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RESUMO 
 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 
PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 

 
Autora: Isabel Cristina de Aguiar Orquiz 

Orientador: Fabrício Ricardo de Limas Tomio 
Data e Local da Defesa: Santa Maria, dezembro de 2004. 

 
O presente trabalho integra-se à Linha de Pesquisa ”Formação de Professores” do 
Programa de Pós-Graduação em Educação – CE/UFSM. A Educação de Jovens e 
Adultos é um tema relevante no atual contexto educacional. Através da análise da 
legislação pertinente – LDB 9394/96, Parecer do CNE/CEB 11/2000, Plano Nacional 
de Educação e Constituição Federal de 1988, procurou-se analisar os resultados 
alcançados pelo Programa Alfabetização Solidária (PAS) em conjunto com a 
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, no processo de formação de 
alfabetizadores populares. Os municípios participantes da pesquisa são parceiros 
desta Universidade e do PAS. As atividades pedagógicas foram realizadas no Piauí, 
Região do Semi-Árido (Municípios de Caldeirão Grande do Piauí, Fronteiras, Pio IX e 
São Julião). No decorrer da pesquisa foi constatado um grande envolvimento e 
conscientização dos coordenadores(as) municipais, monitores(as) pedagógicos(as), 
alfabetizadores(as) na busca da aquisição de novos saberes relacionados à leitura, 
escrita, bem como de conhecimentos específicos, como matemática e biologia. 
Verificou-se, através da aplicação de questionário e da observação participante, que 
alfabetizandos e alfabetizadores consideram que é por meio da educação que se 
efetivará uma participação mais significativa em suas comunidades e a articulação 
de ações que visem mudanças em seu contexto político e sócio-cultural. Portanto, o 
Programa Alfabetização Solidária tem se apresentado como uma maneira de 
atenuar os índices de analfabetismo no Brasil, país com graves desigualdades 
regionais. A sistematização e análise desta experiência (que une organizações 
governamentais e não-governamentais) têm importância fundamental para a 
compreensão do processo de fortalecimento da cidadania de todos os sujeitos 
envolvidos. 
 
Palavras-chave: Programa Alfabetização Solidária, Educação de Jovens e Adultos, 
Políticas Públicas 
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LITERACY SOLIDARITY PROGRAM 
 

Author: Isabel Cristina de Aguiar Orquiz 
Adviser: Fabrício Ricardo de Limas Tomio 
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The present paper integrates into the Research Line “Formation of Teachers” of the 
Post Graduation Program in Education – CE/UFSM. The education of youngsters 
and adults is a relevant issue in the present educational context. According to the 
analysis of the pertaining legislation – LDB 9394/96, Report of the CNE/CEB 
11/2000, Education National Plan and the Federal Constitution of 1988, in which it 
was tried to analyze the results achieved by the Literacy Solidarity Program (PAS) 
together with the Federal University of Santa Maria – UFSM, in the process of 
Formation of Popular Teachers. The cities that made part of this research/project are 
partners of the Federal University and of the PAS. The pedagogical activities were 
performed in Piauí, in the Semi-dry region (in the towns of Caldeirão Grande do 
Piauí, Fronteiras, Pio IX, and São João). As long as the research was carried out a 
great involvement and consciousness of the city coordinators, of the pedagogical 
monitors and of the teachers eager for the acquisition of the new knowledge related 
to reading, to writing, and to specific areas of knowledge such as mathematics and 
biology was observed. It was testified, through the use of a questionnaire and 
through the participating observation, that not only the teachers but also the learners 
consider that it is through education that they are going to have a more significant 
participation in order to achieve a better effectiveness in their communities and the 
articulation of actions which seek changes in the political and socio-cultural context. 
Therefore, the Literacy Solidarity Program has demonstrated to be as one of the 
ways to decrease the illiteracy rates in Brazil, which is a country with serious regional 
differences. The systematization and analysis of this experience (which joins 
governmental and non-governmental institutions) have a fundamental importance to 
the comprehension of the process and the reinforcement of the citizenship of all the 
subjects involved as well. 
 
Key-words: Literacy Solidarity Program, Youngsters and Adults Education, Public 
Policies 
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INTRODUÇÃO 

Neste início de milênio, a realidade do avanço científico/tecnológico 

impulsiona transformações sociais, econômicas, políticas e culturais. Isso exige 

análises contínuas sobre programas de naturezas diversas, principalmente em se 

tratando de educação e, especificamente, de jovens e adultos. Em razão de existir 

um consenso de que a educação é uma das bases da sociedade, são necessárias 

análises sobre os mais variados e diferentes aspectos e contextos em que se 

inserem as escolas ou as comunidades. 

Esses espaços de avanços tecnológicos exigem pessoas competentes com 

conhecimento e compreensão crítica da realidade. Exigem disponibilidade pessoal e 

iniciativa própria, percepção e visão para atuar em programas que tenham 

resultados significativos nos seus objetivos para a comunidade local e para a 

sociedade de um modo geral. Nesse contexto, a educação de jovens e adultos 

destina-se a pessoas que apresentam defasagem de conhecimentos escolarizados 

ou que são completamente analfabetas. Devido a essa situação, muitos não têm 

condições de atender às exigências sociais. Exigências essas que estão 

relacionadas com o domínio da escrita, leitura e novas tecnologias para que possam 

ter uma boa atuação profissional e social, logo, isso resultará em realização pessoal. 

Tendo em vista tal condição, este trabalho tem a perspectiva de investigar o 

significado do Programa Alfabetização Solidária/PAS1, nos municípios parceiros em 

que profissionais e acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria atuam. 

                                                 
1 A sigla PAS será utilizada no corpo deste trabalho referindo-se ao Programa Alfabetização Solidária. 
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A idéia de realizar a pesquisa decorreu do fato de minha participação na 

equipe do referido Programa, o que me suscitou, enquanto pesquisadora, a 

necessidade e a importância de avaliá-lo. Assim, também como profissional do meio 

educacional, minha participação na equipe do PAS/UFSM fez com que surgissem as 

seguintes indagações: Quais as implicações e contribuições que a implementação 

do Programa Alfabetização Solidária – PAS tem trazido para as comunidades 

envolvidas? 

O Brasil, apesar de estar engajado em campanhas nacionais e internacionais 

contra o analfabetismo, ainda possui um contingente de cerca de 17.552.762 

pessoas analfabetas, conforme o último Censo IBGE 2000. Em razão disso, essas 

pessoas têm tido dificuldade em participar do processo social2 e ter acesso às 

tomadas de decisões, pois, são integradas aos processos sociais de um modo 

excludente, subalterno e seletivo, já que a sociedade se organiza tendo por 

parâmetro os códigos letrados. Decorrente disso, muitas vezes são alijadas dos 

serviços oferecidos pelo Estado, dentre outras coisas, pelas dificuldades de ter 

acesso a informações, face ao não domínio dos referidos códigos de escrita, leitura 

e novas tecnologias, como por exemplo, o acesso ao computador. 

Este estudo se integra à linha de pesquisa “Formação de Professores” do 

Programa de Pós Graduação em Educação – CE/UFSM. Ao abordar a temática 

alfabetização de jovens e adultos, pretende-se somar esta pesquisa com outros  

estudos já  realizados. É por meio de fatores sociopolíticos e pedagógicos que se 

dará a análise sobre os resultados do PAS para as pessoas diretamente envolvidas. 

Para tanto, segundo Nóvoa (2000, p.15), “dar vez à voz de professores” e às 

pessoas que foram entrevistadas, são elementos importantes neste momento 

histórico, para a formação de professores. Isso inspira trabalhos sobre a práxis 

educacional, tratando de dar maior valor ao alfabetizador do PAS. 

Esse fato é evidenciado com maior significado em razão de minha 

participação no Programa desde agosto de 2001. Primeiramente, como monitora do 

Curso de Capacitação de Alfabetizadores e, a partir de janeiro de 2002, como 

                                                 
2 Os analfabetos participam e integram processos sociais pois trabalham, desenvolvem mecanismos 
próprios para se integrar ao mundo letrado, são vinculados a instituições, têm famílias, etc. 
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docente na formação dos alfabetizadores, coordenadora setorial e, por intermédio do 

qual realizo visitas de acompanhamento aos municípios parceiros. Isso me motivou 

a realizar um estudo sobre educação de jovens e adultos, em monografia, junto ao 

curso de Especialização em Gestão Educacional do Programa de Pós-Graduação da 

UFSM, concluído em outubro de 2002. Assim, a temática Política Pública na 

Educação de Jovens e Adultos possibilitou dar continuidade a essa pesquisa, agora 

no Mestrado em Educação, PPGE – CE/UFSM. Portanto, é uma temática de 

interesse pessoal em que possuo conhecimento da literatura. 

O PAS é um Programa que se destina a jovens e adultos que não possuem 

uma educação escolarizada. Possibilita, também, o desenvolvimento de estudos que 

visam contribuir para a construção de novos conhecimentos sobre educação e 

outras áreas das Ciências Humanas. Além disso, envolve instituições reconhecidas 

no cenário da educação nacional e integra um número significativo de agentes 

estudantes e professores da UFSM e outras instituições. Para este estudo, nos 

interessa avaliarmos os municípios em que atuam profissionais e acadêmicos da 

UFSM. 

A presente pesquisa analisa as contribuições e mudanças que o Programa 

causou nas pessoas envolvidas (coordenador, monitor, alfabetizadores e 

alfabetizandos). Procura perceber as alterações ocorridas no cotidiano desses 

indivíduos e o que puderam organizar em termos sociais e comunitários locais. 

O primeiro capítulo apresenta a “Educação de Jovens e Adultos no Brasil: 

perspectivas teóricas e breve histórico”. No capítulo seguinte, é contemplado o 

histórico do “Programa Alfabetização Solidária/PAS”, bem como a parceria da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O terceiro capítulo proporciona uma 

reflexão sobre a relação entre o PAS e as Políticas Públicas em Educação. No 

quarto capítulo, o estudo oferece uma análise entre o PAS e questões pedagógicas. 

Finalmente, no quinto e último capítulo, descreve-se a análise e interpretação do 

significado atribuído ao PAS pelos entrevistados. 

Nas Considerações Finais são apresentados alguns resultados obtidos para 

as comunidades em que foi implantado, realizando-se um cotejo entre os objetivos 
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expressos pelo PAS, mediado pela participação da UFSM, com as percepções 

manifestas pelos entrevistados. 
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CAPÍTULO 1 

 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL: 
PERSPECTIVAS TEÓRICAS E BREVE HISTÓRICO 

 

1.1 Educação de Jovens e Adultos: questões conceituais e sua articulação 
com as Políticas de Educação 

Na atual Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, a Educação se subdivide em 

Educação Básica que compreende: Educação Infantil e Ensino Fundamental; Ensino 

Médio; Ensino Superior e Modalidades de Ensino. Neste estudo nos ateremos à 

Educação Básica, em especial à Modalidade “Educação de Jovens e Adultos” que 

foi agregada a esta. 

De acordo com Evangelista e Machado, “o termo educação etimologicamente 

(do latim educatio, educare), significa nutrir e alimentar algo; também, fazer esse 

algo sair (para fora de si)”. Logo, essa palavra 

refere-se ao conjunto das influências do meio sócio-histórico sobre os 
indivíduos, que levam-nos a adquirir ou fazer sair de si as características 
próprias do ser humano (atividade, sociabilidade, consciência, liberdade e 
universalidade). Em sentido mais restrito, designa a prática social, 
voluntária, intelectual e metódica exercida por agentes diversos (família, 
escola, igreja, partidos, associações, etc.) através de procedimentos que 
têm como objeto o homem (crianças, jovens e adultos) (2000, p. 118). 
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Com esse intuito, a Educação Básica, de acordo com a LDB 9394/96, procura 

“desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores”. Esses objetivos, segundo Parenti, (2000, p.122): são estendidos à 

modalidade Educação de Jovens e Adultos, a qual prevê práticas educativas formais 

e não formais, o desenvolvimento comunitário, a conscientização política, a 

formação profissional, a educação popular, a educação permanente.  

Portanto, a educação num contexto mais amplo, visa despertar as 

potencialidades do ser humano para que esse corresponda às expectativas da 

sociedade. 

Na atual conjuntura, a educação é elemento fundamental para o 

desenvolvimento. Por isso, não se concebe uma população com alto índice de 

analfabetismo, como é o caso da brasileira. 

O não possuir habilidades de leitura ou escrita designa o analfabetismo. Esse 

fator caracteriza aqueles “que não conseguem ler e nem escrever uma declaração 

curta e simples no seu dia-a-dia não entendendo claramente aquilo que 

eventualmente leu ou escreveu” (UNESCO, 1978). Em virtude disso, podemos 

comentar a respeito do analfabetismo funcional, que segundo Duarte (1986), refere-

se à “situação da pessoa que, por sua precária alfabetização ou por falta de prática 

e continuação dos estudos, volta à condição de analfabeto que conserva”. A 

condição de não poder exercer em toda a sua plenitude os direitos de cidadão, 

acaba por legitimar a dominação existente sobre essas pessoas, colocando-as à 

margem da sociedade. Pois, a não aquisição dos conhecimentos exigidos por nossa 

sociedade contemporânea tem sido um dos principais motivos de exclusão da maior 

parte desses sujeitos. 

Com isso, a alfabetização, como instrução primeira, torna-se um fator 

imprescindível como forma de amenizar a condição de excluídos que muitos têm 

carregado consigo no decorrer da vida. Conforme Freire (1970), a alfabetização é 

uma estratégia de liberação para que as pessoas compreendam não só a palavra, 
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mas também o mundo. Essa questão nos lembra a necessidade da “leitura da 

palavra”.  

Segundo Freire e Macedo (1987), o termo “leitura da palavra” refere-se à 

“compreensão influenciada pelo conhecimento das situações políticas e econômicas, 

que circundam o texto; compreensão esta que, por sua vez, influencia como o 

indivíduo vê as condições políticas e econômicas”. Ou seja, num primeiro momento, 

é indispensável nos conscientizarmos da dimensão dos acontecimentos sociais, 

políticos e econômicos, para que num próximo passo seja possível uma reflexão 

crítica seguida de ações relevantes. Logo, a clareza do mundo, reflete a clareza e 

compreensão da palavra. 

A alfabetização para Torres (1992, apud FERNANDES, 2002), pode assumir 

quatro perspectivas teóricas. Na perspectiva da “modernização – capital humano”, a 

alfabetização de adultos contribui para o desenvolvimento econômico [...] e permite o 

desenvolvimento da heterogeneidade social com a adoção de inovações. Já, na 

perspectiva da “pedagogia do oprimido e educação popular”, a alfabetização é uma 

prática educativa definida como “ação cultural” para o desenvolvimento da 

consciência crítica dos setores populares subalternos e “apresenta-se como parte 

das condições subjetivas do processo de transformação social”. Para o “idealismo 

pragmático” [...] “educação permanente”, propõe-se a explorar o potencial humano 

em benefício do indivíduo e da sociedade. No campo da “engenharia social” 

(corporativismo), a alfabetização é vista como um instrumento de “qualificações 

médias aos que irão constituir a base de mão-de-obra [...] como um modo de 

compensar a população que permaneceu marginalizada dos sistemas formais” 

(p.32-35). 

Uma outra perspectiva teórica é o conceito de letramento, por esse ir além do 

processo de alfabetização conforme o entendimento de Soares (1998, p.39), 

um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado, 
alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, o 
indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e 
escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, responde 
adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita. 
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Como procuramos demonstrar acima, podemos perceber a existência de 

justaposição e de contrastes entre os conceitos de alfabetização. Esses conceitos se 

aproximam ou se distanciam de acordo com a concepção de sociedade subjacente 

e, portanto, das orientações teóricas - políticas o que vai influenciar na concepção 

de programas de educação de jovens e adultos e nos fins e objetivos a que estes se 

propõem. 

Diante das perspectivas conceituais mencionadas, a nossa posição é a de 

que não se pode conceber a alfabetização como um processo que se esgota em si 

mesmo. De fato, as exigências sociais contemporâneas colocam a necessidade de 

os sujeitos irem, além disso: hoje, em busca do letramento, amanhã, a sua 

superação. 

De fato, a possibilidade de pensar a EJA como processo pedagógico dentro 

das políticas públicas atuais nos possibilita rever o processo de alfabetização, não 

apenas como um processo que leve ao aprendizado da leitura, escrita e aritmética, 

mas sim como uma contribuição para que o homem possa chegar ao seu pleno 

desenvolvimento. Em virtude disso, essa visão aproxima-se da idéia de leitura de 

mundo e da palavra com criticidade, como um instrumento de conscientização 

política do povo para a transformação social (FERNANDES, 2002, p. 38). 

Em relação às Políticas Públicas, Duarte (2000, p.253) comenta que 

estas são medidas voltadas para a reprodução econômica e social dos 
indivíduos ou da coletividade. Elas concernem às agências do governo e 
aos governados. As políticas públicas resultam de determinações estruturais 
que regulam o processo social e se expressam em medidas de educação, 
saúde, previdência, assistência, emprego, habitação, renda, etc. Elas 
podem também ser implementadas para dar cobertura a situações 
conjunturais, assumindo um caráter provisório e emergencial. As políticas 
públicas podem ser universais, ou seja, voltadas para todos os cidadãos, ou 
seletivas (segmentadas/pontuais), voltadas para determinados grupos 
sociais. O Estado é a instância fundamental de implementação e regulação 
das políticas públicas, ao assumir o papel de mediador entre os diversos 
atores presentes no processo histórico-social. 
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Azevedo, afirma que, “o conceito de políticas públicas implica considerar os 

recursos de poder que operam na sua definição e que têm nas instituições do 

Estado, sobretudo na máquina governamental, o seu principal referente” (1997, p.5). 

Acrescenta, ainda, que existe uma relação estreita entre a definição das 

políticas públicas, a memória da sociedade, a sua história e as representações 

sociais que cada sociedade tem sobre si própria. As sociedades (re) criam, 

conceituam e (re) conceituam seus símbolos, valores, normas e regras, que 

compõem o conjunto das representações sociais e que, num momento posterior, são 

ressignificados e (re) compõem o universo da culturalidade, dentro de um 

determinado espaço e tempo social. Dessa maneira, as políticas públicas sofrem 

modificações correspondentes aos diferentes e diversos tempos e espaços 

históricos, sociais e conjunturais. 

Nesse sentido, a situação econômica, social e cultural atual exige uma 

compreensão maior do mundo e das relações de trabalho. Compreensões essas que 

implicam o domínio de novos conhecimentos, novas terminologias, de novas formas 

de sociabilidade que vêm pautando as relações sociais. Trata-se de uma conjuntura 

em que as políticas públicas educacionais também estão sendo afetadas, já que 

essas integram o todo social.  

Assim, segundo Azevedo (1997, p.6), está se 

configurando uma outra geopolítica em articulação aos requerimentos do 
modo de acumulação flexível que vai se impondo com a absorção das 
chamadas novas tecnologias [o que] tem trazido profundas repercussões 
para o mundo do trabalho e, portanto, vem repercutindo na definição de 
políticas públicas. 

 

Isso exige compreensões amplas sobre as implicações da educação para o 

mundo do trabalho. Em razão disso, alfabetizar e letrar o indivíduo é capacitar os 

sujeitos para que tenham condições de produzir, bem como procurar que seja 

atenuada a sua exclusão social. Desse modo, novamente, estamos vendo a 

implantação de programas de educação como é o caso do PAS. Entretanto, não 

podemos esquecer que, ao longo da história brasileira, foram muitos os programas 
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implantados visando à alfabetização de jovens e adultos, cujas orientações refletiam 

as especificidades de cada conjuntura. 

 

 

1.2 Histórico de Programas de Alfabetização no Brasil a partir da década de 
1930 

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil era tida como parte da educação 

popular3, sendo entendida como educação oferecida a toda a população e aberta a 

todas as camadas sociais. 

Conforme Paiva (1973, p.73), “ela é parte da educação popular, pois a 

educação elementar inclui as escolas noturnas para adultos que durante muito 

tempo, foram a única forma de educação de adultos praticada no país”. 

No entanto, para os propósitos da nossa pesquisa, estamos considerando as 

iniciativas que partiram de Estado brasileiro e foram regulamentadas nas 

Constituições, o que vai ocorrer a partir da década de 1930. Sendo assim, as 

primeiras iniciativas de caráter estatal voltada para a educação de jovens e adultos 

no Brasil, foram registradas no 1º Plano Nacional de Educação criado no ano de 

1934, referendadas na Constituição Federal promulgada no mesmo ano. 

A Constituição de 1934, no seu artigo 150, delegou o ensino primário integral, 

gratuito e de freqüência obrigatória, extensiva aos adultos como dever do Estado e 

direito de todos os cidadãos. Essa distinção foi reforçada pelo movimento da Escola 

Nova, postulando a obrigatoriedade, gratuidade e descentralização do ensino 

básico. 

                                                 
3 A educação popular seria oferecida a camada pobre da sociedade, nesta eram incluídos homens, 
mulheres e crianças. Enquanto que, a  EJA seria destinada aqueles que não freqüentaram não 
escolarizados na idade própria. 
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Mais tarde, com a implantação do Estado Novo, surge nova Constituição a de 

1937, na qual foi inserido o ensino pré-vocacional e profissional, trabalho manual 

com acesso à leitura e à escrita, sob responsabilidade do Estado. 

A partir da década de 40, cresce a consciência sobre a importância de 

atender pessoas excluídas do contexto escolar, de modo que isso culminou na 

Reforma Capanema em 42, tendo vigorado até 1961 com a aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Com os Decretos n. 4058/42 e a Lei 5293/43 que criou o fundo Nacional de 

Ensino Primário em convênio com os Estados e a Lei 8529/46 que instituiu o Ensino 

Supletivo para adolescentes e adultos, seguiu os mesmos princípios do ensino 

primário. 

A Constituição Federal de 1946 não contemplava a Educação de Jovens e 

Adultos, mas no ano de 1947, o Ministério de Educação e Saúde cria o serviço de 

Educação de Adultos que se manteve através da infra-estrutura dos Estados e 

Municípios até fins da década de 50. Com a ocorrência da primeira Campanha 

Nacional de Alfabetização de Adultos, no ano de 52, aconteceu a Campanha de 

Educação Rural. 

Em razão de não ter atingido, na prática, seus objetivos, foram instituídos 

órgãos e serviços nacionais para atuarem na complementação da educação de 

adultos já com o fim de profissionalização. 

Nesse sentido, foram criados o Instituto Nacional do Cinema Educativo 

(1937); Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1937); Instituto Nacional 

de Estudos Pedagógicos (INEP, 1938); o Serviço Nacional de Radiodifusão 

Educativa (1939); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI, 1942); 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC, 1946); Conselho Nacional 

de Pessoal de Nível Superior (CNPq. 1951); Campanha Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 1951); Campanha de 

Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES, 1954); Centro de 
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Pesquisas Educacionais e Centros Regionais de Pesquisas Educacionais (1955); 

entre outros de caráter suplementar e provisório (RIBEIRO, 1998). 

Além disso, a 2ª Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, em 

1958, não obteve sucesso, seguiu-se, então, a realização do 2º Congresso Nacional 

de Educação de Adultos. 

Contudo, isso não foi suficiente para atingir a alfabetização de adultos, razão 

pela qual surgiram iniciativas como o Movimento de Educação de Base, Movimento 

de Cultura Popular do Recife (1961), dos Centros Populares de Cultural da União 

Nacional dos Estudantes, e a Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler, 

da Secretaria de Educação de Natal (Cadernos Pedagógicos EJA –1/2000, p. 11). 

Em 1961, foi instituída a Lei de Diretrizes e Bases (Lei n. 4024), que em seu 

Artigo 99 determina 

aos maiores de 16 anos será permitida a obtenção de certificados de 
conclusão do Curso Ginasial, mediante a prestação de exames de 
madureza, após estudos realizados sem a observância de regime. No 
parágrafo único, cita as mesmas condições para os que desejarem obter o 
certificado de conclusão de Curso Colegial aos maiores de 19 anos.  

 

Em 1967 foi criado o MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização), 

através da Lei n. 5379/67, com vistas a oferecer alfabetização aos adultos, 

agregando desta forma educação/trabalho. Também foram criados os Decretos n. 

61.311/67 a propósito de levantamento de recursos e o Decreto n. 61.314/67 para a 

organização de campanhas cívicas a favor da alfabetização. Ou seja, por meio da 

educação se viabilizaria o desenvolvimento do novo modelo econômico e político do 

País. 

Em 1971, o Ensino Supletivo (1967), ressurgiu objetivando a Educação 

Básica, tendo como base a escola regular – Ensino Fundamental e Médio, cuja 

organização foi definida na Lei 5692/71, visando completar a escolarização regular 

para aqueles que não haviam seguido ou concluído seus estudos na idade própria. 
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Caracterizou-se pela flexibilidade no currículo e incorporação das práticas do ensino 

regular transmitindo a idéia da aceleração escolar. 

No ano de 1985, o MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização/1967) foi 

extinto e substituído pela Fundação Educar, com o objetivo de fomentar programas 

de ensino que atendessem as necessidades daquelas pessoas que não tiveram 

acesso à escola ou que foram excluídas dela. 

O Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania – PNAC foi criado em 

1987. Não chegou a ser executado, em razão de que a EJA não estava dentro das 

propostas de Políticas Públicas Educacionais, priorizadas pelo governo do 

presidente Fernando Collor de Melo.  

Em 1988, a EJA ganhou espaço na Constituição Federal. E, no ano de 1995, 

instituiu-se o Conselho da Comunidade Solidária para fortalecer a sociedade civil e 

criar programas inovadores, no enfrentamento da pobreza e exclusão social. 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 

9394/96, contempla a educação de jovens e adultos no contexto do Ensino 

Fundamental. No ano seguinte foi criado o Programa Alfabetização Solidária/PAS, 

com o objetivo de alfabetizar jovens e adultos que não tiveram acesso à 

escolarização no seu tempo hábil. 

A UFSM iniciou sua parceria com o PAS em julho de 1998, tendo ocorrido o 

primeiro “Curso de Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos”4 em 

agosto. 

Em 2000, o Conselho Nacional de Educação emitiu o Parecer para a 

Educação de Jovens e Adultos n. 11/2000 em 10 de maio, sendo seu relator o Prof. 

Carlos Roberto Jamil Cury. Neste, a EJA é compreendida como uma modalidade de 

ensino que faz parte da Educação Básica, nas etapas fundamental e média, 

                                                 
 
4 Título do Projeto que consta no registro do Programa Alfabetização Solidária – Gabinete de Projetos 
do CE/UFSM. 
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apresentando algumas características próprias como a Função Reparadora, 

Equalizadora, Permanente e Qualificadora. 

 

 

1.3 Delineamento Metodológico da Pesquisa 

Caracterização da pesquisa 

Na abordagem sobre Educação de Jovens e Adultos, procurei definir um 

recorte temporal, sistematizar um determinado campo de conhecimento, reconhecer 

os principais resultados da investigação, identificar temas e abordagens dominantes 

e emergentes, bem como lacunas e campos inexplorados abertos à pesquisa. 

A presente pesquisa investigou as implicações e contribuições que o PAS tem 

propiciado às comunidades envolvidas (coordenador(a) municipal, monitor(a) 

pedagógico(a), alfabetizador(a) e alfabetizandos). 

Tendo como base os objetivos a que o estudo propõe-se a atingir, qualifiquei-

o como sendo de cunho qualitativo (sem desmerecer os atributos quantitativos), em 

virtude de este ser o mais adequado à investigação da temática abordada. 

Segundo Minayo (1994, p.22): 

A pesquisa qualitativa responde questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

No estudo, utilizei entrevista semi-estruturada para o registro dos 

depoimentos dos colaboradores. 
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As entrevistas semi-estruturadas tiveram como eixos temáticos: a contribuição 

do programa para os coordenadores, monitores, alfabetizadores e alfabetizandos; 

análise do material didático/pedagógico; contribuição do PAS à elaboração de 

políticas públicas na EJA e apreciação das práticas de políticas públicas na 

educação de jovens e adultos no Programa Alfabetização Solidária. 

Os dados coletados foram analisados obedecendo a um minucioso referencial 

teórico previamente delimitado pela pesquisadora. Foram colocados em voga temas 

como: políticas públicas, alfabetização de jovens e adultos, organização do 

Programa, representação social, análise do discurso, significado do PAS para os 

entrevistados (coordenadores, monitores, alfabetizadores e alfabetizandos), entre 

outros assuntos que poderão ser trazidos à tona no desenrolar da pesquisa. 

Para análise dos dados obtidos, utilizei a metodologia da Análise de Discurso 

que é uma forma de analisar como os sujeitos representantes de uma conjuntura 

social atribuem significado ao PAS. Orlandi (2000, p.15) 

concebe a linguagem como mediação necessária entre o homem e a 
realidade natural e social. Essa mediação que é o discurso torna possível 
tanto à permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a 
transformação do homem e da realidade em que ele vive. O trabalho 
simbólico do discurso está em base da produção de existência humana. 

 

O presente estudo está integrado à linha de pesquisa Formação de 

Professores do Programa de Pós Graduação – CE /UFSM e procura investigar a 

formação dos alfabetizadores com base nos seus depoimentos, no exame do 

material didático do PAS e capacitações realizadas no decorrer dos módulos. 

As contribuições e implicações do Programa Alfabetização Solidária foram 

efetuadas mediante análise dos questionários aplicados nos municípios de Caldeirão 

Grande do Piauí, Fronteiras, Pio IX e São Julião, localizados no estado do Piauí. Em 

cada município responderam o questionário o coordenador municipal (4), o monitor 

pedagógico (4), alfabetizadores (3 de cada município) e alfabetizandos (apenas 2 

alfabetizandos do município de Pio IX participaram da pesquisa). Totalizando 22 

participantes na pesquisa. 
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No questionário aplicado, procurou-se obter informações sobre o que essas 

pessoas conhecem do PAS como: 1) proposta de educação; 2) já participou do 

Programa em módulos anteriores; 3) o material didático organizado pelo PAS. Essas 

questões são comuns as quatro categorias. 

Aos coordenadores municipais, perguntou-se sobre: 1) o tempo e sua atuação 

como tal; 2) quais as atribuições do coordenador; 3) como ele procura orientar os 

alfabetizadores para atuarem em sala de aula e 4) qual a contribuição do Programa 

para o desenvolvimento do município (ANEXO A). 

Para os monitores pedagógicos, questionou-se de que maneira eles orientam 

e acompanham os alfabetizadores na organização e desenvolvimento de suas 

atividades em sala de aula (ANEXO B). 

Em relação aos alfabetizadores, indagou-se sobre: 1) o papel do alfabetizador 

frente às exigências sociais; 2) de que forma ele poderá contribuir para que ocorram 

transformações no contexto educacional, socioeconômico e político de sua 

comunidade/município; 3) a Capacitação de alfabetizadores tem oferecido 

orientações adequadas para as pessoas que irão desempenhar esse papel (ANEXO 

C). 

A questão que diz respeito ao conhecimento do Projeto Político Pedagógico – 

UFSM/RS, para os municípios parceiros, foi item comum aos coordenadores, 

monitores e alfabetizadores. 

Para os alfabetizandos, questionou-se: 1) o porquê destes se matricularem 

numa turma de alfabetização e do PAS; 2) como eles gostariam que fossem as aulas 

e 3) em que a participação no Programa Alfabetização Solidária tem contribuído para 

transformar sua vida (ANEXO D). 

Através das respostas adquiridas, verificou-se a relevância do PAS e a 

percepção desse como agente de transformação por meio da Educação de Jovens e 

Adultos. 
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Para melhor esclarecimento de alguns pontos, a autora utilizou sua 

experiência como Coordenadora Setorial, já que desde agosto de 2001 tem atuado 

nesse Programa, participando em capacitações para alfabetizadores, bem como 

acompanhando o trabalho realizado que tem sido desenvolvido pelos 

coordenadores, monitores, alfabetizadores (atuação em sala de aula) e parcerias 

municipais (Prefeituras, Secretarias de Educação e Secretarias Assistência Social). 

O estudo da EJA através do Programa Alfabetização Solidária foi realizado 

mediante análise dos dados obtidos nas entrevistas e, também, por meio de um 

levantamento e exame da atual legislação brasileira para a educação, o material 

construído pelo PAS no decorrer de sua efetivação (livros didáticos, cartilhas, 

revistas e outros). 

Assim sendo, o estudo envolvendo a Educação de Jovens e Adultos retrata 

que a educação é um objeto complexo, permitindo fazer recortes, onde a premissa 

respalda-se na problematização de como camadas populacionais tidas como 

iletradas (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988) estão sendo 

contempladas com o “direito à educação”, rompendo com as dificuldades 

decorrentes da não alfabetização. 

Ao concluir a explanação sobre a metodologia aplicada na pesquisa, 

passamos a considerar o Programa Alfabetização Solidária desde sua criação em 

1997 aos dias atuais; bem como o histórico deste na Universidade Federal de Santa 

Maria, RS/BR de 1998 a 2003. 
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CAPÍTULO 2 

 

O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA – PAS 

O Conselho da Comunidade Solidária (1995) criou o Programa Alfabetização 

Solidária/PAS (1997), em razão de que o Brasil fazia parte de um grupo de países 

com alto índice de analfabetismo, atestado pelo Censo do IBGE (1991) e pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).  

O Programa Alfabetização Solidária foi um dos cinco programas criados pelo 

Conselho do Programa da Comunidade Solidária para articular ações de 

enfrentamento da pobreza e exclusão social (Revista Escrevendo as Páginas do 

Futuro/PAS, JAN/97-DEZ/2000, p.6). 

O lançamento oficial do Programa Alfabetização Solidária ocorreu no dia 08 

de Setembro de 1996, na cidade de Natal/RN. As atividades do Programa iniciaram-

se em 1997, seu projeto-piloto atendia 38 municípios, totalizando 360 salas.  

No ano de 2000, o Programa alcançou o número de 177 universidades 

parceiras, mais de 1,3 mil professores universitários envolveram-se com a 

organização e efetivação da capacitação dos alfabetizadores e a avaliação dos 

municípios participantes. Com a parceira do MEC, a partir deste ano, foi possível a 

distribuição de material didático a mais de 600 mil alunos e mais de 35 mil 

alfabetizadores. A implantação do Programa em 1.016 municípios permitiu a 

abertura de 27,6 mil salas da aula, totalizando 90.260 salas desde o lançamento do 

projeto. Nesse mesmo ano, alcançou-se parceria com 93 empresas e instituições 
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solidárias que aderiram ao PAS, dispondo de recursos para o atendimento e 

desenvolvimento da EJA (Revista Escrevendo as Páginas do Futuro/PAS. Jan/97 a 

Dez/2000, p.4). 

Como forma de assegurar a realização dos trabalhos que têm sido 

desenvolvidos, o Programa conta com o apoio de organizações governamentais (nos 

três níveis da federação), e não governamentais (Igrejas, Sindicatos, Associações 

Comunitárias), Instituições de Ensino Superior e pessoas físicas, especialmente, o 

Conselho da Comunidade Solidária. 

Esse Programa atua na Educação de Jovens e Adultos, cujo contexto busca 

atender a população com pouca ou nenhuma escolarização, desenvolvendo a 

leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático e conhecimento de novas tecnologias 

como o uso do computador no contexto social. Assim sendo, por meio de ações 

educativas visa o desenvolvimento pleno de seus participantes e comunidades 

envolvidas. 

Como contribuição à cidadania procura criar um projeto educacional de 

qualidade que respeite o saber dos alunos e possibilite o acesso às informações em 

diferentes áreas do conhecimento e suas articulações com a prática social. 

Através da reflexão das concepções de ensino-aprendizagem, pretende 

organizar o trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, recursos e procedimentos, 

avaliação), para jovens e adultos de acordo com as suas necessidades, 

aprofundando, também, a reflexão sobre a formação de educadores que atuam na 

EJA e as parcerias no financiamento dessa modalidade de ensino desenvolvida no 

Programa Alfabetização Solidária (Revista Científica, 1999, p.12). 

As práticas pedagógicas devem contemplar os interesses e conhecimentos já 

construídos pelo grupo envolvido, pois essas se encontram inseridas num contexto 

sociocultural, logo, devem estar associadas à realidade do jovem e do adulto. Esse 

fator de interligação entre os conhecimentos e a realidade é que permitirá aos 

educandos o sucesso de sua aprendizagem. Portanto, “não pode existir uma prática 

educativa neutra, descomprometida, apolítica” (FREIRE, 2001, p.37). Dessa 
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maneira, faz-se necessário uma constante avaliação do processo ensino-

aprendizagem, na qual alfabetizadores e alfabetizandos constroem sua caminhada. 

A avaliação é outro elemento no contexto do ensino que, juntamente com o 

processo de elaboração do conhecimento, tem papel essencial na aprendizagem 

dos alunos. A avaliação segue princípios que devem ser examinados pelo educador 

ao realizá-la. Para isso, precisamos saber o que é avaliação e como avaliar? 

Avaliar requer que se reveja a questão da heterogeneidade dos 

alfabetizandos (faixa etária, situação socioeconômica, experiências de vida, etc.), a 

questão da auto-estima e valorização enquanto pessoa. A avaliação deve ter como 

finalidade oportunizar o desenvolvimento do letramento, como continuidade dos 

estudos adquiridos no decorrer da alfabetização. 

Segundo Soares (1998, p.37), o letramento é entendido como o resultado da 

ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita; o estado ou 

condição que adquiri um grupo social ou indivíduo como conseqüência de ter-se 

apropriado da escrita e de suas práticas sociais. 

Como forma de contribuir na aquisição e domínio da leitura e escrita, o 

processo de avaliação deve ser reflexivo, uma constante busca de novos 

conhecimentos somados à realidade dos educandos. Aos envolvidos nesse 

procedimento (coordenador, monitor e alfabetizador), cabe a tarefa do permanente 

exercício de interpretação do processo de apropriação de conhecimento dos 

alfabetizandos e a reorientação da prática pedagógica através dos resultados 

obtidos no decorrer da avaliação.  

Para desenvolver um trabalho consistente, o PAS segue a LDB n. 9394/96, na 

Seção V, Artigos 37 e 38, do Capítulo II, que trata da Educação Básica e suas 

características para a Educação de Jovens e Adultos. 

Embasando-se no proposto na LDB para a EJA, o Programa organizou 

“Princípios Orientadores”. Este documento orienta as IES para ações que visem o 

desenvolvimento da cidadania por meio do conhecimento contextualizado, crítico e 
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responsável. Através do diálogo intercultural busca articular práticas pedagógicas 

que possibilitem tanto ao alfabetizando quanto ao alfabetizador a construção e 

apropriação de conhecimentos, tornando viável a esses sujeitos atuarem diante das 

exigências sociais. 

Para as Universidades, o PAS apresenta-se como uma forma dessas 

promoverem reflexões sobre as diversas concepções teórico-metodológicas a cerca 

da EJA. Pois, as mesmas se deparam com diversas realidades em virtude das várias 

regiões a que se estendem. O Programa conta com o apoio de 209 Instituições de 

Ensino Superior5 em todo o território nacional. As IES têm a responsabilidade de 

organizar e realizar os Módulos que ocorrem semestralmente, sendo que, cada um 

compreende o Curso de Capacitação para Alfabetizadores Populares. Também, 

orientam os coordenadores municipais e monitores pedagógicos sobre o trabalho a 

ser desenvolvido com o grupo de alfabetizadores em relação ao seu trabalho com os 

alfabetizandos e sobre as visitas de acompanhamento que se efetuarão no decorrer 

do módulo. 

As IES possuem autonomia para organizar seu Projeto Político Pedagógico, 

este deve estar em consonância com o Kit Capacitação (ANEXO E) e os Princípios 

Orientadores do Programa Alfabetização Solidária (1999) (ANEXO F). Os 

documentos abordam os conteúdos, metodologia, estrutura básica, material didático, 

seleção dos alfabetizadores, capacitação para alfabetizadores, avaliação da 

capacitação e cadastro dos alfabetizadores e alfabetizandos. 

A participação das Universidades no Programa Alfabetização Solidária é 

efetuada mediante um Termo de Adesão (ANEXO G), no qual a IES se dispõe a 

atender municípios que apresentam um número elevado de pessoas com pouco ou 

nenhum conhecimento de escrita, leitura, baixo desenvolvimento sociocultural, 

econômico e político. A parceria entre as universidades, PAS e municípios é 

voluntária, como forma dessas contribuírem no combate ao analfabetismo e 

estimularem o desenvolvimento individual e social dos sujeitos envolvidos. Ou seja, 

não é prevista na Constituição Federal, LDB, Parecer, Plano Nacional de Educação, 

                                                 
5 Dados retirados do Site do PAS: http//www.alfabetizacao.org.br. Acesso em 18 fev. 2005. 



 22

Decretos ou Resoluções a obrigatoriedade da participação das IES em programas 

de educação oferecidos por órgãos governamentais ou demais instituições. 

Devido a alterações advindas da Resolução do MEC/FNDE, n. 06 de 02 de 

abril de 2003 (ANEXO H), que estabelece novas “orientações e diretrizes para 

assistência financeira suplementar a projetos educacionais no âmbito do Programa 

Brasil Alfabetizado, para o ano de 2003”, a Coordenação Nacional do Programa 

Alfabetização Solidária, altera a sistemática de realização da Capacitação Inicial dos 

Alfabetizadores que, a partir do Módulo XIV, deverá ser desenvolvida no próprio 

município. Com isso, fica sob inteira responsabilidade dos municípios 

providenciarem local para a realização do Curso de Capacitação de Alfabetizadores, 

bem como hospedagem, transporte e alimentação dos professores capacitadores 

(ANEXO E). 

Em relação aos módulos anteriores, a capacitação era realizada na IES a que 

o município pertence. O curso ocorria em torno de 12 a 20 dias. As despesas com 

transporte aéreo, terrestre, hospedagem, alimentação e a bolsa lanche (para 

coordenador, monitor e alfabetizadores) eram pagas pelo Programa. À universidade 

cabia (como ainda acontece) a organização da capacitação, reserva de hotéis e 

locação de veículo para transporte dos alfabetizadores quando necessário. O 

material didático utilizado na capacitação e no decorrer do módulo era e tem sido 

oferecido pelo PAS/MEC. 

As empresas parceiras têm contribuído na tentativa de superação de 

deficiência de recursos disponíveis para a educação, em especial a de jovens e 

adultos, na perspectiva de avanço no processo de transformação social, econômica 

e política do País. Participam do PAS 144 empresas6, Instituições de Ensino 

Superior e organizações. Também, 7 estados que dispõem de ajuda financeira ao 

Programa – Acre, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Roraima e Rondônia 

(Revista Trajetória 6 anos – PAS, 2002). 

                                                 
6 Dados retirados do Site do PAS: http//www.alfabetizacao.org.br. Acesso em 18 fev. 2005. 
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O Programa Alfabetização Solidária está presente em 2.0507 municípios das 

regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste e Sudeste e orienta as ações desenvolvidas 

por seus participantes nos municípios parceiros, através dos Princípios 

Orientadores, Kit de Capacitação, Consultores, Gerência de Monitoramento e 

Avaliação, Departamento de Finanças. 

Nos municípios, o Programa é de responsabilidade da Prefeitura, Secretaria 

de Educação ou Secretaria de Apoio a Projetos Sociais. É desenvolvido com o apoio 

de um coordenador(a) municipal, monitor(a) pedagógico(a) e alfabetizadores. 

Às Prefeituras cabe o papel de cooperar para a institucionalização da 

educação de jovens e adultos nas instâncias municipais, ampliar o atendimento nas 

escolas para os alfabetizandos e alfabetizadores, propiciar condições para o 

desenvolvimento da alfabetização e letramento da comunidade, promover iniciativas 

comunitárias de projetos voltados para a valorização do indivíduo e do grupo, 

estimular parcerias e trabalhos coletivos no enfrentamento dos problemas da 

escolarização de jovens e adultos.  

Os coordenadores, monitores e alfabetizadores, em suas atividades, devem 

colaborar para a formação pessoal, incentivar a permanente escolarização e a 

formação continuada da comunidade8. Devem, ainda, subsidiar ações pedagógicas 

que tornem possível a avaliação contínua de suas práticas, promover ações de 

compromisso político-pedagógico em sala de aula e com a comunidade. 

A equipe municipal (alfabetizadores, coordenadores e monitores) é formada 

por pessoas que possuem Ensino Fundamental completo, Ensino Médio completo e 

(in)completo, Curso Magistério, outros cursando o Ensino Superior (Normal Superior, 

Pedagogia e Biologia) e poucos já graduados (Letras e Normal Superior). Esses 

encontram no PAS uma oportunidade de emprego e futuramente uma profissão 

como professores da rede municipal e estadual de ensino em seus municípios.  

                                                 
7 Dados retirados do Site do Programa Alfabetização Solidária: http//:www.alfabetizacao.org.br. 
Acesso em 18 fev. 2005. 
8 Preocupar-se com a formação daqueles que já participam do Programa e de outras pessoas que 
poderão vir a participar do mesmo. 
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Através do Programa, foram capacitadas 210 mil pessoas para atuarem como 

alfabetizadores9.  

Os alfabetizandos são pessoas pertencentes à classe popular, de baixa 

renda, vivem de subempregos, em sua maioria são trabalhadores rurais e 

empregadas domésticas. Procuram no PAS um espaço para adquirirem 

conhecimentos escolarizados, valorização do ser humano, reflexões e, incentivo à 

continuidade de seus estudos, como maneira de obterem reconhecimento na 

comunidade da qual fazem parte, assim como de conquistarem uma vida mais digna 

através da educação.  

Com a parceria de vários municípios, já foram alfabetizadas através do PAS 

4,9 milhões de pessoas em nosso País até o final de 200410. Em âmbito 

internacional o Programa Alfabetização Solidária está sendo desenvolvido em Timor 

Leste com 3.250 alunos, Moçambique 1.000 alunos, São Tomé e Príncipe 250, Cabo 

Verde e Guatemala (Revista Escrevendo Juntos – PAS, 2002/2003). 

A repercussão que tem alcançado o Programa Alfabetização Solidária 

demonstra o quanto a sociedade civil e política estão conscientes do seu papel na 

luta contra a exclusão social e no desenvolvimento da cidadania por meio da 

educação. 

Isso enfatiza a responsabilidade e o cuidado que os alfabetizadores devem ter 

ao organizarem seus planos de aula e ações pedagógicas, para que não infantilizem 

os conteúdos e a metodologia a serem aplicados com os alunos da EJA. Além disso, 

devem considerar as experiências familiares, sociais, conhecimentos, aptidões, 

procurando organizar um currículo flexível, até mesmo dentro de um horário que não 

se torne cansativo, que esteja dentro do universo de jovens e adultos trabalhadores. 

Como educadores que objetivam em sua prática docente a emancipação do 

sujeito por meio da educação (em especial neste momento a “Educação de Jovens e 

Adultos”), é mister reavaliarmos nossa atuação pedagógica e nossa formação. 

                                                 
 
9 Dados retirados do Site do PAS: http//:www.alfabetizacao.org.br. Acesso em 18 fev. 2005. 
10 Dados retirados do Site do PAS: http//:www.alfabetizacao.org.br. Acesso em 18 fev. 2005. 
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Conforme nos salienta Gandin (1998, p.145), “a maioria dos professores não se dá 

conta do resultado social de seu trabalho e do trabalho da escola como um todo”. Na 

maioria das vezes “Lutam... bravamente, para que os alunos memorizem uma série 

de ‘conhecimentos’ e pensam que seu trabalho nada tem a ver com a construção da 

realidade social”. 

O autor complementa afirmando que o docente: “Não se dá conta de uma 

série de outros fatores que, no conjunto, dentro das escolas, emperram a 

sensibilidade, embotam o espírito crítico e a criatividade, fazem crescer o 

individualismo, burocratizam a vida” (1998, p.145). 

Comentando a respeito da ação pedagógica dos educadores, Menezes (2000, 

p.13) diz que esta: 

refere-se à seqüência de atos e medidas coordenadas, ... efeito do conjunto 
de forças exercidas ou da maneira como um dado contexto, sistema, 
instituição ou sujeito age sobre os indivíduos ou grupos sociais levando-os à 
transformação de si próprios. 

 

Através da alfabetização cria-se condições para o exercício da cidadania, mas 

isso não é suficiente para que o indivíduo seja aceito socialmente e reconhecido 

profissionalmente. É necessário que ele continue se aperfeiçoando. Dessa forma, 

pretende-se que ocorra uma complementação dos estudos como maneira de cada 

um poder exercer a cidadania plenamente, adquirindo uma profissão que tenha 

remuneração digna e por conseqüência melhoria de qualidade de vida. Para tanto, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos com o intuito 

de considerar as diversidades culturais preocupam-se em embasar a EJA em 

conhecimentos Antropológicos, Psicológicos e Sociológicos (Parecer 11/2000). 

Assim, a educação de jovens e adultos não pode assumir caráter 

compensatório conforme tem se apresentado. Pois, as políticas compensatórias são 

emergenciais e seletivas, ou seja, ao serem elaboradas já se define quem serão os 

beneficiados. Ela é um processo complexo e continuo que se dá em todas as 

classes sociais. O que a torna significativa ou não para os indivíduos é a maneira 
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como esta é abordada nas diversas realidades que se apresentam em nosso 

contexto social. 

A Universidade Federal de Santa Maria/RS, iniciou sua parceria com o 

Programa Alfabetização Solidária em julho de 1998, quando da ocorrência da 

primeira capacitação. O Programa já estava realizando o seu quarto módulo de 

execução no Brasil. 

Sendo assim, segue o histórico do PAS na UFSM e, no terceiro capítulo, será 

abordada a relação entre o PAS e as Políticas Públicas em Educação. 

 

 

2.1 Histórico do Programa Alfabetização Solidária na UFSM 

A educação de jovens e adultos visa atender a população que apresenta 

déficit em conhecimentos escolares, causando nesses indivíduos uma desvantagem 

em relação aos demais devido ao não desenvolvimento intelectual, profissional e 

social. As iniciativas para solucionar essa problemática têm se manifestado através 

da adesão voluntária, como parceria das IES em programas de educação. 

A Universidade Federal de Santa Maria, enquanto parceira do Programa 

Alfabetização Solidária, deu início às suas atividades em julho de 1998. O Programa 

foi vinculado a UFSM por meio do Projeto de Extensão “Curso de Capacitação de 

Alfabetizadores de Jovens e Adultos”, registrado no Gabinete de Projetos do Centro 

de Educação/UFSM, coordenado pelo professor Getulio Silva Lemos. 

Esse projeto capacitou pessoas interessadas nas atividades docentes de 

alfabetização de jovens e adultos, oferecendo qualificação pedagógica através de 

fundamentos pedagógicos, materiais didáticos e professores qualificados para 

desempenharem a função de capacitadores.  
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A primeira Capacitação aconteceu de 10 a 29 de agosto de 1998 e teve 

duração de 123 h/a. Foi realizada nos Auditório do Centro de Ciências Sociais e 

Humanas e do curso de História, com horário de funcionamento: manhã, tarde e 

noite (de acordo com a disponibilidade dos locais). 

O curso ofereceu formação para 70 alfabetizadores titulares, 8 suplentes e 4 

coordenadoras municipais que foram selecionadas através da UFSM/PAS, oriundas 

dos Municípios de Fronteiras (10)11, Flores do Piauí (20), Pio IX (20) e São Julião 

(20), estado do Piauí, somando um total de 82 pessoas capacitadas. Foi aberta, 

também, para a participação voluntária de alfabetizadores do Projeto LER e do 

Projeto Piá 2000. 

Nessa capacitação, foram abordados assuntos referentes a Fundamentos da 

Docência em EJA; Tendências Pedagógicas; Educação Popular; Construção do 

Conhecimento; Tópicos Especiais: Doenças Sexualmente Transmissíveis; Relações 

Humanas; Jogos Pedagógicos; Métodos e Processos de Alfabetização; 

Fundamentos Teóricos de Alfabetização; Alfabetização: prática pedagógica em EJA; 

Tópicos Especiais: Alcoolismo; Prática de Ensino; Repensando a Alfabetização a 

Partir dos Estudos Culturais. 

Para a realização do evento, as despesas de transporte dos alfabetizadores 

ficaram sob a responsabilidade da VARIG. Os gastos com hospedagem e 

alimentação foram assumidos pelo Conselho de Reitores das Universidades do 

Brasil (CRUB). O material didático foi distribuído pelo MEC e as despesas com os 

professores capacitadores pagas através de doações de empresas locais.  

Após ter sucedido a capacitação dos alfabetizadores e ter-se dado por 

encerrada as atividades da UFSM no primeiro momento do Módulo, elaborou-se 

relatórios do curso que foram enviados à Coordenação Nacional do PAS, em Brasília 

e, posteriormente, emissão de certificados para os participantes docentes e 

discentes. 

                                                 
11 Dados referentes ao número de salas de aula implantadas em cada município. 
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No decorrer do Módulo, deslocaram-se professores e acadêmicos do Curso 

de Pedagogia - Santa Maria/RS para os municípios parceiros com o propósito de 

acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelos alfabetizadores e para dar 

continuidade às orientações e às práticas pedagógicas desses. 

Em 1999, foram incluídos mais 3 municípios, também do estado do Piauí, 

Alegrete do Piauí (13), Caldeirão Grande (18) e Pavussú (18)12. Esses são 

municípios de pequeno porte com cerca de 5 a 18 mil habitantes e população com 

baixa renda apresentando, assim, uma larga faixa de pobreza. 

No transcorrer do trabalho desenvolvido pelo professor Getulio Lemos, foram 

acrescentados outros municípios do estado de Pernambuco (fevereiro de 2000): 

Sanharó (13) e Cabo de Santo Agostinho (13); estado do Maranhão: Junco do 

Maranhão (13) e Governador Nunes Freire (13); em Goiás, em agosto de 2000: 

Goiás (23), Davinópolis (04), Palmeiras de Goiás (18), Itaberaí (13), Palminópolis 

(05), Itapirapuã (18), São João da Parauna (04). Com isso, eram atendidos pela 

UFSM 18 municípios pertencentes a 4 estados da região Nordeste, Norte e Centro 

Oeste do Brasil. Também houve convite para atender municípios do Acre, Bahia e 

Espírito Santo.  

Paralelamente ao curso de capacitação, foram desenvolvidos subprojetos, um 

de formação inicial para Auxiliar de Biblioteca com 12 h/a, Digitação para 

coordenadores e monitores, com 20 h/a e o Projeto Visão, que foi viabilizado em 

apenas uma edição. Este último Projeto compreendia a realização de exames de 

visão e, quando necessário, a distribuição de óculos para os alunos.  

Durante a coordenação do professor Getulio, foi constatada modificação na 

vida dos envolvidos no PAS, tanto na UFSM como nos municípios.  

As mudanças foram observadas no meio cultural, onde as diferenças 

apresentadas pelas várias regiões do País contribuíram para a formação de uma 

unidade de trabalho a partir da diversidade que se estabeleceu. 

                                                 
12 Os números que constam entre parênteses se referem à quantidade de pessoas capacitadas 
nestes municípios. 
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Através da capacitação, alfabetizadores que receberam treinamento pela IES, 

conseguiram uma oportunidade de trabalho na rede municipal ou estadual, em seus 

municípios no ensino fundamental. Isso demonstra que nossa Universidade tem 

dado sua contribuição na formação e qualificação de profissionais. Dessa maneira, 

tanto o PAS como a UFSM tem dado sua contrapartida para a sociedade.  

Para os acadêmicos da UFSM, desde a coordenação do professor Getulio, o 

Programa tem proporcionado a elaboração de projetos de pesquisa que têm se 

desenvolvido em Cursos de Especialização e Mestrado. A participação no PAS veio 

a somar experiências enriquecedoras que contribuem na formação profissional e 

pessoal dos alunos envolvidos.  

O professor Getulio Silva Lemos atuou como Coordenador Geral do PAS até 

20 de abril de 2002. Após essa data, a Coordenação Geral passou ao Pró-Reitor de 

Extensão professor Ailo Valmir Saccol, o professor Atílio Aléssio assumiu a 

Coordenação Pedagógica. Este exerceu suas funções na coordenação pedagógica 

do PAS/UFSM de abril a dezembro de 2002, devido a problemas de saúde afastou-

se da Coordenação Pedagógica.  

O professor Atílio Aléssio, em sua gestão, demonstrou a preocupação em 

qualificar os alfabetizadores oportunizando-lhes a aquisição de novos 

conhecimentos. Também no caso dos alfabetizandos – ávidos de um saber formal – 

buscou-se a preparação de cidadãos críticos, reflexivos, com posicionamentos 

condizentes com a problemática social. Nesse período, não foi possível a realização 

do curso de capacitação, mas as visitas de acompanhamento aos municípios foram 

realizadas conforme as orientações do Programa Alfabetização Solidária. 

Atualmente, o Programa Alfabetização Solidária conta com a Coordenação 

Pedagógica da Profª. Drª. Regina Maria Melo, atendendo os municípios de Caldeirão 

Grande, Fronteiras, Pio IX e São Julião, estado do Piauí, região Nordeste do Brasil. 

Os demais municípios, anteriormente assistidos pela UFSM, foram redistribuídos 

para outras IES pela Coordenação Nacional do PAS. 
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A Coordenadora organizou uma equipe pedagógica com alunos da graduação 

do curso de Pedagogia, acadêmicas da pós-graduação – Especialização e Mestrado 

em Educação e uma servidora técnica administrativa. Com o auxílio desse grupo, 

tem sido possível nortear as ações pedagógicas a serem desenvolvidas nos 

municípios parceiros. 

Para orientar as atividades internas e a relação com os parceiros, foi 

estruturado o Projeto Político Pedagógico/PPP13 do PAS/UFSM, documento que 

está em consonância com os Princípios Orientadores do PAS e com o Kit de 

Capacitação/IES – Módulo XIV. O PPP/PAS/UFSM expressa a preocupação e 

desejo de contribuir na capacitação e formação de alfabetizadores, dando-lhes 

condições de desempenharem suas funções didático-pedagógicas e sócio-

educativas, de acordo com a realidade apresentada.  

Os conteúdos trabalhados na Capacitação Continuada procuram acatar os 

pressupostos teórico-metodológicos enfatizados nos Princípios Orientadores do PAS 

que destacam a necessidade da alfabetização e do letramento serem articulados 

como maneira de propiciar tanto aos alfabetizandos como alfabetizadores, 

coordenadores e monitores momentos de construção e aquisição de novos 

conhecimentos. 

Em consideração às necessidades e com a intenção de saná-las, no Módulo 

XIV serão abordados com a equipe municipal conteúdos relacionados com: 

• concepções de alfabetização e letramento: pressupostos teórico-

práticos;  

• fundamentação teórico-prática do ensino da matemática;  

• o contexto histórico-cultural e a educação de jovens e adultos; 

• fundamentos teóricos sobre a apropriação de conhecimentos; 

                                                 
13 A sigla PPP refere-se ao Projeto Político Pedagógico e será utilizada no corpo do trabalho. 
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• caracterização da demanda em educação de jovens e adultos; 

organização do trabalho pedagógico (planejamento, procedimentos e 

recursos didáticos, avaliação);  

• leitura, produção de textos e análise lingüística; avaliação dos 

alfabetizandos das práticas pedagógicas e de seu envolvimento na 

comunidade (Princípios Orientadores para Elaboração de Proposta 

Político Pedagógica, 1999, p. 24). 

 

Para se dar maior significado às temáticas, procura-se trabalhar com uma 

metodologia na qual todos estejam envolvidos no processo de elaboração e 

apropriação dos fundamentos teóricos que embasam a aquisição da leitura e escrita. 

Esses procedimentos são oferecidos através da análise de textos de autoria de 

especialistas em EJA; debate e construção de textos com alfabetizadores, 

coordenadores e monitores e oficinas de construção de materiais didático-

pedagógicos. Para um melhor acompanhamento das atividades e verificação do 

conhecimento adquirido no decorrer da capacitação, há visitas às salas de aula, 

onde os coordenadores setoriais mantêm contato direto com os alunos e podem 

constatar se os temas trabalhos com os educadores estão sendo postos em prática 

de acordo com as orientações. 

O envolvimento de toda a equipe é feito através da afetividade, diálogo crítico 

e reflexivo como maneira de conscientização dos sujeitos da importância da ação 

educativa como prática libertadora. Na medida em que as atividades são 

desenvolvidas, o processo de alfabetização e letramento acontece de acordo com as 

condições de cada participante, considerando-se a capacidade e os limites de cada 

sujeito envolvido na mesma. 
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CAPÍTULO 3 

 

O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA E AS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3.1 O PAS e a Atual Legislação  

A educação de jovens e adultos está contemplada na legislação brasileira 

com fundamentos Constitucionais, na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, no 

Plano Nacional de Educação, no Parecer do Conselho Nacional de Educação e 

Câmara da Educação Básica e Cadernos Pedagógicos – EJA-1/RS. 

Na Constituição da República Federativa do Brasil/1988, Capítulo III, Da 

Educação, Da Cultura e Do Desporto, Seção I, Art. 205, a educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

E segue o Art. 208, afirmando que o dever do Estado com a Educação será 

efetivado mediante a garantia de: 

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; 

§ 1 O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito subjetivo. 
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No Art. 214, 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 erradicação do 

analfabetismo. 

 

 

3.2 Plano Nacional de Educação – PNE 

O Plano Nacional de Educação no item III, Modalidade de Ensino, trata da 

Educação de Jovens e Adultos em três categorias: diagnósticos, diretrizes, objetivos 

e metas. 

O PNE diagnostica a incidência de analfabetos além daqueles que existem, 

ocorrendo a reposição de números de analfabetos em razão da dinâmica 

demográfica. Em 1991, a taxa era de 20,1% da população, já em 95 passou para 

15,6%, mas em 1997 foi de 21,4% na idade de 15 a 30 anos (PNE, 2000, p.79). 

Diante disso, dispõe de Diretrizes como as transformações que ocorrem em 

escala mundial, o acelerado avanço científico e tecnológico, o fenômeno da 

globalização que incidem em valores culturais na organização de rotinas individuais, 

nas relações sociais, políticas e no trabalho. Em virtude disso, é imprescindível 

enfrentar o problema do analfabetismo porque a conjuntura mundial exige dos 

indivíduos competências para que, além do exercício da cidadania possam melhorar 

sua qualidade de vida, ampliar suas oportunidades no mercado de trabalho e 

usufruir lazer, para tanto, apenas saber ler e escrever é in-suficiente (PNE, 2000, 

p.81). 

Os objetivos e metas estão dispostos em 26 itens inter-relacionados às 

categorias de oferta de formação continuada, integrada com programas sociais 

visando erradicar o analfabetismo, articulando políticas de educação de jovens e 

adultos, proteção contra o desemprego e geração de emprego. Isso de forma a 

congregar instituições como: União, Estados, Municípios, Organizações não 
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governamentais, IES, igrejas, sindicatos, empresas, meios de comunicação de 

massa entidades estudantis e organizações da sociedade civil em geral. 

 

 

3.3 Lei de Diretrizes e Bases n. 9394/96 

Na LDB, Título III, Do Direito à Educação e do Dever de Educar em seu Art. 4, 

inciso VII, fica claro que o dever do Estado com a educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de oferta de educação escolar regular para jovens e 

adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e 

disponibilidades garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso 

e permanência na escola. 

No Título V, dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino, Capítulo II, 

Da Educação Básica, Seção V, Da Educação de Jovens e Adultos, Art. 37, a 

educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio. Assegura gratuitamente 

aos jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 

oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do aluno, 

seus interesses, condições de vida e trabalho, mediante cursos e exames. O Poder 

Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, 

mediante ações integradas e complementares entre si. 

No Art. 38, os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 

de estudos em caráter regular. 
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3.4 Parecer CNE/CEB 11/2000 

Assim, no dia 10 de maio de 2000, o Conselho Nacional de Educação emitiu o 

Parecer 11/2000, sobre a Educação de Jovens e Adultos, sendo seu relator o Prof. 

Carlos Roberto Jamil Cury. Nesse, a EJA é compreendida como uma Modalidade de 

ensino que faz parte da Educação Básica, apresentando algumas características 

próprias como a função Reparadora, Equalizadora, Permanente e Qualificadora. 

 

 

3.5 Política Pública de Educação de Jovens e Adultos no RS: Cadernos 
Pedagógicos EJA – 1 

A Educação de Jovens e Adultos acompanha os princípios da Constituição 

Federal/1988, a LDB n. 9394/96, a Constituição Estadual, no Art. 199, inciso I, e Art. 

208, inciso I, Resolução n. 205/99, Parecer CEE n. 774/99, o Plano Nacional de 

Educação e o Parecer 11/2000. 

Embora a visão da EJA contemple na sua totalidade os princípios universais 

da legislação brasileira, no Rio Grande do Sul,  a Constituição Escolar foi além. Essa 

modalidade de ensino possui especificidades quanto à correspondência a séries 

iniciais e outro período denominado de pós-alfabetização, enfatizando a importância 

de uma visão humanística, crítica e libertadora desse processo educacional. 

Por outro lado, a EJA corresponde à solução do problema no que diz respeito 

ao entendimento da relação escrita e signo. Entretanto, a nosso ver, sua 

fundamentação didático-pedagógica não evita que seja mantida a limitação social do 

indivíduo que dela participe.  

Existe uma relação bastante forte entre a teoria e a prática de modo que elas 

se imbricam no social e se dicotomizam na efetividade do processo educacional. 

Enquanto a Constituição Federal assegura a gratuidade da formação, a mesma não 
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assegura acesso às condições mínimas de sobrevivência e paradoxalmente retém 

para si o direito de ofertar segundo suas condições financeiras. 

Diante disso e de outros problemas, o PNE e a LDB tentam delimitar as 

funções e dar clareza para cada instituição pública. Na prática educacional elas não 

são exeqüíveis. Por diversas e diferentes razões, contextualizadas nos diversos 

tempos e espaços sócio-educacionais, a educação de jovens e adultos não encontra 

condições de ser executada em razão da necessidade de formação adequada aos 

recursos humanos. 

Assim se coloca a contradição de programas de políticas públicas de 

educação. Em razão da discursividade dinâmica e empolgante, muitos 

colaboradores e voluntários assumem a tarefa de contribuir com a erradicação do 

analfabetismo. Entretanto, os mesmos carecem de conhecimentos que lhes 

permitam aplicar na prática o que exige a Legislação. “Esse atraso se explica no fato 

de que a maioria dos educadores foi preparada pela consciência precedente para 

servir a seus objetivos, dentro da realidade então existente” (Pinto, 1997, p.110). 

O atraso a que muitos educadores estão presos inviabiliza a realização de um 

trabalho voltado para uma aprendizagem que atenda as necessidades de seus 

alunos e acompanhe as transformações ocorridas na sociedade contemporânea. 

Contudo, o Programa Alfabetização Solidária preocupado em formar 

alfabetizadores que em suas práticas pedagógicas tenham condições de integrar os 

conteúdos à realidade dos alfabetizandos e que, na medida do possível, atenda às 

demandas sociais, oferece formação inicial e continuada para alfabetizadores. 

Conforme previsto na Resolução do MEC/FNDE, n.6 de 02 de abril de 2003, a 

capacitação, com algumas alterações, deve ser oferecida nos municípios a partir do 

Módulo XIV (Capacitação in loco). 

Com a formação que recebem podem traduzir o serviço prestado a 

comunidade em ganho social para o grupo.  
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Para que um maior número de indivíduos encontre oportunidade de se educar 

é preciso que o contexto social se desenvolva, pois o atual estado só oferece, 

obviamente, o conjunto de oportunidades presentes (Pinto, 1997, p. 112). 

Dessa maneira, resolve-se a questão de formação, financeira e social dos 

alfabetizadores. Isso é claro, enquanto esses não conquistam uma estabilidade 

socioeconômica que lhes permita optar por outra atividade mais segura14 a não ser 

de alfabetizador do PAS, onde prestam serviços educativos como voluntários. No 

entanto, o mesmo não consegue atingir a totalidade da população a que pertence o 

grupo de não alfabetizados. 

Conforme ainda salienta Pinto (1997, p.112), “A oportunidade que cada 

indivíduo, jovem e adulto tem de figurar numa das faixas de distribuição educacional 

lhe está designada por sua posição na sociedade, ou seja, objetivamente falando, 

por seus determinantes materiais e culturais”. 

Em razão disso, pesquisar o Programa Alfabetização Solidária é uma forma 

de adentrar nestas e em outras questões que devem aparecer durante o processo 

investigativo. 

 

 

3.6 Por que as Escolas de Ensino Fundamental estão Oferecendo a EJA e não 
o Ensino Fundamental Regular? 

Essa mudança da oferta do ensino Fundamental Regular para oferta do 

ensino através da Modalidade EJA demonstra uma transformação na práxis 

conceitual de educação, pois a própria LDB n. 9394/96 prevê a oferta de educação 

escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas 

às suas necessidades. 

                                                 
14 Atividade mais segura no sentido de possuírem reconhecimento e direitos trabalhistas como as 
demais classes trabalhadoras. 
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Com base na constatação de que a escola que temos não desenvolve 

habilidades e competências para uma atuação na sociedade contemporânea 

(reprodução da divisão do trabalho intelectual e manual), torna-se necessário a 

invenção e realização de cursos rápidos com formação profissionalizante. Isso 

ocorre porque o ensino regular não atende a demanda pessoal dos educandos que 

necessitam de uma formação que contemple o ensino escolarizado e profissional. 

O fato de a escola não contemplar as necessidades dos indivíduos através de 

currículo adequado, de acordo com Pinto (1997,p.38), justifica  

a importância dos movimentos de educação conjunta de grandes grupos 
sociais (campanhas de alfabetização) pois determinam o fenômeno histórico 
da passagem da quantidade à qualidade. De fato, a exigência de muitos 
(educandos) se converte em exigência de mais e de melhor educação.  

 

Isso significa que a educação deve ser mais rápida, ágil, eficiente ao resolver 

os problemas dos sujeitos e da sociedade. 

Por fim, devido à demanda de jovens e adultos sem - ou com baixa - 

escolarização, justifica-se a existência e a efetividade de programas, movimentos e 

ciclos de alfabetização, projetos localizados em menores proporções, nos quais deve 

ser respeitada e admitida uma larga autonomia de ação e inovação àqueles que 

tomarem a iniciativa. Isso pressupõe conhecimento, saber e liberdade. 
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CAPÍTULO 4 

 

PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA E AS 
QUESTÕES PEDAGÓGICAS 

O Ministério da Educação e do Desporto, como contribuição à educação de 

jovens e adultos através da parceria com o Programa Alfabetização Solidária, 

disponibiliza material didático para a realização do Curso de Capacitação para 

Alfabetizadores e, também, para a efetivação das aulas em todos os municípios, no 

decorrer dos módulos.  

Entre o material oferecido encontra-se a coleção de livros “Viver, Aprender: 

Educação de Jovens e Adultos” (Livro 1), que consta de um Guia do Educador, 

compêndios que estão divididos em Módulos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6; Cartilhas cujo título 

é “Vamos Promover Nossa Saúde?” e o Programa Educação para a Qualidade do 

Trabalho “Alfabetização de Jovens e Adultos Diagnosticando Necessidades de 

Aprendizagem”. Esse material foi produzido com o apoio e financiamento do MEC 

dentro do Programa de Educação de Jovens e Adultos e produzido pela Ação 

Educativa – Assessoria, Pesquisa e Informação, baseado na Proposta curricular 

para o 1º segmento do ensino fundamental. 

A Coleção Viver, Aprender 1, destina-se aos jovens e adultos que estão 

iniciando o processo de alfabetização. A aprendizagem inicial da leitura e escrita, 

incluindo a leitura e escrita dos números, é o objetivo principal das atividades que se 

propõe (Viver, Aprender 1 – Guia Educador, 1998, p.3). 
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Porém, os educadores não devem prender-se apenas a esses recursos para 

organizarem seus planos de aula, ao invés disso, devem preocupar-se em utilizar o 

material disponível na própria localidade, criatividade e, também, a imaginação e o 

potencial dos alunos. 

O Guia do Educador contém dicas de como utilizar os livros da coleção. 

Algumas idéias sobre o processo de alfabetização, onde se contempla o trabalho 

com eixos temáticos, a dimensão regional ou local dos temas propostos, como se dá 

o processo de aprendizagem dos jovens e adultos, que tipo de textos os 

alfabetizandos devem interagir, a construção de textos desde o início da 

alfabetização, como compreender o desenvolvimento da escrita, o que fazer quando 

os alunos erram e o que é estar alfabetizando. 

Em relação à alfabetização matemática, ressalta-se a importância da 

matemática na alfabetização; o que jovens e adultos sabem sobre a matemática; 

como diagnosticar os conhecimentos dos alunos e como o educador pode atuar na 

sua ampliação; por que pode ser difícil para o aluno fazer contas no papel; a 

relevância do cálculo mental (Viver, Aprender 1 – Guia Educador, 1998, p.17). 

Para que os educadores tenham êxito em seu trabalho, o Guia dá orientações 

de como o professor de jovens e adultos poderá conhecer melhor seu aluno; 

organizar um bom planejamento de suas atividades, bem como algumas sugestões 

de temas para serem abordados em sala de aula (Viver, Aprender 1 – Guia 

Educador, 1998, p.28). 

O Livro 1 – Módulos 1 e 2, primeira parte (Módulo 1), refere-se ao eixo 

temático “Quem somos”, considerando os assuntos: Nomes; Os Números na nossa 

vida; Marcas que nos identificam; Como eu me vejo, como eu vejo os outros; Um 

pouco mais de Língua Portuguesa (siglas, letras, sílabas e palavras e ordem 

alfabética) e Um pouco mais de Matemática (algarismos e números). Já, o Módulo 2 

trata do tema: “Contando o tempo”: Idades; Histórias de vida; Um pouco mais de 

Matemática  (problemas matemáticos) e,, Um pouco mais de Língua Portuguesa 

(quadras, versos e rimas). 
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O Módulo 3 e 4, primeira parte, trata da temática “Nosso lugar”: Migração; 

Onde eu vivo; Um pouco mais de Língua Portuguesa (Formação e ordenação de 

palavras) e Um pouco mais de Matemática (Cálculo com dinheiro). Na Segunda 

parte, o tema principal é o “Nosso Corpo”: Verificando as semelhanças, mas 

diferenças; Medidas do corpo; Forma e movimento; Os sentidos; Um pouco mais de 

Matemática (Cálculo mental; Facilitando o troco) e Um pouco mais de Língua 

Portuguesa (Cartaz; Ortografia: “R ou RR”, “S ou SS” e “S ou Z”). 

Nos Módulos 5 e 6, o assunto tratado é “Nosso Trabalho”: Trabalho, profissão 

e emprego; Direitos do trabalhador; Um pouco mais de Língua Portuguesa: Os 

jornais escritos; Jornal mural; Ortografia: “C ou QU”, “C ou Ç”, “CE e CI” e ”G e GU”; 

Um pouco mais de Matemática (Escrita de números e cálculo; Seqüências 

numéricas; Decomposição de números; Composição de números; Uso da 

calculadora; Cálculo mental; Operações). O Módulo 6 aborda o tema “Nosso 

estudo”: O direito à educação; Jovens e adultos que estudam; Um pouco de 

Matemática (Leitura e interpretação de informações numéricas; Cálculos e 

Problemas), Um pouco mais de Língua Portuguesa (Cartas; Ortografia: vogais 

nasais; Ortografia “~” (til); Ortografia: encontros consonantais).  

A cartilha “Vamos Promover Nossa Saúde?” visa a promoção da saúde 

através da reeducação de hábitos de vida. Contempla assuntos como “Saúde e 

doença: dois fenômenos da vida”, ”Promover a saúde: ações que estão ao nosso 

alcance”, “Participação social como base da promoção da saúde” e algumas 

“Estratégias”. 

O Programa Educação para a Qualidade do Trabalho/MEC/PAS, com sua 

cartilha “Alfabetização de jovens e Adultos – Diagnosticando necessidades de 

aprendizagem”, procura conscientizar a sociedade civil sobre o analfabetismo, 

mostrando a relevância do “por que aprender, o que aprender e como conhecer os 

educandos”, isso como um passo inicial para a organização e realização dos futuros 

trabalhos. Logo, entra em questão a leitura e escrita, o diagnóstico de leitura e 

escrita, matemática, o diagnóstico de matemática, formação das turmas e 

continuidade dos estudos. 
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4.1 Considerações sobre o Material Didático Oferecido pelo Programa 
Alfabetização Solidária 

O PAS tem se preocupado em dar suporte para seus alfabetizadores por meio 

dos materiais didáticos, mas observa-se que esses não contemplam as diversidades 

apresentadas. Existe um consenso entre os coordenadores, monitores, 

alfabetizadores e alfabetizandos de que os mesmos livros já circulam há muito 

tempo, assim não mais têm gerado interesse aos que se utilizam destes no seu 

processo de ensino-aprendizagem. Também, algumas reclamações quanto aos 

textos, tamanho das letras e conteúdos não adequados às realidades. 

Sabe-se que através do proposto pelo Programa, o material organizado tem 

seu valor teórico apesar de apresentar algumas falhas em relação à clientela a que 

se destina. Ou seja, não podemos admitir que os mesmos livros sejam utilizados 

para atender as várias diversidades culturais, sociais e econômicas contempladas 

pelo PAS. Como coordenadora setorial que há algum tempo tem acompanhado a 

trajetória do PAS na UFSM, vejo a necessidade de reformulação dos materiais 

oferecidos e, também, de explorarmos mais nas capacitações e nas visitas de 

acompanhamento aos municípios o material disponibilizado pelo PAS/MEC. Ao 

mesmo tempo, sinto que ainda há uma certa acomodação e resistência por parte de 

nossos parceiros municipais de buscarem e construírem conhecimento para além do 

que é oferecido nos livros didáticos e pela coordenação pedagógica. 

Para isso, estamos trabalhando com o intuito de ajudar os coordenadores, 

monitores e alfabetizadores a despertarem para sua capacidade criadora e 

inovadora. Em nossas reuniões pedagógicas (realizadas no Laboratório de 

Alfabetização – CE/UFSM), preocupamo-nos em reorganizar os conteúdos 

sugeridos nos Princípios Orientadores/PAS, Kit de Capacitação e Projeto Político 

Pedagógico/UFSM em questões comuns a todos, para que dessa maneira o saber 

teorizado na academia se torne manifesto e adquirido pelas comunidades 

envolvidas.  
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Portanto, observa-se a necessidade da construção de materiais didáticos que 

atendam à realidade de cada região, ou seja, é preciso diminuir a distância entre os 

pressupostos políticos pedagógicos do Programa Alfabetização Solidária em relação 

ao que se tem sistematizado como material didático de suporte ao desenvolvimento 

das ações pedagógicas. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 

Este capítulo refere-se aos resultados iniciais atingidos pelos integrantes do 

Programa Alfabetização Solidária, de acordo com entrevistas e observações 

participantes, realizadas pela autora entre os anos de 2002 e 2004, nos municípios 

de Caldeirão Grande do Piauí, Fronteiras, Pio IX e São Julião (todos pertencentes 

ao estado do Piauí). 

A seguir, passaremos a comentar as respostas fornecidas pelos Monitores 

Pedagógicos, Coordenadores Municipais e Alfabetizadores do Programa de 

Alfabetização Solidária, bem como de seu principal público alvo – os Alfabetizandos.  

Os Monitores Pedagógicos – que estão participando do Programa no período 

de um a três anos – afirmam que a proposta pedagógica do Programa Alfabetização 

Solidária ressalta a necessidade de promover a participação nas atividades sociais, 

econômicas, políticas e culturais, assim como diminuir o analfabetismo e formar 

sujeitos dignos de exercer sua cidadania. De acordo com os mesmos, o PAS tem 

contribuído para o desenvolvimento socioeconômico e político dos alfabetizadores e 

alfabetizandos, inclusive na sua atuação em sala aula, pois esse Programa tem 

dado muitas oportunidades, despertando para uma nova visão de mundo e 

aumentando sua auto-estima.  

Quanto aos aspectos pedagógicos propriamente ditos, os Monitores 

acompanham e orientam os alfabetizadores através de incentivo, diálogo, visitas às 



 45

salas e reuniões semanais. O material didático oferecido é avaliado como um 

recurso muito bom, mas, de acordo com suas opiniões, precisa adequar-se mais a 

realidade da região. Ainda assim, ressaltam que o Projeto Político-Pedagógico tem 

sido aplicado nos municípios de acordo com a realidade local. Observa-se, portanto, 

que a preocupação com a capacitação, motivação, riqueza de materiais 

pedagógicos e a adequação à realidade local tem sido uma constante entre os 

Monitores Pedagógicos entrevistados.   

Diferentemente dos primeiros, os Coordenadores Municipais possuem um 

tempo maior de atuação no PAS (dois a seis anos), embora o Projeto Político-

Pedagógico da UFSM seja de conhecimento recente entre os mesmos. Suas 

atribuições, conforme os resultados obtidos nas entrevistas, são coordenar de 

maneira responsável e organizada, visando um bom planejamento das atividades 

que resulte num aprendizado significativo para os alfabetizandos e alfabetizadores. 

Além disso, procuraram ajudar os alfabetizandos, mostrando os critérios do 

Programa e o contexto no qual estão inseridos. Portanto, também entre os 

Coordenadores Municipais foi possível detectar o engajamento dos mesmos nos 

princípios do Programa de Alfabetização Solidária, reconhecendo sua importância 

tanto nos aspectos sociais, políticos e econômicos, quanto nos aspectos 

pedagógicos.  

Quanto à questão social, política e econômica, os Coordenadores observam 

que o Programa tem contribuído com o desenvolvimento dos municípios na medida 

em que os alunos começaram a entender seus direitos e deveres, valores sociais e 

econômicos, situação exemplificada por muitos jovens que iniciaram sua carreira 

profissional ou deram continuidade aos estudos chegando ao Ensino Superior. Em 

relação aos aspectos pedagógicos, em sentido mais estrito, os coordenadores 

afirmaram que a proposta do PAS é adequada à realidade das pessoas que não 

possuem conhecimento satisfatório, portanto, atende suas necessidades, embora 

alguns tenham afirmado que os livros didáticos disponibilizados apresentam 

atividades muito complexas para esta clientela específica, enquanto outros 

consideram o material didático de boa qualidade.  
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O terceiro grupo – dos Alfabetizadores – é composto, em sua maioria, por 

pessoas que possuem baixa renda, sendo que uma parcela significativa é oriunda 

do meio rural, com variável grau de escolarização (Ensino Fundamental e Médio e 

alguns alfabetizadores estão cursando Ensino Superior). 

Nas entrevistas, esses afirmam ter um bom conhecimento da proposta do 

PAS (bem como do Projeto Político-Pedagógico da UFSM), e que este objetiva 

incentivar o aluno a tirar suas dúvidas, reduzir o número de analfabetos no País e 

mudar a visão de mundo das pessoas, capacitando-as para transmitir 

conhecimentos aos menos favorecidos. Os integrantes deste grupo fazem parte do 

Programa há um tempo mínimo de dois anos e máximo de cinco anos.  

Para esse grupo de entrevistados, alfabetizar é trocar conhecimento, 

conscientizar, ensinar a ler e escrever, preparar pessoas para enfrentar a vida 

exercendo seus direitos e deveres. Seu papel é mostrar os caminhos que podem ser 

seguidos, transmitir e ensinar pessoas a viver em sociedade, ter uma formação 

continuada, realizar seu trabalho com amor, trabalhar a realidade do educando, 

incentivando-o a estudar para mudar sua vida, para tanto, as características 

desejáveis em um alfabetizador são: responsabilidade, criatividade, força de 

vontade, organização, compreensão, esperança, amor e vontade de transformar. 

Dentre os objetivos elencados pelos Alfabetizadores para participarem do 

Programa constam: gostar de trabalhar com Educação de Jovens e Adultos, 

aprofundar seus conhecimentos em relação ao processo de alfabetização, ajudar a 

diminuir o analfabetismo no município, repassar aos alunos conhecimentos novos e, 

finalmente, transformar a sociedade.  Em relação à contribuição que seu trabalho 

tem oferecido para o crescimento do município afirmaram que estão cumprindo com 

seu papel quando fazem um bom trabalho, ou seja, alfabetizam os que participam de 

suas turmas e conscientizam os mesmos de suas responsabilidades e deveres.  

Os Alfabetizadores consideram as atividades de capacitação muito boas, com 

atividades práticas, úteis para a sala de aula, entretanto, ao analisar o material 

didático, afirmam que é um recurso de ótima qualidade, mas que precisa ser mais 

bem adaptado à realidade dos alunos, por exemplo, aumentando o tamanho das 



 47

letras, pois muitos dos alfabetizandos são idosos e/ou apresentam problemas de 

visão.  

Finalmente, os Alfabetizandos responderam que obtiveram conhecimento do 

Programa através do seu professor alfabetizador e que o objetivo que os levou a se 

matricularem foi a vontade de aprender coisas novas, melhorar a leitura e a escrita – 

no caso dos que já tinham um conhecimento inicial –  ou adquiri-las, quando ainda 

não possuíam o domínio das mesmas. Alguns já haviam participado do Programa 

em anos anteriores, obtendo resultados considerados satisfatórios, outros estavam 

participando pela primeira vez.  

Para os Alfabetizandos, as aulas são boas quando o professor tem vontade 

de ensinar, entretanto, afirmam que deveria haver mais explicações sobre a escrita 

antes de começarem  escrever, quanto ao material didático, é considerado bom.  

É importante ressaltar que, para os Alfabetizandos, a motivação para 

participar do Programa não está relacionada apenas à aquisição de uma maior 

capacidade de leitura e escrita, mas à esperança manifestada pelos mesmos de 

alcançar melhorias em vários aspectos de suas vidas, pois, conforme se verificou 

pelas falas dos mesmos, há a certeza de que suas vidas irão mudar depois de 

aprenderem a ler e escrever.   

Em suma, a partir das entrevistas realizadas com integrantes do Programa de 

Alfabetização Solidária nos municípios onde a Universidade Federal de Santa Maria 

atua, ficou patente que, entre os participantes dos quatro grupos (Monitores 

Pedagógicos, Coordenadores Municipais, Alfabetizadores e Alfabetizandos) há duas 

ordens de preocupações: a primeira, quanto aos aspectos didáticos e pedagógicos 

propriamente ditos e, a segunda, quanto aos aspectos políticos, econômicos e 

sociais.  

No primeiro caso, de uma maneira geral, há uma satisfação manifesta a 

respeito dos resultados positivos obtidos, indicando que o Programa está cumprindo 

com seus objetivos iniciais. Essa satisfação é reforçada, inclusive, pelo retorno dos 

alfabetizandos para participarem dos módulos avançados do Programa. Entretanto, 
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há algumas questões pontuais que poderiam ser melhoradas, especialmente em 

relação ao material didático oferecido, conforme explanado pelos alfabetizadores.  

No segundo caso – englobando as questões políticas, sociais e econômicas – 

observou-se que este é um ponto relevante para todos os entrevistados, visto que os 

quatro grupos referem-se à capacidade transformadora do Programa. Enquanto os 

integrantes dos três primeiros grupos mencionam a relevância de estarem 

participando de um Programa que auxilia no processo de transformação social, os 

integrantes do quarto grupo (os alfabetizandos) estão conscientes de que os 

conhecimentos e experiências adquiridas terão influência em suas vidas, no seu 

sentido mais amplo. A esperança manifesta pelos entrevistados do último grupo tem 

motivado sua permanência no Programa, ao mesmo tempo em que é um grande 

incentivo para que iniciativas desta natureza tenham continuidade, pois se tem a 

convicção de que o mesmo está contribuindo não apenas para a diminuição do 

analfabetismo nos locais onde é implantado mas, principalmente, para incentivar 

transformações importantes, contribuindo para a melhoria da sociedade.  

De acordo com o proposto no Parecer 11/2000, o Programa Alfabetização 

Solidária/PAS enquadra-se como uma modalidade de ensino da Educação Básica. 

Isso corresponde também a LDB 9394/96, não sendo limitada a participação de 

pessoas jovens ou adultas em ensino próprio e adequado às suas necessidades e 

realidades. O PAS realiza na sua efetivação o atendimento a pessoas que têm 

pouca ou nenhuma escolarização. Desenvolve a leitura, escrita e o raciocínio lógico-

matemático como forma de contribuir para o desenvolvimento das capacidades de 

seus participantes.  

Em relação à contribuição à cidadania – um dos objetivos do Programa – há 

ainda a necessidade de maior conhecimento sobre sua efetivação, cuja análise 

necessita de outros estudos para perceber até que ponto esse processo de 

educação modificou a conjuntura social, a condição econômica, como também a 

participação e consciência política da sociedade local. Entretanto, pode-se inferir 

que o PAS desperta a consciência cidadã através do feedback. Os dois 

alfabetizandos entrevistados para este estudo, ofereceram informações importantes 
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de como isso atingiu sua vida social e política, corroborando com a percepção de 

que houve melhorias em seu quotidiano. 

O exercício da cidadania proposto pelo PAS difunde a concepção do pleno 

desenvolvimento da pessoa posto em forma de lei na Constituição da República 

Federativa do Brasil/1988. 

O Programa, através de suas compreensões de ensino-aprendizagem, dispõe 

de recursos próprios (material didático), que visam contribuir para o desenvolvimento 

de um projeto educacional de qualidade, que respeite o saber dos alunos e 

possibilite o acesso às informações em diferentes áreas do conhecimento e suas 

articulações com a prática social. Por outro lado, a comprovação do nível dessa 

efetivação ou o grau de interferência na vida do coordenador, monitor, alfabetizador 

e alfabetizandos são fatores a serem estudados com maior profundidade. Isso exige 

presença no campo de ação desses indivíduos para comprovar a existência da 

qualidade e do respeito, assim como a existência de informações que possam ser 

acessadas no local onde vivem e utilizadas para sua atividade social e política. 

Entretanto, o fato de que 10 alfabetizadores, após terem participado dos 

cursos de capacitação – realizados na UFSM e nos seus municípios de origem – e, 

em razão dessas qualificações, ao retornarem a sua cidade, conseguiram trabalho 

na rede municipal e estadual, ilustra a correspondência entre os objetivos do 

Programa e o resultado concernente aos alfabetizadores, coordenadores e 

monitores. Mas, permanece ainda a necessidade de uma análise sobre os 

alfabetizandos. 

O processo de capacitação dos alfabetizadores é contemplado nas 

prerrogativas das teorias educacionais, razão pela qual não está diretamente 

especificado em legislação a sua realização. Com isso, as pessoas que pensaram e 

colocaram em prática o Programa Alfabetização Solidária elaboraram um curso de 

capacitação para alfabetizadores deixando a critério das IES a maneira como serão 

trabalhados os conteúdos e competências básicas na EJA. 
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De um modo geral, os cursos de capacitação estão legalmente contemplados 

na legislação vigente através da correspondência da formação de jovens e adultos 

na CF/1988, Cap. 3, Seção I, Art. 205. E, também, na Resolução n. 06 de 02 de abril 

de 2003 que propõe novas orientações para a realização de projetos educacionais. 

Apesar de os cursos de capacitação estarem organizados de modo a atender 

o que está previsto nos moldes da Lei para a EJA, a atual legislação brasileira não 

deixa explícito a obrigatoriedade e responsabilidade das Instituições de Ensino 

Superior ofertarem as capacitações para alfabetizadores. As Universidades 

participam na elaboração e execução como colaboradoras e parceiras nos 

programas educacionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Programa Alfabetização Solidária nesses oito anos em que tem sido 

desenvolvido no estado do Piauí, nos municípios de Caldeirão Grande, Fronteiras, 

Pio IX e São Julião, parceiros da Universidade Federal de Santa Maria/RS, tem 

contribuído para que se possa minimizar o analfabetismo na região. 

No decorrer das visitas de acompanhamento aos trabalhos, foi constatado 

maior envolvimento e conscientização dos coordenadores(as) municipais, 

monitores(as) pedagógicos(as), alfabetizadores(as) e alfabetizandos(as) em relação 

à necessidade de adquirirem conhecimento de leitura e escrita, bem como de 

conteúdos específicos, tais como matemática e biologia, pois é por meio da 

educação que será possível uma participação mais significativa em suas 

comunidades e a articulação de ações que visem mudanças em seu contexto.  

A atuação desses sujeitos significa poder contribuir para o desenvolvimento 

da sociedade local no âmbito social, econômico, político e educacional. Isso tem sido 

evidenciado através dos alfabetizadores e monitoras que conseguiram empregar-se 

na rede municipal e estadual, no Ensino Fundamental, pela organização de 

Associações Comunitárias nas localidades de Pereiros e Sabonete, em Caldeirão 

Grande do Piauí e a inserção de 25 (vinte cinco) alfabetizadores15 em Cursos 

Superiores (Normal Superior, Pedagogia, Letras, Biologia, Educação Física). Dessa 

maneira, poderão articular ações que aos poucos mudarão o contexto de pobreza e 

analfabetismo em seus municípios. 

                                                 
15 Sendo 16 (dezesseis) alfabetizadores de Caldeirão Grande do Piauí, 8 (oito) de São Julião e 1 
(uma) de Fronteiras/PI. 
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Para a UFSM, a participação no PAS proporcionou aos professores uma 

experiência significativa em poder contribuir na articulação e orientação de um 

programa nacional de educação. 

Aos acadêmicos, a ação no Programa apresentou-se como uma inovação na 

participação de alunos em projetos, principalmente por ser um projeto de 

reconhecimento nacional e internacional. A atuação lhes possibilitou o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa em Cursos de Especialização em Gestão 

Educacional: Ênfase em Administração e Supervisão Escolar e Orientação 

Educacional e no Mestrado em Educação, bem como a formação de um grupo de 

estudo em educação de jovens e adultos. 

Em relação ao material didático oferecido pelo PAS, tem sido muito 

importante para milhões de pessoas que nunca puderam freqüentar uma escola no 

período regular e idade própria. Porém, há que se ressaltar a necessidade de se 

criar materiais que atendam algumas especificidades de cada região que este 

atende.  

Portanto, o Programa Alfabetização Solidária tem se apresentado como uma 

nova maneira de amenizarmos o analfabetismo no Brasil, através de parcerias com 

as Instituições de Ensino Superior, Empresas, ONGs, Estados e Municípios, sendo 

importante, também, por oportunizar novas pesquisas na Educação de Jovens e 

Adultos. 
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ENTREVISTA MONITORES PEDAGÓGICOS 
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ENTREVISTA ALFABETIZANDOS 
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KIT CAPACITAÇÃO 



















































 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 
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