pelo direito à 

cidadania que proclamam que constitui, mas como caminho para inserir as pessoas 

como consumidoras, no mercado globalizado”. 

 

A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o 
século XXI; é tanto consequência do exercício da cidadania como condição 
para uma plena participação na sociedade. Além do mais, é um poderoso 
argumento em favor do desenvolvimento ecológico sustentável, da 
democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento 
socioeconômico e científico, além de um requisito fundamental para a 
construção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura 
de paz baseada na justiça. (Declaração de Hamburgo sobre a EJA46) 
(BRASIL, 1999). 

 

 A aprendizagem ao longo da vida ficou sendo um marco conceitual da V 

Conferência Internacional sobre a Educação de Adultos (CONFINTEA) realizada em 

Hamburgo na Alemanha em 1997, ratificada pela VI CONFINTEA que aconteceu em 

dezembro de 2009 no Brasil. 

 

O papel da aprendizagem ao longo da vida é fundamental para resolver 
questões globais e desafios educacionais. A aprendizagem ao longo da vida 
[…] é uma filosofia, um marco conceitual e um princípio organizador de 
todas as formas de educação, baseada em valores inclusivos, 
emancipatórios, humanistas e democráticos, sendo abrangente e parte 
integrante da visão de uma sociedade do conhecimento. Reafirmamos os 
quatro pilares da aprendizagem, como recomendado pela Comissão 
Internacional sobre Educação para o Século XXI, quais sejam: aprender a 
conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver com os 
outros. (UNESCO- VI Conferência Internacional de Educação de Adultos 
(CONFINTEA)- Belém, PA, Brasil, dez. 2009). 

 

Segundo Diaz (2007) os princípios que foram discutidos na Conferência de 

Hamburgo sobre a educação de jovens e adultos como política pública voltada para 

                                                 
45Jacques Delors é um político europeu de nacionalidade francesa, tendo sido presidente 

da Comissão Europeia entre 1985 e 1995. Em 1974 filia-se ao Partido Socialista francês. 
Coordenou a Comissão que redigiu os Quatro Pilares para Educação: Aprender a Conhecer, 
Aprender a Fazer; Aprender a conviver com os outros, Aprender a Ser. 

 
46 V Conferência Internacional sobre a Educação de Adultos (CONFINTEA) realizada em Hamburgo 

na Alemanha em 1997. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Europeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1985
http://pt.wikipedia.org/wiki/1995
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o desenvolvimento sustentável e a dignificação dos sujeitos, ficaram difíceis de 

serem colocados em prática, principalmente quando da volta dos Estados Unidos à 

UNESCO em 2003, após 19 anos afastados da organização e considerando o 

compromisso crescente da ONU com a globalização capitalista dos países que 

integram o primeiro mundo.47 Diaz destaca exceções: Cuba, Costa Rica, Argentina e 

Uruguai, países que, segundo ele, levaram adiante o conceito de aprendizagem ao 

longo da vida. Para os demais implementa  a seguinte consideração: 

 

Lo constante, sin embargo, parece ser que lo que se estaria entendiendo 
por educación de jóvenes y adultos seguiria siendo de hecho la 
alfabetización funcional y el combate al rezago escolar, con um enfoque 
compensatório y orientado a las competências para el mercado (DIAZ, 
2007, p.199).48 

 

O que não faltam são tratativas nacionais e internacionais sobre a questão da 

escolarização. Tratativas baseadas, em sua grande maioria, em resultados 

meramente quantitativos. O estabelecimento da Declaração do Milênio e de seus 

Objetivos foi resultado da construção de um consenso entre líderes estatais e 

instituições financeiras internacionais. Desta feita, esses índices podem até ser 

alcançados sem o respeito aos direitos políticos, civis e culturais das pessoas e sem, 

de fato, melhorar a condição de vida dos grupos ditos “vulneráveis” – jovens, 

mulheres, pessoas idosas, soropositivas, e outros. 

Como essa farta legislação nacional pretende “garantir” seu texto legal? Até 

que ponto um programa de alfabetização que estabelece suas metas quantitativas 

pode contribuir para a efetiva mudança na vida dos esquecidos ou excluídos de 

tantos rincões deste país, inclusive do Mucuri e Jequitinhonha, propiciando um leque 

de opções e possibilidades de escolhas? 

Como bem aponta Cury (2008, p.216): 

 

Pode-se constatar, assim, como o Brasil avançou em sua legislação em 
matéria de reconhecimento de direitos– o que não pode ser minimizado – 
mas, ao mesmo tempo, como estamos longe de estabelecermos um 

                                                 
47 Segundo o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), são considerados países de 

Primeiro Mundo: Alemanha, Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chipre, Coreia do Sul, 
Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Islândia, Israel, 
Itália, Japão, Liechtenstein, Luxemburgo, Mônaco, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, 
Portugal, Reino Unido, San Marino, Cingapura, Suécia, Suíça e Taiwan (BRASIL ESCOLA, 2014). 

48 A constante, no entanto, parece ser que o que se estaria compreendendo por educação para 
jovens e adultos seria a alfabetização funcional e o combate ao insucesso escolar, com um enfoque 
compensatório e orientado para as competências de mercado (DIAZ, 2007, p.199). 
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patamar que seja condizente com esses valores, princípios e normas, os 
quais, em última instância, expressam o desejo de milhares de brasileiros. 

 

A profusão de projetos e leis estabelecidos neste século XXI aponta para o 

desejo de se construir um Sistema Nacional de Educação, há, porém, o desafio de 

se buscar um novo caminhar pedagógico _ em que o exercício de pensar a escola é 

também exercício de pensar a sociedade que queremos. É preciso pensar em 

políticas que não se destinem, somente, ao cumprimento de exigências de órgãos 

internacionais de financiamento, mas que priorizem a melhoria da qualidade social 

de vida do povo brasileiro. Pensar políticas que de fato venham a desestabilizar o 

quadro ora apresentado, não para mudar os objetos e pessoas de lugar visando 

manter as mesmas lógicas, mas que ofereçam a possibilidade de mudança-

transformação de realidades de vida, e este sonho de tantos educadores demanda 

uma nova proposta de organização das relações sociais, quem sabe um amanhecer 

neossocialista49. Parece que estamos cada vez mais longe disto, quando entre 

2011- 2013, dizendo-se em processo de otimização, o governo do Estado do Rio de 

Janeiro, recua mais ainda fechando escolas noturnas que oferecem educação de 

jovens e adultos, o número de unidades escolares até então descartadas chegou a 

mais de cinquenta. Não havendo ainda dados quantificados do que ocorreu até o 

presente ano, 2016, pois não consegui uma informação precisa do que a Secretaria 

Estadual de Educação (SEEDUC) chama também de “readequação estrutural”. Da 

mesma forma em outros estados tem acontecido este episódio. 

 Um começo, para esse devir neossocialista, pode ser o de dar aos partícipes 

do povo brasileiro, que até então navegaram à margem da história deste país, a fala 

e a possibilidade de tecerem com suas histórias de vida a história oficial, e este devir 

é um ato revolucionário, pois se reverte de uma série de mudanças de modos de 

ser, estando em oposição à imutabilidade. Diagnosticar devires, talvez seja 

atribuição não só do filósofo de hoje, mas do pesquisador que, atento ao que vê e 

sente pulsar de sua experiência de campo, colhe pistas de mudança.  

                                                 
49 Anderson (1995) nos indica três elementos de um pós-neoliberalismo possível: a questão dos 

valores, em que destaca o princípio de igualdade, dentro da diversidade, como critério de sociedade 
livre, com a extensão das redes de proteção social, alargando o Estado de bem-estar; a invenção 
de novas formas de propriedade popular a exemplo da China que vive uma experiência social 
criativa, em que as formas de propriedade não são privadas, nem estatais, mas coletivas e a 
necessidade de mais democracia, num discurso também na contra mão do neoliberalismo, 
sobretudo no que diz respeito aos meios de comunicação, que hoje se encontram, no Brasil, nas 
mãos de algumas famílias. “[...] Liberdade, Igualdade e Solidariedade, isto seria o que talvez um dia 
se chamaria o neo-socialismo” (ANDERSON, 1995, p.202). 
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Deleuze e Guatarri (1992) com sabedoria nos trazem esta reflexão deixando 

este subtítulo de minha tese em aberto para tantas prospecções:  

 

Quando Foucault admira Kant por ter colocado o problema da filosofia não 
remetendo ao eterno, mas remetendo ao Agora, ele quer dizer que a 
filosofia não tem como objeto contemplar o eterno, nem refletir a história, 
mas diagnosticar nossos devires atuais: um devir-revolucionário que, 
segundo o próprio Kant, não se confunde com o passado, o presente nem o 
porvir das revoluções. Um devir-democrático que não se confunde com o 
que são os Estados de direito, ou mesmo um devir-grego que não se 
confunde com o que foram os gregos. Diagnosticar os devires, em cada 
presente que passa, é o que Nietzsche atribuía ao filósofo como médico, 
"médico da civilização" ou inventor de novos modos de existência 
imanentes. A filosofia eterna, mas também a história da filosofia cedem 
lugar a um devir-filosófico. Que devires nos atravessam hoje, que recaem 
na história, mas que dela não provêm, ou antes, que só vêm dela para dela 
sair? (DELEUZE; GUATTARI 1992, p. 144-145) 

 

Minha experiência nos vales do Mucuri e Jequitinhonha me ajudaram a 

pensar um pouco sobre a construção da história contada por quem, atravessado por 

certa vida, tem uma lógica que nem sempre é respeitada pelo instituído.  

Em grande parte dos municípios visitados, apesar do discurso do PBA da 

premência em se alfabetizar a população, em disponibilizar no sistema de ensino 

municipal turmas da EJA para atender aos egressos do PBA, não havia nos 

municípios pistas de que a leitura era valorizada de alguma forma. Por diversas 

vezes não havia uma biblioteca, correio, alguma atividade coletiva cultural, cinema 

popular, uma peça de teatro mambembe que fosse, nada que estimulasse na 

população o desejo de aprender a norma padrão. Mas a população inventava suas 

formas de comunicação, através das rádios das circunvizinhanças, dos moto táxis 

que cruzavam as cancelas das fazendas, das festas como as do rodeio, das 

cavalgadas, dos festivais de quadrilhas, das violas que varavam as noites iluminadas 

pelo céu rasgado por estrelas cadentes.   
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3 ALFABETIZAÇÃO: AFINAL DO QUE ESTAMOS FALANDO? 

 

 

Os assentamentos, os acampamentos, o trabalho de base, as 

ocupações, as brigadas são espaços ricos de promoção do 

letramento e que não carecem de autorização da alfabetização 

escolar para se manifestarem. Enquanto agências sociais de 

letramento, estas instâncias possibilitam que a leitura do 

mundo dos sujeitos transcenda os espaços físicos das salas de 

aula… 

Souza, 2001, p.207-208 

 

Neste capítulo vou analisar a imprecisão do conceito de alfabetização e 

questionar o modo como os organismos internacionais promovem uma alfabetização 

restrita às necessidades do sistema capitalista por ser uma das condições de 

sustentação deste sistema.  

A mudança de critério para avaliação dos índices de analfabetismo no Brasil 

revela transformações históricas, sociais, culturais. Segundo Soares (1998) um bom 

referencial para se perceber a variação do conceito de alfabetização é a 

comparação entre os critérios que no passado foram utilizados e os que hoje são 

utilizados para definir quem é analfabeto ou quem é alfabetizado nos 

recenseamentos da população brasileira.  

Observando os formulários do Censo anteriores à década de 1940, Soares 

(1998) lê que a pergunta feita ao recenseado para defini-lo como analfabeto ou 

alfabetizado era se sabia assinar o nome: as condições culturais, sociais e políticas 

do país, até então, não exigiam muito mais que isso de grande parte da população. 

As pessoas aprendiam a desenhar o nome, apenas para poder votar ou assinar um 

contrato de trabalho.  

Após a década de 1940 a pergunta feita pelo censo passou a ser: “sabe ler  e  

escrever um bilhete simples?” A pergunta já denota uma preocupação maior com os 

usos sociais da escrita revelando uma outra expectativa em relação ao alfabetizado, 

aproximando-se do conceito de letramento. 

Soares (1998) define alfabetização como uma ação de ensinar e aprender a 

ler e escrever e letramento como um estado ou condição de quem não apenas sabe 
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ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a leitura e a 

escrita. As duas possibilidades, alfabetizar e letrar, como possibilidades articuladas, 

fazem parte de uma concepção de aprendizagem que não tem como perspectiva a 

compreensão mecânica, mas o domínio de instrumentos que ampliem os horizontes. 

O desafio é alfabetizar letrando. 

Segundo um estudo do Pró-Letramento, que é um programa realizado pelo 

MEC de formação continuada de professores para a melhoria da qualidade de 

aprendizagem da leitura/escrita e matemática nos anos/séries iniciais do ensino 

fundamental, a partir dos anos 1980, o conceito de alfabetização foi ampliado com 

os estudos sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita, tendo os trabalhos 

de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky50 destaque especial. Neste estudo o 

aprendizado do sistema de escrita não se reduz ao domínio de correspondências 

entre grafemas e fonemas (a decodificação e a codificação), mas apresenta a 

criança que através de um processo ativo, desde seus primeiros contatos com a 

escrita, constrói e reconstrói hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da língua 

escrita, compreendida como um sistema de representação. Sendo assim, alfabetizar 

 

[...] passou a designar o processo não apenas de ensinar e aprender as 

habilidades de codificação e decodificação, mas também o domínio dos 
conhecimentos que permitem o uso dessas habilidades nas práticas sociais 
de leitura e escrita. É diante dessas novas exigências que surge uma nova 
adjetivação para o termo – alfabetização funcional – criada com a finalidade 
de incorporar as habilidades de uso da leitura e da escrita em situações 
sociais e, posteriormente, a palavra letramento. Com o surgimento dos 
termos letramento e alfabetização (ou alfabetismo) funcional, muitos 
pesquisadores passaram a preferir distinguir alfabetização e letramento. 
Passaram a utilizar o termo alfabetização em seu sentido restrito, para 
designar o aprendizado inicial da leitura e da escrita, da natureza e do 
funcionamento do sistema de escrita. Passaram, correspondentemente, a 
reservar os termos letramento ou, em alguns casos, alfabetismo funcional 
para designar os usos (e as competências de uso) da língua escrita (PRO-
letramento, 2008, p.10). 

 

 O discurso corrente no mundo de hoje reconhece o “alfabetismo” como a 

característica distintiva mais importante de um homem e de uma sociedade 

                                                 
50 Emília Ferreiro e Ana Teberosky são pesquisadoras argentinas que desenvolveram um estudo 

sobre a “Psicogênese da Língua Escrita” no final dos anos 1970. Este estudo trouxe novos 
elementos para esclarecer o processo vivido pelo aluno que está aprendendo a ler e a escrever. A 
pesquisa tirou a alfabetização do âmbito exclusivo da pedagogia e a levou para a psicologia. 
"Mostramos que a aquisição das habilidades de leitura e escrita depende muito menos dos 
métodos utilizados do que da relação que a criança tem desde pequena com a cultura escrita", 
afirma Teberosky (2015). 
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civilizada, trazendo a alfabetização como premência para o acesso à produção 

cultural do saber, bem como ao exercício do poder. 

 Em função desta fala, toda uma estratégia é montada, envolvendo gráficas 

para produção de material escolar impresso, bens descartáveis e toda uma 

infraestrutura para a montagem do cenário da escola e métodos de ensino ganham 

destaque, profissionais são escalados para esta produção, alfabetizadores, 

psicólogos, psicopedagogos, e outros tantos, obedientes a uma proposição 

curricular que representa interesses dos que se apresentam como regentes desta 

superprodução. 

 Mas, segundo Brandão (2014), Paulo Freire pensou que um método de 

educação construído em cima da ideia de um diálogo entre educador e educando, 

onde há sempre partes de cada um no outro, não poderia começar com o educador 

trazendo pronto, do seu mundo, o seu saber, o seu método e o material da fala dele.  

  De acordo Brandão (2014) “a cartilha é um saber abstrato, pré-fabricado e 

imposto. É uma espécie de roupa de tamanho único que serve pra todo mundo e pra 

ninguém”. 

 A primeira etapa de construção deste método freireano foi chamada por ele 

na obra “Pedagogia do Oprimido” de investigação do universo temático, que seria a 

ideia de que há um universo, fala da cultura da gente do lugar, que deve ser: 

investigado, pesquisado, levantado, descoberto.  

 Brandão continua suas recomendações para quem vai construir esse universo 

temático e montar o grupo das palavras geradoras, que não precisam ser muitas, 

mas entre 16 e 23, 

 

Caderno de campo na mão, olhos e ouvidos atentos, se possível (se 
adequado) gravador em punho. As pessoas do “programa de educação” 
misturam-se com as “da comunidade”. Se for viável, habitam — sem 
molestá-lo — o seu cotidiano. Não há questionários nem roteiros 
predeterminados para a pesquisa. Se houvesse, eles seriam como uma 
cartilha. Trariam pronto o ponto de vista dos pesquisadores. Há perguntas 
sobre a vida, sobre casos acontecidos, sobre o trabalho, sobre modos de 
ver e compreender o mundo. Perguntas que emergem de uma vivência que 
começa a acontecer ali (BRANDÃO, 2014). 

 

Freire também trabalhava com fichas de cultura, onde gravuras, desenhos, 

fotografias são elementos para reler o mundo com a fala, as fichas sugerem os 

debates a partir das imagens das situações existenciais, levando o grupo de 
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educandos a rever criticamente conceitos fundamentais para pensar-se e ao seu 

mundo; motivá-lo para assumir, critica e ativamente, o trabalho de alfabetizar-se. 

Somente após discutir com o grupo toda a sequência de fichas elaboradas no 

contexto da comunidade em questão, o animador (como Freire se dirige ao 

alfabetizador popular) mostrava ao grupo a primeira palavra geradora. E depois a 

família silábica desta.  

Auxiliado por essas ilustrações, o animador estimulava a participação de 

todos no debate, fomentando suas palavras e ideias, a fim de que os participantes 

começassem a se reconhecer como agentes criadores do mundo de cultura que 

viviam, o que somente era possível, uma vez “que os materiais elaborados [...] se 

caracterizavam por serem materiais desafiadores e não domesticadores”(FREIRE, 

2011, p. 59). 

Estabelecidas essas condições para a construção do trabalho com a 

alfabetização propriamente dita, depois desse estímulo à reflexão dos sujeitos e 

dando sequência ao movimento, as palavras geradoras eram desmembradas e 

analisadas foneticamente. A partir dessa secção, outras palavras eram formadas, na 

busca de integração das palavras no que compete sua carga semântica, a fim de 

elaborar pequenos períodos que para eles tivessem significado.  

Assim, “do ponto de vista crítico e democrático como ficou mais ou menos 

claro [...] o alfabetizando, e não o analfabeto, se insere num processo criador, de 

que ele é também sujeito” (FREIRE, 2011, p.41), e a alfabetização não lhes é uma 

forma de invasão cultural, uma vez que a aquisição da lectoescrita se dá a partir de 

temas significativos à experiência comum dos alfabetizandos. 

Assim sendo, quando se pensa em falar de Paulo Freire no que compete 

ao ato de ler, indiscutivelmente a primeira categoria de seu legado que surge é 

a Leitura de mundo/Leitura da Palavra, o que em Freire é um direito subjetivo do 

homem. Há quem nunca tenha se deparado com o imperativo categórico de que 

a leitura de mundo precede a leitura da palavra? Talvez esta seja uma das mais 

célebres assertivas de Freire, o que já aponta outra maneira de analisar a 

capacidade leitora sob outras preocupações, a começar pelos seus primeiros 

escritos. Desde sua escrita em Pedagogia do Oprimido, foi destinado um cuidado 

especial ao ato de ler já no processo de alfabetização, enfocado nos jovens e 

adultos, fazendo com que este ato deixe de ser um objeto de estudo somente dos 
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campos linguístico e literário, trazendo para esse, a relevância da autonomia quando 

atesta que saber ler é saber dizer a sua palavra. 

Portanto para Freire a importância da apropriação do saber ler estava na 

razão direta da necessidade de oportunizar, dentro do código estabelecido por esta 

sociedade, àqueles que não foram ouvidos quando da escrita de nossa história, 

deixar registrado as muitas outras leituras dos acontecimentos. 

“Tava durumindo/Cangona me chamou/Disse levanta povo/Cativeiro já 

acabou”[sic], salve Clementina de Jesus, sua mãe, filha de escravos, era lavadeira e 

gostava de cantar, corimas, jongos, lundus, incelenças e modas, enquanto 

trabalhava, foi assim que ela aprendeu o canto dos escravos e os trouxe para sua 

música. Cangona é um vissungo que é “um canto de trabalho exclusivamente 

utilizado por escravos mineradores que, oriundos de Angola, foram levados para as 

lavras de ouro e diamantes no estado brasileiro de Minas Gerais” (NASCIMENTO, 

2015). 

 

[...] os negros escravizados preservaram sua cultura à revelia dos senhores, 
através do canto, dos gestos, dos rituais, da performance e, principalmente, 
por meio da preservação de uma linguagem que se diferenciava do 
português por inserir as palavras que herdaram de seus ancestrais[...] o 
hábito cotidiano de cantar usando palavras africanas, desconhecidas de 
seus senhores, era uma forma de resistência e de manutenção do elo com 
as culturas banto[...] (NASCIMENTO, 2015). 

 

Essas e tantas outras histórias advindas ou não da oralidade precisam ser 

registradas para que outras gerações as conheçam. 

Se não fizer sentido para o alfabetizando aquela escrita o que o moverá nesta 

direção? As obrigatoriedades legais? “Não basta saber ler ‘Eva viu a uva’. É preciso 

compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha 

para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho” (FREIRE, 1991, apud MACIEL; 

LÚCIO, 2008, p.14). Como dizem Deleuze e Guattari (2011, vol. 2, p. 12-13): “As 

palavras não são ferramentas; mas damos às crianças linguagem, canetas e 

cadernos, assim como damos pás e picaretas aos operários. Uma regra de 

gramática é um marcador de poder, antes de ser um marcador sintático”. 

O trabalho de escrever é muito difícil para alguns adultos, pude presenciar 

isso: os dedos calejados acostumados à grossura da enxada por vezes não 

conseguem segurar o lápis e seriam necessários exercícios de coordenação motora, 
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inclusive para desenvolver a escrita fina, mas raramente a voluntária alfabetizadora 

bolsista ou a também voluntária coordenadora de turma sabem como fazê-lo. 

E para medir o desempenho deste alfabetizando, o PBA elaborou testes, de 

dificuldades cognitivas semelhantes, aplicados em dois momentos: um na entrada 

do alfabetizando para a sala e outro no final do programa, que dura em média nove 

meses. Estes testes pretendem determinar se o educando está alfabetizado? 

Segundo Maciel (2011), do Centro de Alfabetização Leitura e Escrita (CEALE) 

da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

responsável pela elaboração das matrizes de referência destes testes cognitivos, 

eles têm as seguintes características: são diagnósticos, têm caráter limitado, dada 

as condições em que a avaliação do educando se realiza, funcionam como indício 

do que deve ser observado mais de perto, não assumem caráter classificatório ou 

punitivo, pressupõem que o aluno pode se alfabetizar por qualquer método, não 

define os conteúdos e verifica habilidades (competências e conhecimentos) previstas 

em uma matriz.  

Há uma interpretação pedagógica da faixa de proficiência (escala de 

desempenho dos alunos) que varia de 1 a 4 na leitura e escrita e de 1 a 3 na 

matemática. A seguir relaciono esta interpretação: leitura e escrita: 1-não sabem ler, 

2-lêem apenas palavras; 3-lêem frases, 4-lêem textos; matemática: 1-sabem ler 

números, 2-sabem usar números em operações com uma única etapa; 3-sabem 

usar números em operações com múltiplas etapas. 

Segundo Maciel (2011), após a tabulação dos testes aplicados, o resultado 

encontrado lhe permitiu fazer a seguinte análise: há um efeito bastante produtivo do 

PBA sobre os alunos do nível 1, mas as capacidades deste nível são muito iniciais 

no processo, o efeito positivo vai diminuindo à medida que os níveis aumentam. Isto 

significa que o programa atende aos alunos de nível 1, mas que contribui pouco para 

os alunos de níveis mais altos. 

Quanto às limitações e aos desafios assim se manifestou:  

 

[...] as capacidades avaliativas são restritivas, o tipo de itens fechados limita 
a avaliação, há dificuldade de contemplar aspectos culturais nos itens, a 
definição do que é ser alfabetizado está em construção e há premência 
no enfrentamento da dívida histórica do país (MACIEL, 2011, grifo meu). 
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 O grifo destaca que a significação desta palavra – alfabetização - para este 

grupo da UFMG, ainda está em construção. 

 Há que se problematizar esses testes, ou seja, a lógica do chamado 

cognitivo. Esta avaliação, no contexto da educação, se propõe a investigar os 

processos de aprendizagem e aquisição de conhecimento através da percepção do 

meio em que se vive e do que temos registrado em nossa memória. Tenho ainda a 

observar que apesar da redigida preocupação com o ser e seu ambiente de vida, 

estes testes são padronizados para o país todo.  

Mas qual seria a concepção de alfabetização do PBA? A própria afirmativa de 

que não há uma definição para a alfabetização do programa nos encaminha a pistas 

sobre esta questão. Relendo com atenção a escrita desta tese percebemos que esta 

definição está implícita em muitos momentos. Senão vejamos, quando analiso o 

discurso do PBA e percebo que a resolução de 2012 preocupa-se com resultados 

quantitativos, para dar conta das estatísticas e rankings internacionais em detrimento 

do atendimento  à demanda da população de alfabetizandos; quando presenciei a 

desarticulação entre a proposta institucional e as práticas locais que davam base 

para a execução do PBA e quando a resolução de 2012 (promulgada dois anos após 

o trabalho de consultoria) traça uma política de repressão a estas práticas. Aqui 

posso citar algumas delas: determinar que o programa aconteça somente nas 

unidades escolares, interditando a invenção de espaços para a sala de aula; 

constituição de metas quantitativas para o final do período de nove meses quando, 

por exemplo, na prática o programa provoca por vezes subjetivações constituídas 

por práticas de liberdade, práticas que não se pautam no instituído e que requerem 

de outros tempos para acontecer. Estas regras duras contidas na resolução de 2010 

são políticas de repressão ao impedirem que o programa se edite para muitos que 

moram nas fazendas , interdita os espaços que a possível clientela do programa  

frequenta ou frequentaria. Reprime uma demanda e a canaliza apenas para espaços 

que podem ser melhor controlados pelo sistema - as escolas. 

Quanto ao método de alfabetização utilizado, presenciado por mim nas 

capacitações, durante as aulas e na análise do livro didático, que é o da silabação, a 

análise que faço é de que o processo de seleção destas palavras o programa já traz 

pronto e que Freire, utilizando o mesmo método, mas respeitando cada comunidade 

de alfabetizandos, constrói, a partir de suas falas, o universo temático das aulas. 
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De acordo com as ideias de Freire a educação de jovens e adultos deve estar 

relacionada diretamente com o cotidiano do trabalhador, desta forma o adulto que 

conhece sua realidade passa a inserir-se de forma crítica e atuante na vida social e 

política.   

Segundo o exposto no “Marco de Ação de Belém” documento fruto da VI 

Conferência Internacional sobre Educação de Adultos (CONFINTEA) acontecida em 

Belém do Pará em dezembro de 2009, 

 

[...] a alfabetização é um pilar indispensável que permite que jovens e 
adultos participem de oportunidades de aprendizagem em todas as fases do 
continuum da aprendizagem. O direito à alfabetização é parte inerente do 
direito à educação. É um pré-requisito para o desenvolvimento do 
empoderamento pessoal, social, econômico e político. A alfabetização é um 
instrumento essencial de construção de capacidades nas pessoas para que 
possam enfrentar os desafios e as complexidades da vida, da cultura, da 
economia e da sociedade (BRASIL, 2010, p.7). 

 

Para mim o ensinamento instituído da escrita é uma forma de enquadramento 

disciplinar, nas palavras de Foucault (2009, p.133), “esses métodos que permitem o 

controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de 

suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos 

chamar as “disciplinas””. 

Antes da escrita há a fala, o cuidado em se escolher as palavras para ter um 

diálogo e não uma relação desigual, a soberba do discurso.  

Vem-me a lembrança de a “Cidade dos Homens”, um filme brasileiro de 2007, 

cujos personagens principais eram Laranjinha e Acerola. Eles estudam num Centro 

Integrado de Escola Pública (CIEP) próximo a uma favela carioca do morro da 

Sinuca onde moravam. Numa das cenas da sala de aula a professora está falando 

sobre a vinda da família real para o Brasil. A turma iria a um passeio para visitar um 

museu. Mas como na aula seguinte ninguém sabia responder as perguntas da 

professora sobre o assunto tratado, o passeio estava em risco de não acontecer. Foi 

então que Acerola resolve explicar a causa deste fato histórico para a turma, que 

não estava entendendo as tantas questões da França, da Espanha e Portugal e etc., 

e, todos numa postura bastante interessada acompanham o menino em sua 

explanação apontando para o mapa: 

 

[...] é o seguinte, esse aqui é o morro francês , onde um maluco chamado 
Napoleão mandava, era dono, ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui 
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era o morro vizinho, ele queria que o morro vizinho fosse da mesma 
maneira do morro dele. Antes disto, a parada era dos ingleses que vendia 
bagulho para toda a região. Mas Napoleão vencia poquinho a poquinho, 
mas Napoleão impedia os morros de comprá bagulho da Inglaterra. Os 
ingleses ficaram boladão e deram um coro nesse filho da puta na Batalha 
de Trafoagá (Batalha de Trafalgar – 1805). Primeiro ele invadiu o morro dos 
espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá, e depois caiu 
matando o morro do alemão, assim que ele dominava o morro ele dava pros 
soldados dele tomar conta, porque era muita boca para ele tomar conta e aí 
o zé bunda foi querer invadi essa parte que era gelada (apontando no mapa 
para a Rússia). Os soldados dele acabaram dançando, aí ele tava quase 
invadindo o morro de Portugal e Portugal o jeito dele era fugir, para o morro 
da América que também era dele (de Portugal) porque a Inglaterra queria 
salvar aqui porque aqui é um comércio grande, ó aqui o continente é maior, 
aí os portuga pediu ajuda para os ingleses pra salvar a coroa deles (nesse 
instante a câmara foca Laranjinha, pensando em sua avó e se 
questionando: -“o que minha avó tem haver com isso?”).  (transcrição da 
fala de Acerola, observações entre parênteses acrescentadas por mim). 

 

Rousseau, filósofo do século XVIII, que com suas ideias muito influenciou a 

revolução francesa, já preconizava, dentre muitas questões que nos põe para refletir, 

sobre a importância da mensagem dialogar com as pessoas, o que só é possível se 

temos a sensibilidade de conhecer o público para o qual falamos ou escrevemos. 

Pensar sobre se o que está sendo dito faz parte do universo daquelas pessoas e 

pode ser do interesse das mesmas e se o vocabulário é de 

entendimento/conhecimento de todos. E como construir outras referências, a partir 

da sua realidade, para abrir outras janelas? 

 

Heródoto lia sua história aos povos da Grécia reunidos ao ar livre e tudo 
ressoava com aplausos. Hoje o acadêmico que, num dia de assembleia 
pública, lê uma memória, é ouvido com dificuldade no fundo da sala. [...] 
Afirmo ser uma língua escravizada toda aquela com a qual não se 
consegue ser ouvido pelo povo reunido (grifo meu) (ROUSSEAU, 2008, 
p.332). 

 

 Berenblum (2003, p.26-27) nos fala sobre a língua oficial dos Estados 

modernos destacando que, a generalização dos sistemas nacionais de educação 

propiciou a transformação da “língua cultural da elite dominante” em língua oficial.  

 

Ou seja, as línguas não são simplesmente instrumentos que servem à 
comunicação humana, mas instrumentos de poder que, ao mesmo tempo 
que transmitem informação, evidenciam a posição do sujeito falante na 
estrutura social e o valor – desigual – dos discursos nesta estrutura 
(BERENBLUM, 2003, p.92). 

 

 Abrir a fala a Acerolas é uma possibilidade de, como nos dizem Rousseau e 

Berenblum, desescravizar a língua, desterritorializar o sentido de oficial, estremecer 
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territórios “acomodados”. Porque a escola se mostra, por vezes, como apresenta o 

filme “Cidade dos Homens”, incapaz de construir outras referências e, desta feita, 

“permitiu” que a história fosse contada como uma guerra de facções. A questão 

econômica dos negócios (na Europa de 1808 e da favela de 2007) e a busca pela 

manutenção do poder constituído (do rei e do dono da boca) foram o viés inventado 

por aquele menino que trabalhando com suas referências aproximou o saber da 

professora do saber de seus colegas de classe. Tal abordagem mostra um 

conhecimento que é absorvido mecanicamente, sem os processos em que são 

produzidos, criando analogias entre histórias que perdem as suas particularidades. 

 Considerando-se que as práticas de leitura e escrita são culturalmente 

construídas é importante entender que se importou uma língua para um país que já 

tinha muitas línguas. 

Pesquisadores da história da educação do Brasil registram três momentos 

sobre a imposição da língua portuguesa: a chegada da educação jesuítica no Brasil 

Colonial; a legislação pensada pelo ministro Sebastião José de Carvalho, futuro 

Marques de Pombal, em 1757 e a campanha de nacionalização do Estado Novo. 

Como interroga Paiva (2003, p. 43): “O que representava a alfabetização para os 

jesuítas a ponto de quererem, desde o início, alfabetizar os índios, quando nem em 

Portugal o povo era alfabetizado?” 

 Da mesma forma o Diretório pombalino, com o objetivo de integrar o indígena 

à sociedade colonial, impôs a “obrigatoriedade da língua portuguesa e a proibição da 

língua guarani” (GARCIA, 2007, p.23). Garcia descreve que as medidas tomadas 

pelo Marques de Pombal para a efetivação desta integração acabaram constituindo-

se em lei por meio do alvará de 17 de agosto de 1758. Para que as diferenças entre 

índios e brancos fossem extintas, determinava-se a miscigenação biológica e  

criava-se diversos dispositivos de homogeneização cultural. 

 

[...] o Diretório enfatizava a necessidade da realização de casamentos 
mistos, assim como ordenava que os filhos gerados nestas uniões fossem 
considerados mais capacitados que os colonos brancos para ocupar cargos 
administrativos nas antigas aldeias indígenas transformadas em vilas e 
lugares portugueses [...] a imposição da “língua do príncipe” acarretaria a 
sujeição dos povos conquistados (GARCIA, 2007, p.25). 

 

 Há que se informar que esta legislação encontrou resistência tanto por parte 

dos colonos como dos índios. 
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 Neste passeio por nossa história aportamos na campanha de nacionalização 

do governo Vargas (1937-1945) quando houve a proibição das línguas de imigração 

no Brasil, numa nacionalização compulsória. 

 A extinção das escolas estrangeiras ocorreu em 1938, através do Decreto 

Federal n° 406, conhecido como Lei da Nacionalização. 

 

[...] que tinha no seu corpo legal a exigência de que todo o ensino fosse em 
língua portuguesa, que todos os professores e diretores fossem brasileiros 
natos, que nenhum livro de texto, revista ou jornal circulasse em língua 
estrangeira nos distritos rurais e que o currículo escolar deveria ter instrução 
adequada em História e Geografia do Brasil. Proibia o ensino de língua 
estrangeira a menores de 14 anos e ordenava que se desse lugar de 
destaque à bandeira nacional em dias festivos, rendendo-se homenagem à 
mesma (KREUTZ, 1991, p. 154). 

 

A Lei Federal n° 7.614 de 12 de dezembro de 1938, no artigo sétimo, 

estabelecia: “a instrução primária será ministrada exclusivamente em Português”. 

Nesse afã perdemos a oportunidade de trabalharmos com uma riqueza polifônica, 

híbrida de línguas, sons, culturas. A imposição pela escola de uma língua e sua 

cultura impediu que partíssemos dos grupos minoritários, dos conhecimentos locais 

para alfabetizar, para que o aluno tivesse acesso a uma cultura letrada de forma 

crítica como insistiu Freire (2011,1997). 

 Em setembro de 2014 estive na Universidade Federal Fluminense (UFF), em 

Niterói no Rio de Janeiro, participando de curso com Jorge D’O, que trouxe uma fala  

provocando em mim a faculdade do problematizar, porque ela se harmoniza com a 

proposta de Freire de leitura de mundo. Eis sua afirmativa: “A descrição da realidade 

é muito mais crítica do que a crítica da realidade”. 

 

Orlinda Damasceno de Souza, 71 anos, não estudou antes porque morava 
na roça, lá não tinha escola e não tinha ônibus. “meu pai achava bobage 
botá menina na escola, não interessou.”[sic]51 Quando jovem começou a 
estudar numa escola regular noturna “Escola Eva Ribeiro” e disse não ter 
aprendido nada porque foi colocada na turma de 4ª série. “eles achava pru 
que eu era cumprida que divia ficá com os grandi” [sic]. Teve 14 filhos e 
“não dava o tempo pra eu merma, nem pensei nisso (o estudo). Gora tô há 
dos anios no PBA e já lheio alguma coisa.” [sic]  [...]  Maria Alves Gaspar, 78 
anos, 11 filhos, “meu pai falô pra mim: - muié não serve pra estuda, muié 
serve os otro” [sic]. Nasceu na região de Água Boa perto de Santa Maria do 
Suassuí “até os dezoito ano estudiei cabo de inchada” [sic]. Depois da 
família toda criada com 34 (trinta e quatro) anos foi para a escola. Está há 
três anos no PBA. Sobre o que aprendeu diz: “Ajudô muitio, já escrevo bem 
meu nome” [sic]. Tem dificuldade, mas “alguma letra tiro”. Gostaria de 

                                                 
51 Procurei ser fiel à fala das pessoas que entrevistei, inclusive na forma de se expressarem. 
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apreender para poder ler as datas de validade dos produtos (Anotações 
retiradas do diário de campo, feitas em 27 de agosto de 2010). 

 

 Considerando a fala de Jorge D’O e lendo as narrativas das histórias acima 

descritas, percebe-se que as próprias histórias já falam por si. 

 Quantas Orlindas conheci em minha vida docente, quantas vezes escutei: “ele 

é muito grande prá ficar na sala da alfabetização [sic].” Quantos pais pensam como 

o de Maria Alves, meu pai mesmo me dizia: “Mulher que estuda muito não casa”. 

 Bagno (2013) ao escrever uma novela sociolinguística “A Língua de Eulália” 52 

demonstra que há pouca diferença linguística entre a língua padrão e a não padrão. 

Que o que se acentua são as diferenças sociais e econômicas, a divisão de renda 

que concentra a renda na mão de uns poucos brasileiros.  

 

-Tia – intervém Vera. – A palavra padrão me fez pensar na hora em patrão. 
É maluquice minha ou tem mesmo alguma coisa a ver? 
- Tem tudo a ver – responde Irene. – Da mesma palavra latina patronu- 
nasceram, em português, as palavras padrão e patrão. 
- Puxa que coincidência! Surpreende-se Emília. 
- Coincidência nada – replica Silvia. – Isso é na verdade um fato histórico 
que, pelo que posso farejar, tem muitas consequências de ordem política e 
social, além de linguística, não é Irene? 
- Vocês estão querendo dizer que a língua padrão é a língua do patrão? – 
pergunta Emília. 
- Você é que está dizendo! – responde Irene, e todas riem. Mas é isso 
mesmo, Emília (BAGNO, 2013, p.39-40). 

 

 O livro faz uma crítica à escola que não reconhece uma multiplicidade de 

variedades do português e tenta impor a norma-padrão sem procurar saber em que 

medida ela é na prática uma “língua estrangeira” para muitos alunos, senão para 

todos. Dentre os vários desafios e exemplos trazidos em seu texto, escolhi um deles 

sobre a proximidade do francês padrão do português não padrão, com relação a 

palavras que possuem no português padrão o “lhe”, vejam o quadro abaixo: 

 

 

 

 

                                                 
52A história se passa na chácara da professora Irene que recebe de férias sua sobrinha e duas 

colegas, todas professoras e universitárias. Eulália fora empregada da casa de Irene e por ela 
alfabetizada, hoje moram juntas na chácara. Baseando-se na fala de Eulália (que fala um português 
não padrão), Irene dedica-se a um estudo linguístico. O autor é conhecido por sua militância contra 
toda forma de exclusão por meio da linguagem e a favor da valorização de todos os múltiplos 
modos de falar. 
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Português padrão Francês padrão Português não padrão 

abelha abeille Abêia 

falha faille Faia 

palha paille Paia 

trabalhar travailler Trabaiá 

 

E o que os organismos internacionais pensavam e pensam ser alfabetização?   

 No pós-guerra, refletindo as concepções da época, a UNESCO concebia a 

alfabetização “como a capacidade de ler, escrever e fazer cálculos aritméticos [...] os 

alunos adultos eram tratados como crianças na prática da sala de aula e o currículo 

podia ter ou não conexões com a vida cotidiana” (BRASIL, 2003, p.8). 

Na década de 1960, a UNESCO organiza o Congresso Mundial de Ministros 

da Educação sobre a Erradicação do Analfabetismo, realizado em Teerã, em 1965, 

conceituando que a alfabetização era um aspecto fundamental do treinamento para 

o trabalho e o aumento da produtividade. 

Freire, na década de 1970, desenvolve o conceito de alfabetização crítica, 

“entendida como a capacidade de participar, como cidadão atuante, de uma 

democracia, de criticar as práticas institucionais, de reivindicar direitos e de desafiar 

as estruturas de poder” (BRASIL, 2003, p.34). Esses elementos vão além do âmbito 

no qual a UNESCO tradicionalmente vem operando e colocam as possibilidades da 

alfabetização como domesticação e doutrinação e libertação e....  

  Em 1997, o Diretor-Geral da UNESCO convocou a V CONFINTEA, realizada 

em Hamburgo, na Alemanha. A alfabetização em termos amplos foi vista como "um 

direito humano fundamental" e como uma capacidade necessária em si mesma, e 

"um dos alicerces das demais habilidades necessárias para a vida. A alfabetização 

foi colocada no contexto da educação de adultos, do aprendizado por toda a vida e 

da sociedade do aprendizado” (BRASIL, 2003, p. 32). 

 Mais tarde, na “Década das Nações Unidas para a Alfabetização para Todos" 

(2003-2012), a UNESCO propôs que se falasse em alfabetizações, como conceito 

plural contemporâneo, considerando a diversificação de públicos, a educação 

presencial e a distância, formal e não formal. Formulou também discussões sobre o 

enfoque da alfabetização, integrado e “flexível para articular-se a todos os aspectos 
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da vida, [...] tendo uma visão da linguagem como totalidade (falar, escutar, ler e 

escrever)” (BRASIL, 2003, p. 9). 

 O conceito e a prática da alfabetização são parte de um debate mais amplo 

sobre para que serve a educação. 

 

O slogan que a UNESCO adotou na Década da Alfabetização - 
"Alfabetização como Liberdade" – foi criado para encorajar abordagens para 
a aquisição e desenvolvimento da alfabetização, que liberta as pessoas da 
ignorância, incapacidade e exclusão, e as liberta para a ação, escolhas e 
participação. Por meio da alfabetização, os menos favorecidos podem 
encontrar sua voz. Por meio da alfabetização, os pobres podem aprender a 
aprender. Por meio da alfabetização, os sem-poder podem se empoderar 
(BRASIL, 2003, p.12). 

 

 A citação cima nos remete a algumas discussões já travadas durante a escrita 

deste trabalho e abre portas para novas discussões, por ser repleta de palavras de 

ordem: “alfabetização como liberdade”, “alfabetização que liberta as pessoas da 

ignorância, incapacidade e exclusão”, “alfabetização [...] menos favorecidos podem 

encontrar a sua voz”, como se eles a tivessem perdido.   

 Antes de ler Deleuze e Guattari (2011) em Mil Platôs, para mim, a referência 

que tinha sobre “palavra de ordem” eram os versos que gritávamos nas 

manifestações populares, passeatas, comícios: “trabalhador unido, jamais será 

vencido”, “o povo não é bobo, abaixo a rede globo”, “Moreira a culpa é sua, a greve 

continua” e....,que eram palavras, geralmente repetidas, que serviam para marcar 

posição para reivindicar algo.  

Deleuze e Guattari colocam que “em toda a palavra de ordem, mesmo de um 

pai a seu filho, há uma pequena sentença de morte - um Veredito, dizia Kafka” 

(2011, v. 2, p. 13).  

 

A máquina do ensino obrigatório não comunica informações, mas impõe à 
criança coordenadas semióticas com todas as bases duais da gramática 
(masculino-feminino, singular-plural, substantivo-verbo, sujeito do 
enunciado-sujeito de enunciação etc). A unidade elementar da linguagem – 
o enunciado – é a palavra de ordem. Mais do que o senso comum, 
faculdade que centralizaria as informações, é preciso definir uma faculdade 
abominável que consiste em emitir, receber e transmitir palavras de ordem. 
A linguagem não é mesmo feita para que se acredite nela, mas para 
obedecer e fazer obedecer (DELEUZE; GUATARRI, 2011, p.12, grifo meu). 

 

 Nesta citação os autores estão desconstruindo um dos postulados da 

linguística clássica, que é o de que a linguagem informa e comunica, eles afirmam 



81 

que a linguagem é política servindo como instrumento de mando e obediência.  Por 

“palavras de ordem” compreendem: 

 
[...] a relação de qualquer palavra ou de qualquer enunciado com 
pressupostos implícitos, ou seja, com atos de fala que se realizam no 
enunciado, e que podem se realizar apenas nele. As palavras de ordem não 
remetem, então, somente aos comandos, mas a todos os atos que estão 
ligados aos enunciados por uma “obrigação social”. Não existe enunciado 
que não apresente esse vínculo, direta ou indiretamente. Uma pergunta, 
uma promessa, são palavras de ordem. A linguagem só pode ser definida 
pelo conjunto das palavras de ordem, pressupostos implícitos ou atos de 
fala que percorrem uma língua em um dado momento. (DELEUZE; 
GUATTARI, 2011, p. 17). 

 

 Outro postulado que estremecem, segundo Souza e Gallo (2007), é o da 

homogeneidade da língua, a língua chamada por eles de menor é heterogênea, 

atravessada por variações que operam de forma rizomática, proliferando sem 

nenhum controle, produzindo diferentes conexões que por serem da ordem do 

imponderável são sempre acontecimentos. Fazer a língua falar de outra maneira, 

fazer a língua “gaguejar”, faz “com que ela escape do modo maior que a aprisiona” 

(SOUZA; GALLO, 2007, p.129), produz novas possibilidades. 

 Portanto, é ato político e revolucionário, de quem escreve, “conquistar a 

língua maior para nela traçar línguas menores ainda desconhecidas. Servir-se da 

língua menor para pôr em fuga a língua maior” (DELEUZE; GUATTARI, 2011, v. 2, 

p. 55) e desconstruir o uso político que a “maquinaria governamental, social, 

econômica ou institucional” (SOUZA; GALLO, 2007, p.135) pretende reduzir a língua 

a um veículo informativo/comunicativo, como se o que estivesse escrito nos 

documentos oficiais, leis e decretos já passassem a existir automaticamente na 

realidade.  

 

A língua tem, como uma de suas faces, a característica de ser também uma 
palavra de ordem, de mando ou de obediência – dito de outro modo, produz 
efeitos de saber-poder e, portanto, de controle-. Todavia, o incalculável 
mantém-se como operador – não há como se prever o que, e como, cada 
sujeito, ou grupo social, transformará em atos o que supostamente 
pretendia ser tornado “claro” na escritura dos decretos: rupturas emergem 
nas fissuras criadas pelas sucessivas e intermináveis interpretações desses 
mesmos decretos nos agenciamentos coletivos ou, mesmo, individuais 
(SOUZA; GALLO, 2007, p.136). 
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4 LEMBRANÇAS DE UM ESQUECIMENTO: HISTÓRIAS INSTITUINTES 

 

 

Pai afasta de mim este cálice [...] 

Como é difícil acordar calado 

Se na calada da noite eu me dano 

Quero lançar um grito desumano 

Que é uma maneira de ser escutado 

Esse silêncio todo me atordoa 

Atordoado eu permaneço atento 

Na arquibancada pra a qualquer momento 

Ver emergir o monstro da lagoa 

Chico Buarque 

 

 

Há sempre subjetivações constituídas por práticas de assujeitamento ao atual 

capitalismo, pois as forças que administram tal sistema já entenderam há muito 

tempo que a produção de subjetividade é tão importante quanto a produção material 

de bens de consumo, como bem explanam Guatarri e Rolnik (1996). Mas também 

pode haver subjetivações constituídas por práticas de liberdade, quando há o 

descompromisso com as formas instituídas em experiências do cotidiano para a 

invenção de novas formas de vida articuladas a práticas. Há os modos de 

subjetivação, tais como: indiferença, insensibilidade, medos, segregações que 

pontuam a violência citadina. Não existe um “modelo” natural de subjetividade, pois 

ela se apresenta de forma variável nos processos sociais, históricos, políticos, 

econômicos .... Assujeitamentos instituídos, subjetividades emergentes e, como diz 

Pelbart (2000), “subjetividades extemporâneas ou intempestivas que experimentam 

futuros ainda impalpáveis”.  

E Calvino53 como a escutar meus anseios por mergulhar num contexto tão 

diferente do que vivo e com todos os meus sentidos procurar perceber, beber com 

                                                 
53 Ítalo Calvino. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo: Cia das Letras1990, p.138. 
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os olhos essa realidade54 que, ainda difusa, pretendo, apropriando-me dela, torná-la 

potente, diz:  

 

Quem nos dera fosse possível uma obra concebida fora do self, uma obra 
que nos permitisse sair da perspectiva limitada do eu individual, não só para 
entrar em outros eus semelhantes aos nossos, mas para fazer falar o que 
não tem palavra, o pássaro que posa no beiral, a árvore na primavera e a 
árvore no outono, a pedra, o cimento e o plástico... (CALVINO apud 
PELBART, 2000, p.20). 

 

E digo que o que não tem palavra já fala e cria tantas outras palavras como 

no imaginário de Manuel de Barros, onde a parede, um chão com suas múltiplas 

imperfeições, fazem dos olhos pesquisadores incansáveis na inventividade do que 

presenciam. E é com esta perspectiva que escrevo as histórias de vida, os 

acontecimentos, lendo em cada palavra escrita em meu diário de campo, o escrito e 

o não escrito, o visível e o não visível, não de forma dicotômica, mas como num balé 

de movimentos suaves, cuja cortina abre e fecha ao sabor do vento deixando por 

vezes ver a bailarina, por vezes suas expressões e por vezes dar asas à imaginação 

de quem a vê. Num balé de “subjetividades de dobras do fora”. E assim explica 

Pelbart (2000, p.16): “o Fora pode ser concebido como o campo em que pululam as 

forças na sua velocidade infinita”. 

 À medida que as histórias eram contadas eu ficava querendo relacionar o 

ouvido com o já ouvido e ia delineando as cenas dos relatos, imaginando os 

cenários, viajando nas possibilidades e em outras possibilidades de ter sido. Mas a 

forma como eu fazia a leitura dos acontecimentos nem sempre me parecia ser o que 

foi. De onde estou olhando? Como o estou fazendo? E, por vezes, o cenário do 

vídeo “Maria, Maria”55 estava explícito nas falas que naturalizavam aquela cadência 

de vida; como se fosse um círculo vicioso sem linhas de fuga, sem outras 

perspectivas. Mas será mesmo? E o caderno com o nome de tantas Marias me dava 

a possibilidade de ver a história sobre o prisma das resistências. Em algum 

                                                 
54 Realidade do fazer calar premeditado e medido com a régua da prepotência, da arrogância e das 

verdades dos empoderados pelo sistema econômico vigente, realidade da pobreza e suas 
contingências, que para mim ainda por vezes de forma inexplicável faz festas, abre-se em risos e 
sorrisos e lateja a vida em toda a extensão desta palavra. 

 
55 Curta metragem de Ramos (2000) que apresenta um ciclo na vida de Maria José, que é obrigada a 

largar os estudos para ajudar nas tarefas diárias da família. Assim como todas as Marias, em sua 
infância, Maria José gosta mesmo é de “desenhar palavras” em seu caderno. Repreendida pela 
mãe, Maria vai ao quintal executar as tarefas da casa. De forma brilhante, Ramos mostra a 
repetição deste ciclo passando ao menos por três gerações. 
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momento de suas vidas elas sonharam em escrevê-las de outra maneira? Será que 

o cotidiano de premências anestesiou essas possibilidades? De que maneira 

continuaram sonhando? De que modo essa lógica não era outra? Por que tinham 

que querer aprender a norma padrão? Até que ponto isso fazia parte de seus 

desejos? Será que essa não seria a minha lógica querendo fazer uma leitura, a 

leitura de um mundo que adentrei para analisá-lo? Com que concepção de vida 

estava eu ali, lendo esse mundo tão distante do meu com as lentes que eu conhecia 

e escolhi? Por que propósito o olhar para outra realidade se dá a partir de um certo 

olhar considerado como parâmetro? 

 

 

4.1 A senhora que era emprestada: naturalização das perdas e exploração 

 

 

Na verdade, 99% da população de que falam nossas histórias 

não escreve. O discurso historiográfico impõe como história da 

sociedade uma tautologia que faz com que sempre “os 

mesmos” (aqueles que escrevem) sejam os autores, os leitores 

e os privilegiados por esses estudos. Todo o resto é 

silenciosamente reprimido por esse círculo do mesmo. 

Certeau, 2001, p. 157 

 

 

 Era a sala de uma fazenda, mesa grande, cheiro de frutas e bosta de vaca e 

as mãos calejadas de dedos grossos iam articulando uma história. Projetada para 

ser contada para mim? 

 Até que ponto minha presença, enquanto pesquisadora, estava interferindo 

naquele relato, que não podia ser gravado “para não se perder o cálculo da prosa”? 

Estava no Vale do Jequitinhonha, a tarde se fazia noite e os lampiões davam 

um clima bucólico àquele ambiente visto através de janelas com cortinas de renda 

de bilro.  A emoção descia naquele rosto cansado e castigado pelo sol e nossas 

mãos se entrecruzaram num gesto de solidariedade, minha garganta apertava, 

minha respiração se fazia difícil e não pude controlar as lágrimas que banhavam 

bailarinas meus olhos. 
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 Hoje, fazendo a análise do que vivi naquele instante, reporto-me ao filme 

“Lugar nenhum na África” (2001), no momento em que a judia alemã refugiada na 

África do nazismo se depara com uma senhora idosa deitada embaixo de uma 

árvore, e corre para “socorrê-la” solicitando que a retirassem dali e a transportassem 

para casa. Seu guia Kimani contou que as hienas levariam o corpo dela de noite, se 

ela morresse na cabana não seria mais pura, o que custaria um grande sacrifício à 

família para purificá-la.  Era uma tradição. Enquanto a “mensaad” (mulher branca) 

chorava, a filha da senhora se aproxima e lhe diz: ”Minha mãe não morrerá só. Os 

ancestrais estão com ela. Ela não tem medo”.  

 Nossas lentes nos enganam e, por mais que saibamos haver muitas 

possibilidades de se ler um acontecimento, somos capturados pela estreita via com 

que a sociedade branca, cristã, piedosa, faz-nos enxergar. 

 Ana Soares Bandeira Dias, Donana, nasceu em Almenara na região 

conhecida como Trevo da Bandeira, no baixo Jequitinhonha, numa fazenda 

chamada Aliança que, segundo ela, era atravessada pelo Rio Marobo. Nunca 

estudou porque não tinha condições de sair da fazenda. Durante nossa conversa me 

disse: “vim faze o nome com quatorzi ano, quando vim pra Almenara trabaiá como 

babá de um menino de oito ano e ele me insinou [sic]”.  

 Donana foi criada junto com seus nove irmãos “fazendo roça na lavoura”. 

Quando fez quatorze anos, o pai se separou da mãe. Não tendo como a família 

sobreviver, os vizinhos “pegaram as menina pra trazê pra Almenara pra trabalhar e 

ajudá a mãe a criar os irmão pequeno [sic]”. 

 Trabalhou nesta casa como babá uns seis anos, quando então foi 

“emprestada” para a mãe de sua patroa que morava em Vitória, no estado do 

Espírito Santo e depois, como a sobrinha da mãe de sua patroa “carecesse” muito, 

foi emprestada para ela, e mudou-se para o estado de São Paulo. 

 Donana voltou para Almenara trazendo um filho de oito anos e sua patroa 

(durante a contação de todos seus “empréstimos” percebi que se referia, como sua 

patroa, a primeira casa onde trabalhou como babá) a ajudou a comprar uma casa. 

Voltou a trabalhar na roça junto com o marido numa fazenda de sua patroa em 

Rubim, município limítrofe de Almenara, plantando o que chamou de “braquiana”56, 

                                                 
56 O capim Branquiária é uma espécie forrageira que, se bem adubado, poderá contribuir para 

melhorar a cobertura do solo e reduzir a invasão de plantas daninhas. Servindo não só de alimento 
para o gado, como também para estar cobrindo o solo na produção, por exemplo, do milho. 
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capim para alimentar o gado leiteiro, e deixou o filho estudando em Almenara sob os 

cuidados de sua mãe.  

 Seu filho passou em segundo lugar para a faculdade de enfermagem, mas ela 

não tinha condições de mantê-lo. Nesse meio tempo se separou do marido. A patroa 

ofereceu a ela que cuidasse da fazenda e mandasse o seu filho, Alan, para São 

Paulo, para a casa onde ela havia sido emprestada, e ele nasceu. Sonia (nome da 

pessoa que a teve por empréstimo em São Paulo) ficou sendo madrinha do menino 

e o acolheu.  

  Nos diz orgulhosa Donana: “hoje ele é enfermero deplomado e trabaia no 

posto de saúde de Rubim e já está comprano seu carrinho [sic]”. 

 Donana já se aposentou, mas continua trabalhando para a mesma família: “é 

bom pruque ganha dos dois lado [sic]”. 

 Quando ano passado veio a alfabetizadora do PBA visitar a fazenda, ela e 

vários vaqueiros não sabiam ler, assinavam os recibos “com o dedo” ou 

“desenhando o nome”. “Pruque tudo aqui é anotado [sic]”, o nome da vaca, número 

da vaca, quantidade de litros retirados da vaca. O patrão então resolveu fazer “uma 

escolinha” na varanda da casa da fazenda, “mode pra nois anotá direitinho o sirviçu 

[sic]”.  

 E quando eu esperava um desabafo dessa negra de cabelos brancos ela 

termina sua conversa com as seguintes palavras: “o patrão aqui é um pai queu não 

tive [sic]”. Palavras molhadas de gratidão. 

 Fiquei pensando em Donana como um objeto que se empresta e vai se 

desgastando, um objeto que não tem vida própria, que não faz escolhas, fazem por 

ele. Mas também pensando em quanta presunção achar que sou livre, que sempre 

posso fazer escolhas. Aliás, o que eu fazia ali como consultora do MEC? O que seria 

escolher?  E me vem à memória a cantiga de roda: “Escravos de Jó jogavam 

caxangá/Tira, bota, deixa o Zé Pereira ficar/Guerreiros com guerreiros fazem zigue 

zigue za”. Donana o caxangá que foi da fazenda para Almenara, para Vitória, para 

São Paulo, para Almenara, voltou para fazenda em Rubim e lá permaneceu. 

As diferentes vidas e culturas, as maneiras de ver os acontecimentos através 

de vivências, mergulhar num poço desconhecido e não reconhecer seus 

paradigmas, seus conceitos, estremecer uma vida inteira, ficar sem chão... 

Desordenar as coisas, misturá-las e começar a tentar organizar. Organizar, pôr 

ordem, o que sempre aprendi e é como me sinto confortável para atuar. Mas é para 
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se sentir confortável? É para sentir alguma coisa definida? Esta deve ser a questão: 

uma história que mexeu muito mais comigo do que com Donana. Fez-me ver que 

também não sou livre. Quanta aprendizagem ao analisar a história de Donana! 

Trago aqui uma reflexão de Ianni (2000, p.29-30) que, parafraseando o poeta 

espanhol Antonio Machado, me diz: 

 

 [...] Quem viaja larga muita coisa na estrada. Além do que larga na partida, 
larga na travessia. À medida que caminha, despoja-se. Quanto mais 
descortina o novo, desconhecido, exótico ou surpreendente, mais liberta-se 
de si, do seu passado, de seu modo de ser, hábitos, vícios, convicções, 
certeza. Pode abrir-se cada vez mais para o desconhecido. No limite, o 
viajante despoja-se, liberta-se e abre-se, como no alvorecer: caminhante, 
não há caminho, o caminho se faz ao andar. 

 

Não poderia deixar de analisar a vida de Donana sob a ótica marxista da 

exploração do trabalho. No escravismo e feudalismo, ambos, segundo Marx (1996) 

modos de produção baseados na exploração de classe, a produção tende a 

satisfazer as necessidades dos produtores e da classe exploradora, o trabalhador 

em geral consome parte do que produz. No capitalismo é diferente, cada produtor 

não pode satisfazer suas necessidades a partir de sua própria produção, vende a 

força de trabalho a outro produtor, o que os torna interdependentes. 

A exploração se dá através da mais-valia que é a forma peculiar de existência 

do trabalho excedente no modo de produção capitalista. Considerando um 

trabalhador com oito horas de jornada de trabalho e que seu trabalho em menos 

horas baste para compor o valor do salário a ser pago, as demais horas que ele 

labuta vão compor a mais-valia que é apropriada pelos donos dos meios de 

produção. Ela surge da diferença entre o valor criado pela força de trabalho e o valor 

da própria força de trabalho. 

 

A mais-valia produzida pelo prolongamento da jornada de trabalho chamo 
de mais-valia absoluta; a mais-valia que, ao contrário, decorre da redução 
do tempo de trabalho e da correspondente mudança da proporção entre os 
dois componentes da jornada de trabalho chamo de mais-valia relativa 
(MARX, 1966, p.431-432). 

 

 Marx não conseguia ver uma relação entre o capitalismo e o escravismo na 

acepção da palavra, mas avalio que sobre o trabalho de Donana a exploração não 

encontra explicação nem na mais-valia absoluta, nem na relativa, pois ela, apesar de 
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assalariada, serviu àquela família todas as vinte e quatro horas dos dias de sua vida, 

como uma herança da escravidão. 

Donana de tanto conviver com aquela família herdou sonhos capitalistas a 

seu modo: ter um filho “deplomado [sic]” e comprando seu carrinho; teve sua casa 

própria, mas continuou fazendo o que sabia bem: servir àquela gente.  Aí me veem 

as palavras do pai de Maria Alves: “muié não serve pra estudá, muié serve os outro 

[sic]”. E como uma maldade do destino, segue a história de tantos homens que 

ficaram “enterrados” nas fazendas servindo... servindo... 

 

João Rodrigues de Oliveira, 69 anos, nasceu em “Asvesso prá cá de 
Conceição [sic]” na zona rural de Rubim, na Fazenda Itamarati, onde não 
tinha colégio, “não tive upurtunidade [sic]”, sempre trabalhou na roça, ficou 
lá até os 65 anos. Conheceu a esposa na fazenda vizinha, tiveram quatro 
filhos. Todos estudaram. “Esta é a primera escola [sic]”, referindo-se a sala 
do PBA, escreve o nome e diz “mal, mal conheço oguma letra [sic]”. [...] 
Romildo Oliveira Santos, 37 anos, nasceu na “Fazenda Guaraciaba do 
Frederico” e tinha dezesseis irmãos, não tinha colégio na fazenda e desde 
pequeno trabalha “puxando, carreando boi, levando leite em estrada”. 
Morou lá até os 15 anos e não sabia ler e escrever. Foi para São João Del 
Rei porque um irmão morava lá numa outra fazenda. Ficou por lá 
trabalhando até os 17 anos. Depois foi para Porto Seguro para a fazenda 
São João onde trabalhou até os 22 anos. Depois veio para Rubim, para a 
“fazenda Sempre Viva, fazenda de Iracema, fazenda Serra do Nelson Alves, 
fazenda Lagoa Grande” onde está até hoje. Só podia trabalhar na roça 
“pruque na rua ixige estudo e nunca ia te sirviçu [sic]”. Casou duas vezes, 
com a primeira esposa teve dois filhos que estão estudando (Anotações 
retiradas do diário de campo, feitas em 26 de julho de 2010). 

 

  Um caminho forjado por acontecimentos produzidos por linhas que se 

cruzam, a história de Donana se faz pela história dos outros. É a “história da 

verdade” de acordo com a qual, como pensa Foucault (2004 a), o sujeito se constitui 

pelos “jogos de verdade” assujeitando-se, sendo a verdade instituída e desinstituida 

por meio de práticas. Quais “jogos de verdade” estavam presentes na história de 

Donana? Nas relações consigo mesmo e em relação à cultura e que a tornaram 

sujeito? Quais jogos de verdade estão em mim que escrevo esta tese tendo outras 

referências para a vida? 
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4.2 Desencontros com a escola: a vida produzindo subjetividades 

 

 

Ao lado do poder, há sempre a potência. Ao lado da 

dominação, há sempre a insubordinação. E trata-se de cavar, 

de continuar a cavar, a partir do ponto mais baixo: este ponto... 

é simplesmente lá onde as pessoas sofrem, ali onde elas são 

as mais pobres e as mais exploradas; ali onde as linguagens e 

os sentidos estão mais separados de qualquer poder de ação e 

onde, no entanto, ele existe; pois tudo isso é a vida e não a 

morte 

Negri57 apud Pelbart, 2001, p. 06 

 

 

 Girando o caleidoscópio lentamente assisto a belos efeitos visuais. A cada 

movimento formam-se combinações variadas de histórias, lugares, pessoas...   

 Poté é um município de Minas localizado no vale do Mucuri, seu território é 

contemplado por parte da Mata Atlântica. Antes de sua fundação a região era 

habitada por índios de origem tupi, os potenis. No tempo da colonização o cacique 

era chamado de Poté, herdando o nome do ribeirão que passa próximo à cidade-   

Poté58. 

Lá conheci, numa turma do PBA que funciona num asilo, Dona Maria José, 

pessoa de 65 anos moradora desta casa de abrigo há 11 anos, que não estudou 

quando menina porque não tinha colégio e foi cozinheira em casa de família, e Dona 

Maria Batista Ramalho de 71 anos, que não estudou quando menina porque tinha 

que “ficar oiando as criança pequena [sic]”, via todos os dias a meninada ir para a 

escola, mas sua “obrigação” era outra, segundo suas palavras. Esta me disse, com 

os olhinhos apertados num sorriso: “o pensativo não dá prá gente tê, a gente 

                                                 
57 Toni Negri. Exílio. São Paulo: Iluminuras, 2001 (na ocasião da citação o referido livro encontrava-se 

no prelo). 
 
58 Poté em tupi pode significar abelha negra que inclusive está representada na bandeira do 

município, ou caramujo de água doce, origem mais provável para o nome do rio, já que àquele 
tempo, segundo depoimentos dos citadinos, era muito comum encontrar, às margens do Ribeirão 
Poté, uma espécie bem peculiar de caramujo negro.  
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aprende uma cosa e pensa outra... [sic]” respondendo sobre o que estava 

aprendendo na sala de alfabetização. Teve 11 filhos e todos estudaram.  

Ficava o tempo todo balançando o corpo franzino como se estivesse numa 

cadeira de balanço. Lembrei-me de quando tive minhas filhas, e ficava ninando-as 

com esse movimento repetitivo inclusive quando estavam no berço, e eu ficava 

conversando com as pessoas: era muito sui generis. Entendi bem Dona Maria 

Batista, 11 filhos, muitos embalos e hoje seu corpo pendular quer recordar-se desse 

tempo. Segundo fala da enfermeira cuidadora dos idosos, que nem queria que eu a 

entrevistasse: “ela não é muito boa do juízo, chegou aqui com o laudo de 

esquizofrênica”. 

Considerada como louca pela enfermeira cuidadora e na lógica de que o 

louco já não possui o domínio de si, está entregue aos olhos e vontades alheias, 

torna-se uma ameaça à razão. Isso impede que vejam sua pessoa antes de apenas 

conseguirem enxergar sua “doença”. Isto me faz questionar: como se dão os 

instrumentos de poder, as táticas deste saber que se estende à psiquiatria e 

técnicas de asilamento numa relação do dominante e mestre da loucura para com o 

adestrando, o doente, o louco? 

Para Pelbart (2000) o esquizo é um personagem conceitual e o esquizofrênico 

é uma entidade clínica. No esquizo a produção é desejante, estado intensivo, que ao 

operar devires abre o corpo para novas produções. No esquizofrênico esse processo 

se infinitiza, ocasiona o imobilismo, levando o “fluxo da loucura” (processo) 

desembarcar na própria loucura (na parada deste processo tornado perene).  

Pelbart em seu texto “Exclusão e biopotência no coração do Império”, ao nos 

contar a história de Kafka59 sobre os nômades e a muralha que um Imperador chinês 

mandou construir, destaca que na muralha, entre um bloco e outro da construção, 

permitia-se, por vezes, quilômetros de extensão sem proteção. Muralha construída 

para resguardar o Império da presença dos nômades, mas eis que eles já estão no 

coração do Império, acampados em frente ao palácio real, nos remetendo a esta 

reflexão sobre a lei dos nômades com esquiza: 

 

Por que esquiza? Talvez pela maneira de ser do esquizo, semelhante ao do 
nômade. Pois um esquizo está presente e ausente simultaneamente, ele 
está na tua frente e ao mesmo tempo te escapa, sempre está dentro e fora, 
da família, da cidade, da cultura, da linguagem, ele ocupa um território mas 

                                                 
59  Kafka. A grande muralha da China. São Paulo: Europa América, 1976. 
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ao mesmo tempo o desmancha, dificilmente entra em confronto direto com 
aquilo que recusa, não aceita a dialética da oposição, que sabe submetida 
de antemão ao campo do adversário, por isso ele desliza, escorrega, recusa 
o jogo ou subverte-lhe o sentido, corrói o próprio campo, desterritorializa-o. 
O nômade, como o esquizo, é o desterritorializado por excelência, aquele 
que faz dessa mesma desterritorialização um território subjetivo (PELBART, 
2001, p.01). 

 

A sala provocava nelas (Maria José e Maria Batista) a alegria de naquele 

horário não estarem na cama dormindo a base de sedativos, ou desnorteadas sem 

saber o que fariam com o tempo do dia. A alegria de ver as alfabetizadoras que 

vinham do lado de fora e de saber as novidades, agitava a paisagem, já que as 

janelas do asilo davam para um brejo de lugar nenhum.  

Essa subjetividade, entendida como emergência histórica de processos 

rizomáticos conectados a questões culturais, sociais, econômicas e outras, 

delineava para seus cotidianos uma forma de existência. A ideia do senso comum 

sobre subjetividade que se circunscreve a interioridade identitária cede lugar à 

processualidade em permanente transformação e à pluralidade de sua constituição. 

E para a análise deste acontecimento diário da sala há a necessidade de se 

perceber quais são os processos múltiplos que o constitui, ou como nos diz Foucault 

a “desmultiplicação causal” (2003, p.339). Ali naquele espaço da sala não havia a 

intensão de aprenderem a ler, nem de saber sobre seus desempenhos cognitivos. O 

que importava para elas a demanda do MEC por um resultado operativo de saberem 

ler e escrever? Ali, a sala representava a vida deixada lá fora há muito tempo, mas 

que se fazia presente com toda sua intensidade, desde a preparação ao se 

arrumarem para a “aula”, a mudança do espaço do dormitório pela sala de estar, a 

transformação que se operava no ritmo cadente de seus dias, apesar da sala 

também fazer parte dessa repetição cotidiana de uma mesma ação. Quais seriam as 

conexões ético-políticas que fariam com aquele território que há décadas 

desabitaram? 

 

Talvez o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas recusar 
o que somos [...] Temos que promover novas formas de subjetividade 
através da recusa deste tipo de individualidade que nos foi imposto há 
vários séculos (FOUCAULT, 1995, p. 239). 

 

Outro giro no caleidoscópio, Palmópolis município do baixo Jequitinhonha, 

cidade mineira limítrofe com os estados da Bahia e Espírito Santo, elevada à 

categoria de município em 1992.  
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Esta região do norte e nordeste de Minas é muita extensa. E muitos 

municípios foram criados na década de 1990, antes da redação da Emenda 

Constitucional (EC) nº 15 de 1996 que altera o art. 18, § 4º da CF que estabeleceu 

critérios para a formação de municípios, sendo um deles, inclusive, o plebiscito.  

Dessa forma, em um período inferior a cinco anos, esta região de Minas 

elevou o seu número de municípios e, poderíamos pensar, consequentemente, as 

suas “cidades”, para mais de 100,6%(cem ponto seis por cento), segundo Pereira e 

Almeida (2006), um crescimento que certamente contribuiu para a sua inclusão no 

rol das regiões com índice de urbanização elevado. 

 Estas autoras (2006, p.20) consideram como uma área urbana: 

 

Todo aglomerado permanente cujas atividades não se caracterizam como 
agrícolas, as grandes concentrações das atividades terciárias públicas e 
privadas do aglomerado e a forma contínua dos espaços edificados onde se 
dá a proximidade das atividades são atributos que permitem caracterizar o 
termo cidade. 

 

Ambas as autoras, ao fazer uma leitura desta região mineira, afirmam que a 

região e a maioria das cidades são tipicamente caracterizadas por funções rurais, 

com a agropecuária e os cultivos de subsistência. Dessa forma, elas garantem que:  

 

As atividades tipicamente urbanas se concentram em determinados 
municípios, enquanto outros, principalmente municípios emancipados na 
década de 1990, permanecem praticamente estagnados e com uma 
economia ligada a atividades agropecuárias. (PEREIRA; ALMEIDA, 2006, 
p.22). 

 

A história de Palmópolis está intimamente ligada ao rio Jucuruçu. A barra do 

rio Jucuruçu era segura e as terras da região férteis e de qualidade, assim informam 

seus citadinos, que tinham no rio o escoadouro da grande produção de farinha e 

frutos diversos que ganhavam o mar em direção às cidades da Bahia e Rio de 

Janeiro. Hoje, o estuário do rio Jucuruçu é relevante pela sua biodiversidade e nele 

está localizado o único porto dos barcos que saem para a pesca no alto mar. Sua 

importância para o município se percebe quando as autoridades mencionam a luta 

para formar um comitê da bacia hidrográfica do rio. 

 

Maguidá me recebeu com muita animação, professora da rede pública, 
também era coordenadora popular do PBA em Palmópolis. Mostrava-me 
relatórios, dados, números. Falava sem parar sobre o interstício do ano 
letivo da sala de alfabetização por causa da colheita do café no Espírito 
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Santo em maio e em junho todo por causa das festas juninas, quando então 
os alunos “somem” das salas. Mostrava-me fotos da quadrilha dos alunos 
do PBA. E assisti num vídeo a apresentação. Lenço no pescoço, amarelo e 
verde, chapéu de palha azul claro com fita rosa com acabamento em flor e 
trancinhas saindo do interior do chapéu. Faces pintadas com ruge 
salpicadas de pontinhos pretos. Roupas muito floridas num desencontrar de 
estampas e cores, por vezes brincos. Na frente da quadrilha ia a noiva de 
braços dados com o noivo. Casal por casal entrando na quadra de esportes 
da cidade, cheios de misancenes, calças remendadas, trejeitos e requebros, 
uns sem jeito a obedecer ao comando da alfabetizadora popular que com o 
microfone ia anunciando a quadrilha: “olha a chuva; caminho da roça; olha o 
túnel; grande roda.” Uns fingindo de bêbados, recontorcidos sobre o corpo, 
outros com cigarrinho de palha no canto da boca e a alfabetizadora 
narrando: “se guia Almerinda, Valdeci não se aguenta nas pernas”. E agora 
“olha o baile” e como num minueto se juntava cada casal perfilado frente a 
frente de mãos dadas e se afastavam fazendo rapapés e treme leques. E a 
vez da troca dos chapéus? Que confusão! Muito engraçado. E dizia a 
alfabetizadora popular: “Eta Maguidá, “o negoço tá bom”!” (Anotações 
retiradas do diário de campo, feitas em 23 de julho de 2010). 

 

 E afinal para que discutirmos sobre continuidade de estudos se a turma era 

presente à sala, “não faiava [sic]” como me contou uma aluna, Maria Minervina, e já 

estavam juntos há pelo menos mais de 2 anos? O que importa é a sobre vida, a sala 

é o motivo de saírem de casa à noite. Passar pela praça onde trailers com mesinhas 

e telas de televisão levam a cultura de massa para o lugarejo. E chegar à sala para 

prosearem sobre seus cotidianos e rirem dos “causos [sic]”, num contínuo 

desencontro com a escola. Na contramão do esperado, criando possibilidades 

outras, subjetivando a vida, porque qualquer mudança social passa por essa 

produção viva e mutante de subjetividades. 

Mas eis que o caleidoscópio se move para Carlos Chagas, município 

brasileiro do estado de Minas Gerais, pertencente à microrregião de Nanuque e  

mesorregião do Vale do Mucuri. 

Depois da visita a duas salas em locais diferentes e de observar os 

sobrenomes de muitos alunos: Wan Der Maas, Junker, Vagenmaker, Vermelheur, 

Kretli, etc. perguntei ao coordenador popular que me acompanhava a origem destes 

alunos. E ele me contou que quando houve a construção da estrada de rodagem 

Santa Clara, lá nos idos de 1852, criaram a Colônia Militar Urucu (próxima à 

nascente do rio Urucu) para proteger os trabalhadores dos ataques dos índios. Com 

a chegada de colonos europeus para o Mucuri, aos holandeses foram designadas as 

terras próximas à Colônia Militar, daí a origem destes sobrenomes. 

A segunda sala de alfabetização visitada ficava no Salão Comunitário São 

José, onde também funcionam: a Pastoral da Criança, e os programas Leite pela 
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vida e Cidadão Nota Dez. Luzia Henrique Souza Pereira, a alfabetizadora popular, 

tinha na ocasião 60 anos e o ensino médio. Lecionou seis anos na zona rural e 

lecionou também no MOBRAL. Parou no 2º ano Normal, concluindo o ensino médio 

no ensino regular. Figura respeitada pela comunidade está sempre caminhando na 

cidade com livros e pastas que traz abraçados junto ao corpo. - É uma pessoa 

“sabida”, comentam os alfabetizandos.  

É uma pessoa que aposta no coletivo, porque resistir se torna uma ação 

política, à medida que ela recusa o individualismo e investe nos encontros 

 

[...] fazendo circular as invenções microssociais de novas formas de vida 
que não se revertem em regras universais obrigatórias. A regra universal, ao 
pretender englobar a totalidade dos indivíduos, comprometendo-os com a 
obediência, simplesmente inviabiliza o contato com a diferença e com a 
criação de novas possibilidades de existir (MANSANO, 2009, p. 114). 

 
 De que maneira ignorar todas essas vivências? Durante o trabalho para o 

qual fui contratada pelo MEC, muitas questões ainda me vinham: saí da capacitação-

seleção em Brasília toda animada por poder levar a estes longínquos rincões a 

proposta da continuidade de estudos; entrei em conflito com minhas “certezas” sobre 

a educação escolar levar à felicidade, pois acreditava que o conhecimento liberta; 

questionei-me sobre outras formas de educação que vivenciei, tanto informais como 

não formais. Mas foi a análise que fiz desta trajetória durante a escrita desta tese, a 

releitura dos depoimentos que colhi, o amadurecimento ao atravessar leituras 

acadêmicas com meus estranhamentos e o difícil exercício de ver os 

acontecimentos por outros prismas, que construiu o desterritorializar de minhas 

ideias, não porque tenha me feito ver outras possibilidades, mas também e, 

principalmente, porque me colocou muitas outras questões e a impossibilidade de 

respondê-las me deu a dimensão da vida. 

 

A Coordenadora de turma voluntária Ofélia, mulher decidida, daquelas 
morenas grandes e fortes que se arrumam, possui umas terras, segundo 
sua fala e tem um carro tipo camionete, que nos transportou para as visitas, 
falava muito do teste “cogenitivo [sic]” de entrada. Na ida para a zona rural 
pude apreciar, passando de cancela em cancela pelas fazendas, a natureza 
que se apresenta sempre mestra, nos ensinando pelo simples fato de a 
observarmos. Mesmo com essa estiagem, aonde o gado sente a falta do 
capim fresco, aquela calma me faz bem e é de uma beleza...  Garças, 
marrecos e bois convivem em pasto aberto. Na porta da casa da 
alfabetizadora, conversando com sua família, de repente me sinto 
observada e olho para cima de uma pequena colina, lá estão bois e vacas 
imóveis nos espreitando como que escutando os ecos de nossa conversa. 
As plantações de cana e eucalipto são grandes, também observei plantação 
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de café, mamão e hortaliças. No radinho de pilha tocando uma música de 
Pereira da Viola, compositor da região (Anotações retiradas do diário de 
campo, feitas em 24 de agosto de 2010). 
 
Aboiador de viola/Passava o tempo lá fora/Ouvindo o vento cantor/Passava 
horas e horas/Colhendo a lua de amora/Por cima de um pé de flor/Contava 
estrelas bordadas/Nos mares onde a boiada/Vagava por entre as 
cores/Ninguém sabe onde mora/E estrela que ilumina/A estrada que foi 
embora/Revela cenas bovinas/A vida voz na campina. Aboiador de viola,  

Pereira da Viola. 

 

 

4.3 Na ausência dos pais e maridos, a possibilidade de reescrever suas vidas.  

 

 

As regularidades da ordem física e social impõem e inculcam 

as medidas que excluem as mulheres das tarefas mais nobres 

(conduzir a charrua, por exemplo), assimilando-lhes lugares 

inferiores (a parte baixa da estrada ou do talude), ensinando-

lhes a postura correta do corpo (por exemplo, encurvada, com 

os braços fechados sobre o peito, diante de homens 

respeitáveis), atribuindo-lhes tarefas penosas baixas e 

mesquinhas (são elas que carregam o estrume, e, na colheita 

das azeitonas, são elas que as juntam no chão, com as 

crianças, enquanto os homens manejam as varas para fazê-las 

cair das árvores), enfim, em geral tirando partido, no sentido 

dos pressupostos fundamentais, das diferenças biológicas que 

parece assim estar à base das diferenças sociais 

Bourdieu, 2010, p. 17 

 

 

 Contando a história de Maria Aparecida estarei também contando a história 

de tantas outras Marias. No momento de nossa conversa ela estava fazendo trinta e 

oito anos, nasceu numa localidade chamada Saudade, segundo ela, uma roça 

próxima a Teófilo Otoni.   

Quando era mais nova a mãe colocou-a na escola. Um dia estava esperando 

na beira da estrada umas colegas para irem juntas para a escola e o pai passou, 

quando a viu ali disse que ela não poderia mais ir para a escola. Que a escola era 
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desculpa, mas que na realidade a mãe tinha botado ela na estrada para virar 

rapariga.  

Naquela época o pai já estava separado da mãe. Foi uma confusão, o pai foi 

com ela até em casa e fez muita grosseria, inclusive agredindo fisicamente a mãe e 

a ela. A partir dali nunca mais estudou. Ficou capinando e fazendo farinha junto com 

a mãe.  

Aí “foi interando idade [sic]”. Ainda adolescente teve um filho, chamado 

Carlos, que deixou para a mãe criar e foi morar em Ouro Verde de Minas, município 

do Vale do Mucuri, na Serra da Pratinha, numa fazenda de café. Contou que quando 

pôde mandou buscar o filho, com 12 anos ele veio morar com ela. Hoje ele mora em 

Belo Horizonte e vai fazer 20 anos. -“Fugiu da inxada [sic]”, diz ela toda contente, -

“ele istiudô [sic]”. 

Tem 4 (quatro) anos que está no programa. Acha que não consegue aprender 

porque a vista “atrapaia [sic]”, não enxerga direito, precisa de óculos. 

Saiu da beira da estrada para não ser rapariga, na concepção do pai, mas 

caiu na lábia de um capiau60 da fazenda, que lhe prometera uma casinha, um sujeito 

tímido e desajeitado, que segundo Maria, - “ganhô istrada candeu imbuchei [sic]”. 

Maria ficou, como bem diz o ditado, “entre a cruz e a caldeirinha”61 e, como no 

dito também popular: “se correr o bicho pega, se ficar o bicho come”. Completando 

com que Maria sabia e me ensinou, mas “se juntá o bicho fogi [sic]”. 

Mas essa mulher forte e corajosa, filha de descendentes dos índios 

maxacalis, resolveu ter o filho e sair em busca de outras possibilidades de vida, para 

a história dele ser diferente. Resistiu ao instituído e afirmou o instituído. Numa 

articulação perversa,  na premência de querer mudar, não processou uma análise de 

suas demandas,  em uma prática do que Lourau (2004) chama de sobreimplicação, 

que é a crença no sobretrabalho, no ativismo, que pode ter como um de seus efeitos 

a dificuldade de processar análises de implicação, porque seu campo de visão 

permanece fixado em um único objeto, naturalizando suas demandas e os modos de 

enfrentá-las. 

Saffioli (2004) nos conta que nos últimos milênios da história, as mulheres 

estiveram hierarquicamente inferiores aos homens. E traz para a discussão o 

                                                 
60 Nome que se dá ao caipira em Minas Gerais. 
61 Esse ditado em sua acepção primeira fazia alusão aos moribundos quando tinham sobre a cabeça 

um crucifixo e a seus pés uma pequena caldeira com água benta. 
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questionamento sobre qual seria o interesse da desconstrução do sentido de 

patriarcado em benefício dos usos atuais de gênero. Assim se coloca: “Tratar esta 

realidade exclusivamente em termos de gênero distrai a atenção do poder do 

patriarca, em especial como homem/marido, ‘neutralizando’ a exploração-dominação 

masculina” (SAFFIOTI, 2004, p. 136). Segundo ela gênero não é um conceito neutro, 

ele cobre uma estrutura de poder patriarcal, estrutura de poder desigual entre mulher 

e homem. 

Lembro-me que no movimento estudantil citávamos uma frase de Rosa de 

Luxemburgo “quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem”62, no 

sentido de não se ficar inerte, imóvel, pois ao nos mexermos e sentirmos a força 

destas correntes vamos querer resistir e nos desvencilhar delas abrindo outros 

horizontes, talvez sozinhos não consigamos, mas Maria tinha sua história e, nela, 

sua mãe.  

Em “O sujeito e o poder”, Foucault (1995) analisa o que há de comum entre 

vários movimentos, incluindo a oposição ao poder dos homens sobre as mulheres. 

Considera estas lutas como transversais, pois não se limitam nem a um país, nem a 

um tipo particular de governo político ou econômico, são lutas globais. O feminismo 

é uma luta global. Não há nada natural, biológico, na condição de 

subordinada/oprimida como a quer a relação de poder entre os gêneros. Essa é uma 

condição naturalizada, que se dá no campo cultural, uma biologia socializada, como 

traz Bourdieu (2010) em “A dominação masculina” quando coloca que as finalidades 

destas lutas são analisar os efeitos de poder, os abusos sobre os corpos e a 

administração do modo de vida das pessoas. 

Com Foucault (1995) percebemos a coerção social sobre os corpos, que se 

fez patente durante minha estada no campo. Ouvindo as histórias de muitas outras 

mulheres, pude constatar, mais uma vez em nossa cultura brasileira, e com muita 

intensidade  e naturalização no meio rural, que a soberania masculina ainda exerce 

um poder sobre a vida cotidiana das famílias. Há um código de micro relações que 

impõe uma “lei de verdade” que estabelece “identidades” que essas mulheres devem 

reconhecer em si e, mais do que isto, que os outros devem reconhecer como sendo 

                                                 
62 Não encontrando a referência da citação trago dois outros textos que atribuem a frase a Rosa de 

Luxemburgo, também sem referência: Guilherme Zocchio , CONTRAPONTO Movimento estudantil.  
Jornal, Laboratório do Curso de Jornalismo - PUC-SP. Agosto de 2011 e Caio Martins, As invenções 
democráticas do MST e a roda-viva do capital. Anais do IV Simpósio Lutas Sociais na América 
Latina ISSN: 2177-9503 Imperialismo, nacionalismo e militarismo no Século XXI, realizado de 14 a 
17 de setembro de 2010, Londrina, UEL. 



98 

delas.  Bourdieu nos escreve que das mulheres se espera “que sejam ‘femininas’, 

isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas ou até 

mesmo apagadas” (BOURDIEU, 2010, p. 82). Como se fôssemos um produto 

carimbado com estas “qualidades”, e caso não correspondamos a elas, podemos ser 

devolvidas como uma mercadoria com defeito de produção. 

 Outro elemento que trago para a análise desta relação é o fato de estas 

mulheres estarem submetidas a formas produtivas domésticas, o que reforça 

relações históricas de acordo com as quais as hierarquias estão marcadas por 

relações de gênero. O fato de o trabalho ser coletivo e interdependente não oferece 

espaços de independência ou a possibilidade de ver-se horizontalmente... 

  Maria não sabia nada sobre a luta mundial das mulheres, nem conhecia a 

palavra feminismo, mas sua história é testemunha de uma mulher que não se 

envergou aos ditames da sina que esperavam que tivesse.   A história de uma outra 

Maria nos remete a pensar nestas “identidades” propostas no texto de Bourdieu 

(2010). 

 

Maria do Carmo Lourenço da Cruz, 65 anos. Nasceu na Fazenda Monte 
Alto, Vila Formosa, distrito de Rio do Prado. Lá não tinha colégio, morava na 
roça e trabalhava batendo enxada, foice e facão. Morou lá 35 anos e 
durante este tempo casou e ficou viúva, depois de quase 15 anos de 
casada. Quando aparecia uma escola as mães não deixavam as filhas 
estudarem, porque moça não podia estudar, tinha que obedecer aos pais e 
maridos e cuidar dos filhos e da casa. Assim era a tradição e assim os pais 
prometiam a seus pretendentes. É a primeira vez que está na escola e já 
conhece o nome (Anotações retiradas do diário de campo, feitas em 22 de 
julho de 2010). 

 

Piscitelli (2002) nos diz que a historiadora estadunidense Joan Scott, 

assumidamente pós-estruturalista, retoma o método de desconstrução do francês 

Jacques Derrida e busca, de fato, desconstruir vícios do pensamento ocidental, 

como a oposição tida como universal e atemporal entre homem e mulher. Esta 

escritora, influenciada pela perspectiva foucaultiana, entende gênero como um saber 

sobre as diferenças sexuais. E, havendo uma relação inseparável entre saber e 

poder, gênero estaria imbricado a relações de poder, sendo, nas suas palavras, uma 

primeira forma de dar sentido a estas relações. 

 Butler (1998, p. 26) afirma que, "nesse caso, não a biologia, mas a cultura se 

torna o destino". Para a contestação dessas características ditas naturalmente 
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femininas, o par sexo/gênero serviu às teorias feministas até meados da década de 

1980, quando começou a ser questionado. 

Esta autora coloca em discussão o fato da teoria feminista não problematizar 

outro vínculo considerado natural: gênero e desejo. E afirma: "talvez o sexo sempre 

tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se 

absolutamente nenhuma" (BUTLER, 1998, p. 25), indicando assim que o sexo não é 

natural, mas é ele também discursivo e cultural como o gênero.  Pergunta-se ainda, 

se o “sexo” teria uma história ou se é uma estrutura dada, isenta de 

questionamentos em vista de sua indiscutível materialidade. Para Butler (2001), em 

nossa sociedade estamos diante de uma “ordem compulsória” que exige a coerência 

total entre um sexo, um gênero e um desejo/prática que são obrigatoriamente 

heterossexuais.  

 

A categoria do "sexo" é, desde o início, normativa: ela é aquilo que Foucault 
chamou de "ideal regulatório". Nesse sentido, pois, o "sexo" não apenas 
funciona como uma norma, mas é parte de uma prática regulatória que 
produz os corpos que governa, isto é, toda força regulatória manifesta-se 
como uma espécie de poder produtivo, o poder de produzir — demarcar, 
fazer, circular, diferenciar — os corpos que ela controla. Assim, o "sexo" é 
um ideal regulatório cuja materialização é imposta: esta materialização 
ocorre (ou deixa de ocorrer) através de certas práticas altamente reguladas 
(BUTLER, 2001, p. 151). 

 

Assim sendo a finalidade do gênero seria produzir a falsa noção de 

estabilidade, em que a matriz heterossexual estaria assegurada por dois sexos fixos 

e coerentes, os quais se opõem como todas as oposições binárias do pensamento 

ocidental: macho x fêmea, homem x mulher, masculino x feminino, pênis x vagina 

etc. É todo um discurso que leva à manutenção da tal ordem compulsória. 

Maria Senhora foi outra interessante mulher que entrevistei, tinha na ocasião 

79 anos, nasceu no Salto da divisa, segundo ela, “pro lado de Jacinto [sic]”, abaixo 

de Almenara. Só se registrou com 35 anos. Onde morou tinha escola, mas a mãe 

nunca a matriculou. Diz que depois que ficou viúva não quis mais saber de marido, 

pois foi “muito batida”, “apanhada”. _ “Marido me enciumava no vento” e não a 

deixava estudar. Não podia sair de casa. Aí está a prática regulatória que produziu 

um corpo dominado por muitos anos, mas que ao se pensar “livre” deste marco 

produziu uma mulher sedenta em buscar o que lhe foi negado. Não que aprender a 

ler e escrever fossem realmente seu desejo, mas a vontade de poder estar 

pensando nela de alguma forma a levou a sala do PBA, e lá está há mais de 18 
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meses. Seu aprendizado acadêmico se circunscreveu a aprender a assinar o nome 

e ler algumas palavras. Maria Senhora me diz estar feliz por poder rir, cantar, 

conversar com outras pessoas sem sentir medo de ser surpreendida e “batida”. Fica 

o dia todo aguardando o momento de ir para a sala de alfabetização, numa 

produção de um estilo de existência. 

E como se daria a manutenção da ordem compulsória do binarismo mulher x 

homem? Pela repetição de atos, gestos e signos, do âmbito cultural, que reforçariam 

a construção dos corpos masculinos e femininos tais como nós os vemos 

atualmente. Piscitelli (2002) afirma tratar-se de uma questão de performatividade. 

Para Butler (2001), gênero é um ato intencional, um gesto performativo que produz 

significados.  

Assim também foi com Rosa, Jacira e Idalina63, muitas histórias se repetindo 

com essa mesma cantilena, a ponto de uma vez estando numa sala de alfabetização 

do PBA em Itambacuri, ao escutar estas três histórias tão semelhantes de 

submissão, me virei para os homens presentes e perguntei em tom de brincadeira: - 

Onde estão suas esposas? Será que vocês terão que morrer para elas virem para 

sala? Foi uma gargalhada geral, mas ninguém me respondeu. Um silêncio que me 

disse estar entrando num terreno minado. 

 

A viuvez feminina pode ser entendida, para algumas, como liberdade. É a 
sensação de quando as mulheres são maltratadas pelos maridos. Para 
muitas o isolamento social foi dado quando se casaram, a viuvez pode ser 

                                                 
63 Rosa Alves Martins, quando perguntada pela sua idade me devolveu a pergunta: ”tenho de falar de 

cabeça?” Pela carteira de identidade nasceu em 07/10/1929. Dona Rosa, como a chamam, morava 
quando criança em Malacacheta “tinha aperto para a escola”, o pai botava para trabalhar. Varria a 
casa, fazia farinha e ia para a enxada. Veio de Malacacheta para cá, mãe de sete filhos, hoje todos 
em São Paulo. Fez tudo para por todos na escola, uns estudaram outros não quiseram. O marido 
era ciumento e não a deixava estudar. Primeiro o pai, depois o marido. Agora que ficou viúva, está 
sozinha e resolveu estudar (Anotações retiradas do diário de campo, feitas em 13 de maio de 2010 
em Itambacuri). 
Jacira Martins dos Santos, 52 anos, mas parece ter bem mais. Morava em Itambacuri e a família se 
mudou para Mato Grosso do Sul em Nova Andradina, quando ela era criança, trabalhava na roça. 
Há 22 anos retornou já casada e com filhos para Itambacuri. Teve 7 filhos, 2 já morreram, um não 
quis estudar mas ela vai trazer para a sala na semana que vem. Sempre trabalhou desde pequena, 
hoje cuida da mãe e do pai que “não é muito sadio”. Ano passado veio para a sala, mas o pai 
adoeceu e teve que abandonar. Depois que o marido morreu pode pensar em estudar. Está 
gostando de estudar, se sentindo importante (Anotações retiradas do diário de campo, feitas em 13 
de maio de 2010 em Itambacuri). 
Idalina Teixeira de Souza, 78 anos, nasceu em Grota dos Afonsos, tinha 5 irmãos o pai tirou todos 
da escola para capinar. Agora está com os filhos criados, todos estudaram, o que estudou menos 
fez até a 8ª série. Estão morando em Belo Horizonte, o marido morreu. Ele não a deixava sair, tinha 
ciúmes “uma bestagem [sic]”. Agora pode fazer o que tem vontade e por isso está estudando. Adora 
pegar na caneta. (Anotações retiradas do diário de campo, feitas em 13 de maio de 2010 em 
Itambacuri). 



101 

um “alívio”, a mulher tem mais tempo, pode ser mais independente (RUBIO; 
WANDERLEY; VENTURA, 2011, p.139). 

 

Ir à escola não era necessariamente o sonho destas mulheres, mas serem 

impedidas de ir à escola as levou a desejar conhecer este espaço proibido. Tanto 

que colocaram seus filhos e filhas nela, numa atitude de resistência ao instituído 

para suas vidas femininas, não sabendo que institucionalizando sua prole cediam a 

outro instituído que classifica e ordena e disciplina e....   

 Recentemente o Conselho Nacional de Educação (CNE) lançou uma nota 

pública após análise dos planos de educação elaborados pelos entes federativos. 

 

 [...] o CNE manifesta sua surpresa – pelas normas e orientações em vigor 
– e preocupação com planos de educação que vêm sendo elaborados 
por entes federativos brasileiros e que têm omitido, deliberadamente, 
fundamentos, metodologias e procedimentos em relação ao trato das 
questões relativas à diversidade cultural e de gênero, já devidamente 
consagrados no corpus normativo do País para a construção da cidadania 
de segmentos específicos da população brasileira e sobre o qual não pode 
permanecer qualquer dúvida quanto à propriedade de seu tratamento no 
campo da educação. O ato de universalizar direitos, mormente na 
educação, implica identificar e nominar, em situações concretas do cotidiano 
da existência humana, as singularidades, especialmente em formações 
sociais que, tradicionalmente as desconheceram, seja por via da omissão, 
seja por via da generalização que não lhe dá cobertura. O Conselho 
Nacional de Educação reafirma sua orientação, recomendando, inclusive, a 
seus pares Conselhos Estaduais, Conselho Distrital e Conselhos Municipais 
que zelem pela explicitação das singularidades mencionadas nos planos de 
educação elaborados pelos entes federativos e informa que, em razão de 
inúmeras demandas que lhe foram enviadas e por um dever de ofício, 
encaminha-se para a elaboração de Diretrizes Nacionais de Educação 
voltadas para o respeito à diversidade, à orientação sexual e à identidade 
de gênero. Em suma, o CNE considera que a ausência ou insuficiência 
de tratamento das referidas singularidades fazem com que os planos 
de educação que assim as trataram sejam tidos como incompletos e 
que, por isso, devem ser objeto de revisão (BRASIL, 2015) (grifo meu). 

 

Mais uma letra da lei que pretende responsabilizar a escola por algo muito 

maior do que ela. Butler (2001, p.167) nos faz pensar quando afirma que: “[...] os 

corpos que, ao materializar a norma, qualificam-se como corpos que pesam”. Pesam 

porque são corpos educados para vivenciar determinadas regras sociais de seus 

grupos de relacionamento. 

 

Francisca Gomes Viana, 64 anos, trabalhava na roça e hoje trabalha em 
casa. Nasceu em São Domingos de Arrozal, divisa com Rancho Grande, 
para cima de Bejauba, distrito de Ladainha, na estrada Bahia Minas. 
Rancho Grande não tinha colégio, nunca estudou antes. Casou e viuvou lá. 
Seu filho já é pai de família e estudou. Depois veio morar no centro de 
Ladainha na Caixa D’água e começou no PBA este ano. Está feliz porque é 
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a primeira vez que estuda e já sabe assinar o nome. (Anotações retiradas 
do diário de campo, feitas em 25 de agosto de 2010 em Ladainha).      
 
Serafina Gomes Ferreira, “não estou na minha ideia não, mas acho que 
tenho 63 anos”. Morava em Pedra Riscada pro lado do Espírito Santo, lá 
não “resistia [sic]” escola, tinha uma vida muito difícil “essas casião até 
roupa era difíciu pré gente [sic]” Depois foi para Frei Gaspar mas também lá 
não tinha aula, na verdade foi para Cabeceira de Frei Gaspar uma fazenda 
onde trabalhava colhendo café. Casou-se e veio para Ouro Verde, teve dois 
filhos que estudaram. Aqui em Ouro Verde tinha o MOBRAL, mas se antes 
a vida dura impediu que estudasse, agora foi o marido que não a deixava 
sair de casa. Agora está viúva e na sala há três anos, também não enxerga 
direito.   (Anotações retiradas do diário de campo, feitas em 17 de junho de 
2010 em Ouro Verde de Minas).      

 

 A desqualificação da mulher se vê presente em todos os momentos de suas 

narrativas, inclusive nos que a qualificam como mãe, esposa, dona de casa, 

aprisionada num não lugar64.  Swain (2008, p. 212) ao fazer uma leitura do romance 

de Nélida Piñon, “A doce canção de Caetana”65, que trata da decadência humana 

fruto das estruturas de poder, coloca que na: 

 

[...] época da publicação do livro, já havia, nos feminismos contemporâneos, 
uma mobilização social e uma intensa produção teórica crítica: 
desmascarava-se a ordem patriarcal, fundada sobre o casamento e a 
heterossexualidade procriadora, como síntese basal de dominação das 
mulheres e de criação de uma diferença biológica, âncora de todos os 
desníveis e desigualdades (SWAIN, 2008, p. 212). 

 

 Maria Aparecida, Maria do Carmo, Maria Senhora, Rosa, Jacira, Idalina, 

Francisca, Serafina e tantas outras que compartilharam comigo a intimidade de suas 

vidas, faço minhas as palavras do poeta Milton Nascimento. 

 

Maria, Maria/É um dom, uma certa magia/Uma força que nos alerta/Uma 
mulher que merece/Viver e amar/Como outra qualquer/Do planeta. 
Maria, Maria/É o som, é a cor, é o suor/É a dose mais forte e lenta/De uma 
gente que ri/Quando deve chorar/E não vive, apenas aguenta. 
Mas é preciso ter força/É preciso ter raça/É preciso ter gana sempre/Quem 
traz no corpo a marca/Maria, Maria/Mistura a dor e a alegria. 
Mas é preciso ter manha/É preciso ter graça/É preciso ter sonho 
sempre/Quem traz na pele essa marca/Possui a estranha mania/De ter fé 
na vida. 

                                                 
64 Não lugar no sentido de que não se encontravam nos acontecimentos de suas vidas, pois 

circularam entre os lugares de seus filhos, seus afazeres domésticos, suas obrigações maritais. 
 
65 Nélida Piñon escreveu este livro em 1987, a história exterioriza através do discurso literário os 

conflitos e as crises pertinentes a difícil condição da vivência – ou sobrevivência - principalmente 
dos grupos marginalizados, representados no texto pelos artistas e pelas prostitutas, que buscam 
formas de saírem das “sombras” de encontrar um lugar de sujeito no ambiente social. Esta história 
acontece numa cidade do interior chamada Trindade. 
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 Afinal alfabetizar-se ajuda a essas mulheres a perceberem os seus 

assujeitamentos à condição feminina na sociedade patriarcal?  É mais uma atividade 

que lhes foi imposta por coerções sociais que são reiteradas? Um sonho produzido? 

É mais uma ação que fazem de forma submissa? É uma brecha para pensar em si e 

em seu lugar no mundo? Todas colocaram seus filhos na escola, há emancipação 

nesse gesto? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Por vezes há a sensação de um jogo onde haverá vencedores e vencidos, no 

qual se dá o enfraquecimento institucional do dito analfabeto. 

 

Como a vida é capaz de metamorfosear e se fazer em lugares que a gente 
nem imagina. Os poros têm dificuldade de respirar como se nossos corpos 
estivessem cheios de creme e a gente cria “medianeras”66. Os meios, as 
visibilidades que se fazem entre, as paredes foram quebradas, quem não se 
via se vê. Faz-nos ver a multiplicidade de coisas, o duplo, a vidência, as 
linhas de fuga. [...] Vivemos em regime de sombra e luz, quando jogamos 
luz também produzimos sombra, é um jogo de tensionamentos, jogo de 
constantes lutas (MACHADO, Leila Domingues – Aula pública 12/04/2012 
UERJ67). 

 

 A cada palavra pronunciada por Leila Machado ia lendo cenas que presenciei 

na região dos vales do Mucuri e Jequitinhonha quando realizei este trabalho que me 

trouxe até ao doutorado na necessidade de analisar e refletir sobre o visto e o não 

visto, neste “regime de sombra e luz” que produz tensionamentos e requer que o 

pesquisador também se dobre para acompanhar os movimentos desta dança do 

cotidiano. 

 Afinal, encontros são dobras, se fazem na aproximação de diferenças, são 

invenções incessantes da micropolítica.  

 Para Leila Machado linhas molares estão mais próximas dessa forma de 

subjetividade, são endurecidas, cotidianas, são embrutecidas oferecendo pouca 

possibilidade de respiro. Nesses jogos, nesses exercícios de poder é necessário que 

se façam linhas de resistências que promovem rupturas, para fazermos as coisas 

com potência. E a ruptura das medianeras surge de forma irreverente 

descontextualizando o que foi projetado para ser assim. A arte, segundo Leila 

Machado, faculta à gente dar forma às linhas de resistência – fazer ver e deixar falar.  

                                                 
66 Medianeras (ou pared medianera) é nome dado àquelas paredes sem janelas dos edifícios, 

também chamadas de paredes cegas. Geralmente, são as paredes laterais de um prédio, que, por 
sua proximidade com o edifício vizinho, não se pode "abrir janelas". Muitas vezes, estes espaços 
são usados para afixar outdoors ou algum tipo de publicidade. Na Argentina a construção 
de janelas em paredes medianeras é proibida por lei, ainda assim muitos descumprem a ordem, em 
busca de mais claridade em seus apartamentos.   
 

67 Aula pública com Leila Domingues Machado sobre “Produção de Subjetividade no Contemporâneo” 
ocorrida durante o curso “Perspectivas Democráticas para a Formação Humana – Produção de 
Subjetividade e Biopolítica” na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em 12 abr. 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Outdoor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Publicidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Janela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apartamento
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[...] Neste regime de coexistência de forças, pode haver momentos em que 
ocorra um cruzamento entre forças conservadoras e forças que tendem a 
escapar à coerção, e essa luta pode vir a favorecer essas últimas, operando 
uma mudança no pretenso equilíbrio homogeneizador (MIRANDA, 2000, 
p.43). 

 

 Percebendo que há uma perversidade em se contar a história só dos 

“vencedores” pergunto: sob que ótica se localizam os vencedores, de que lugar se 

vê o que são os vencedores, quem produziu esses vencedores? 

  Para Leila Machado (1999) a ideia de poder é ferramenta para se pensar mais 

sobre isto e referencia-se em Foucault que, em “Vigiar e Punir”, concebe o poder 

desvinculado da perspectiva de propriedade afirmando que o poder não é algo que 

se detém ou uma propriedade, mas uma relação; ele se exerce e, portanto, exercido 

por todos. “Desta forma o poder não seria categorizado a partir de um viés binário – 

os dominantes e os dominados – mas pensado através das práticas que produz” 

(MACHADO, Leila, 1999, p.213).   

Quijano (2005) nos traz o debate sobre o palco em que se constituiu a 

América Latina como primeiro espaço/tempo de um padrão de poder de vocação 

mundial, diz ele, referindo-se aos dois eixos fundamentais do novo padrão de poder: 

 

Por um lado, a codificação das diferenças entre conquistadores e 
conquistados na ideia de raça, ou seja, uma supostamente distinta estrutura 
biológica que situava a uns em situação natural de inferioridade em relação 
a outros. Essa ideia foi assumida pelos conquistadores como o principal 
elemento constitutivo, fundacional, das relações de dominação que a 
conquista exigia. Nessas bases, consequentemente, foi classificada a 
população da América, e mais tarde do mundo, nesse novo padrão de 
poder. Por outro lado, a articulação de todas as formas históricas do 
controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos, em torno do 
capital e do mercado mundial. [...] A elaboração teórica da ideia de raça 
como naturalização dessas relações coloniais de dominação entre europeus 
e não-europeus, historicamente significou uma nova maneira de legitimar as 
já antigas ideias e práticas de relações de superioridade/inferioridade entre 
dominantes e dominados (QUIJANO, 2005, p.227-228).     

 

 Percebe-se no texto de Quijano, lendo-o com as lentes de Foucault, como a 

raça se torna um instrumento de exercício de poder, produzindo práticas de relações 

de superioridade e inferioridade.   

   Berman (1989) coloca que a lógica da modernidade, nesta sociedade 

neoliberal, produziu oposições binárias e Duschatzky e Skliar (2001) citam que o 

primeiro termo submete o segundo sempre a uma relação hierárquica-dependente 

que: 
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[...] leva a pensar o outro como componente negativo, necessário para 
justificar nossos discursos e nossas práticas. É o outro que funciona como 
depositário de todos os males, como portador das falhas sociais. Este tipo 
de pensamento supõe que a pobreza é do pobre; a violência, do violento, o 
problema de aprendizagem, do aluno, a deficiência e a exclusão, do 
excluído (DUSCHATZKY; SKLIAR, 2001, p.124).  

 

Os que não fizeram parte da narrativa da história oficial, e aqui me refiro à 

população dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, os invisíveis, os que “precisam” 

ficar invisíveis, os “vencidos” e “dominados”, ocuparam posição de destaque na tese 

que me propus a escrever. Espero ter rompido as paredes das medianeras, para que 

outras lentes, de outros lugares, pudessem relatar os acontecimentos. Os 

deserdados, como diz Cury, se fizeram vistos e as palavras fluíram em resistência. 

Foram apresentados em suas singularidades, nesse processo sempre inacabado em 

que os heterogêneos se imbricam rizomaticamente. Tiveram visibilidade pelos 

modos de subjetivação que permeiam as linhas de resistência, de fuga, que 

percorrem seus modos de vida. 

 

Talvez seja este o sentido mais exato da alfabetização: aprender a escrever 
a sua vida como autor e como testemunha de sua história, isto é, biografar-
se, existenciar-se, historicizar-se (FREIRE, 2011, p.12). 

 

Assim como nos diz Berenblum (2003, p.195-196)  

 

Há outra história por contar – a história silenciada dos “perdedores”. A 
história dos povos e nações indígenas e suas línguas, dos escravos e suas 
línguas, dos imigrantes e suas línguas, da diversidade de grupos que falam 
as variedades linguísticas que, num momento histórico determinado, se 
tornaram dialetos. A escola, mais uma vez, porém com um novo sentido, 
pode desempenhar uma importante função na construção de uma nova 
narrativa dessa história silenciada.  

 

 Freire (2011) na abertura de seu livro “Pedagogia do Oprimido” quando 

escreve: “aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim 

descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam” faz uma ode a 

uma prática de resistência. Freire impacta e incomoda, abre as paredes das 

medianeras quando estabelece suas bases pedagógicas a partir da infraestrutura da 

base dita dominada, já que as práticas correntes de alfabetização de jovens e 

adultos sempre estiveram arraigadas na experiência histórica de dominação a que 

foram submetidos os povos latino americanos. Segundo Freire (2011, p.11-12) “os 

métodos de opressão não podem, contraditoriamente, servir à libertação do 
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oprimido”. E vai mais além quando afirma que “a pedagogia do oprimido é, pois, 

libertadora de ambos, do oprimido e opressor”. 

 A prática social da opressão não está predestinada a um ser chamado “o 

opressor”, ele não existe, ele é produzido, a prática da opressão circula entre os que 

Freire chama de opressor e oprimido e neste contexto, onde o domínio da norma 

padrão é uma exigência produzida para todos os que se constituem na sociedade 

capitalística. O “método” de Freire não ensina a repetir palavras, “simplesmente 

coloca o alfabetizando em condições de poder re-existenciar criticamente as 

palavras de seu mundo, para, na oportunidade devida, saber e poder dizer a sua 

palavra” (FREIRE, 2011, p.17). 

 Até que ponto o PBA tem esse compromisso verbalizado na fala de seus 

dirigentes, contido em documentos tidos como oficiais do Programa? Em que 

medida seus coordenadores de turma, seus alfabetizadores populares contribuem 

para ratificar as estatísticas de analfabetos e esgarçar ainda mais o tecido social que 

acentua a polarização? De que maneira existenciar-se sem precisar se dobrar a 

norma padrão? 

 Nesta jornada da vida enquanto educadora o que mais presenciei foram 

alfabetizandos, analfabetos funcionais, capturados pelo discurso da aceitação de 

suas vidas e limites e não foi diferente o que vi nos vales do Mucuri e Jequitinhonha.  

Como também presenciei “[...] uma reinvenção cotidiana da existência, uma luta 

incansável pela não-captura, uma curiosidade ilimitada pela vida, por suas cores, por 

seus cheiros, por seus sabores, por suas densidades intensivas” (MACHADO, Leila, 

1999, p. 223). 

 No texto de Luiz Antonio Batista, “A fábula do garoto que quanto mais falava 

sumia sem deixar vestígio” podemos observar como a mãe do menino é capturada 

pela fala da professora e aceita que seu filho, um menino que fora da escola é 

alegre, vende tangerinas no sinal, faz troco, comunica-se bem com a freguesia, não 

tem competência para aprender.  “- Nessa cabeça dura não entra nada, puxou o pai 

e os irmãos. Acho que é do sangue, eles não dão para estudo” (BAPTISTA, 2001, 

p.199).  

 Esse e tantos outros meninos e meninas como ele vão aumentar as 

estatísticas anos depois dos tarjados como analfabetos que o sistema conta, 

reconta, contabiliza, numa forma de regulação, numa técnica para o controle 

biopolítico.  
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 Espero também ter trazido para este texto a pesquisa das descontinuidades, 

como coloca muito bem Veyne (1982, p.172) quando traz a figura do caleidoscópio 

para falar da descontinuidade do tempo, pois quando olhamos através dele, 

percebemos que há a composição sempre de outros desenhos e não a continuação 

de um crescimento, daí porque o título deste trabalho. O caleidoscópio é rizomático. 

Cada vez que leio meu diário de campo observo algo novo, cada história contada 

me apresenta muitas perspectivas de leitura, são os enfrentamentos de lógicas de 

vida, os (des)encontros com a escola. 

 Outra questão que vivenciei foi a de me sentir por vezes um pesquisador 

estrangeiro, aquele que olha com a possibilidade de rever o que vê e o que é visto, 

de desengessar seu olhar, que em se fazendo pronto, deixa passar ao largo uma 

vida que fribila, esgarçando suas paredes, a potência dos acontecimentos. 

 

Estrangeiro como outro que pode ver aquilo que (a)parece invisível às 
pessoas do lugar e ao próprio pesquisador, não raro cegado em razão de 
supostas certezas que obliteram as possibilidades de ver tantos outros 
possíveis, de pulverizar sentidos e cocriar outros e outros e outros... 
(ZANELLA, 2012, p.171). 

 

 Invisível para quem no cotiano naturaliza os acontecimentos e não percebe 

que há possibilidades – derrubando as paredes das medianeiras e movendo 

caleidoscópios.   

É com este sentimento que encerro este trabalho que sempre me parecerá 

inacabado...... 

Mas não poderia deixar de mencionar as batalhas que travei comigo mesma, 

durante a análise de meu material de campo, que me tiraram tantas noites de sono. 

Que alegria poder romper com essa certeza produzida em mim pela minha história 

de vida. Que alegria não me sentir “culpada” porque o outro não conhece o alfabeto, 

e poder aprender que a busca da felicidade não está apenas na educação formal, 

porque há momentos em que os passos desta educação não são possíveis e a 

liberdade está presente, não essa liberdade cidadã humanística, mas a liberdade de 

correr pelo campo fugindo de uma vaca, subir numa árvore, saborear seu fruto e 

acompanhar a despedida do dia sem pressa. Que escola traria todas essas 

vivências, já começando pela questão do espaço/tempo, que a educação formal 

controla para poder trabalhar com a totalidade dos alunos? 
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 Mencionar que a busca do que havia por trás das palavras escritas no 

programa do PBA, a procura pela descoberta da “parte oculta do iceberg” de Veyne, 

me deu a dimensão das possibilidades que são infinitas e trouxe mais perguntas do 

que as que havia formulado de início. Levando-me a pensar junto a Veyne, que se a 

história que se escreve e a que se vive componhe-se da experiência mais do que da 

razão, a história não pode ser uma ciência, e a história está também entre a ciência 

e a filosofia, inventaria as diferenças manifestadas pelo aspecto social, se a história 

é sublunar, potência dos contrários, se a história busca contar os acontecimentos, a 

história é o que o historiador escolher.  

 “A história é um palácio do qual não descobrimos toda a extensão [...] a 

ciência dá-nos fórmulas bem construídas que nos permitem encontrar saídas, mas 

que não fornecem a planta do prédio” (VEYNE, 1995, p. 133). 

 Até que ponto pude de fato visualizar o quanto de profundidade, de dimensão 

poderia haver na parte oculta do iceberg. “Perceber que o que é poderia não ser” 

(VEYNE, 1983, p. 35). Não “descobrir” as verdades e em vez de ficar angustiada, me 

sentir livre para pensar e problematizar, filosofar a vida...., respirar aliviada, longe 

das prescrições que engessam as ideias e as possibilidades, o que segundo Veyne 

seria (1976, p. 81) [...] “ “tomar consciência” do impensado, é também conceber que 

esse sendo poderia não ser e dar-se o meio de desejar eventualmente que não seja 

mais [...].” 

Como foi prazeroso constatar o que nos diz Linhares de que o “instituinte não 

se confunde com o novo”, mas com a busca da emancipação que circula entre 

passado, presente e futuro. Que nem sempre a linha de fuga é uma proposta nova e 

diferente, mas um caminho encontrado, em meio ao emaranhado das normas, 

determinações e certezas produzidas, que provoca rupturas. 

Perceber nas práticas docentes, dos alfabetizadores e coordenadores de 

turma voluntários, mecanismos do pastorado e identificar os tecelões de Cardoso Jr. 

nas autoridades municipais ligadas ao programa. 

Constatar que o PBA, que foi criado como instrumento de política pública para 

a alfabetização, política esta que corresponde a direitos assegurados 

constitucionalmente e que, também se afirma graças ao reconhecimento por parte 

da sociedade e/ou pelos poderes públicos enquanto novos direitos das pessoas, não 

dá conta de seus propósitos, necessitando de um guarda chuva de políticas outras, 

mas suscita possibilidades de encontros, subjetivando vidas.  
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Objetar a ideia do Banco Mundial da educação como alívio da pobreza. 

Conseguir perceber com mais clareza, no processo de análise do material 

colhido, as várias linguagens que os alfabetizandos falavam.  

Essas e outras tantas questões, tomando as palavras de Barros, foram 

“criando porosidade no que está endurecido” e de tanto minar esse solo ressequido 

e faminto por chuva, me encontrar de forma plena e despretensiosa com o 

pensamento de Freire, Ribeiro, Foucault e...no que concerne a emancipação deste 

povo ao qual pertenço. E perceber entre o vão das cores de um prisma iluminado 

pelo sol que a simplicidade da vida pode ser o segredo da felicidade e que ela pode 

estar em qualquer lugar. 

Termino este texto expressando minha gratidão aos moradores do Mucuri e 

Jequitinhonha que me fizeram acreditar na possibilidade de uma linguagem que não 

conhece o alfabeto, que resiste e sobrevive.  

Hoje no Brasil treze milhões de brasileiros não sabem ler e escrever..... 
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