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RESUMO

Esta pesquisa tem como tema central o analfabetismo em adultos no município de
São Luiz Gonzaga e busca responder a seguinte questão “que causas levaram os
adultos  analfabetos  residentes  em  São  Luiz  Gonzaga/RS  a  não  frequentar  a
escola?”. Os objetivos foram: analisar as causas do analfabetismo no município de
São Luiz Gonzaga/RS; mapear o número de analfabetos residentes na cidade de
São Luiz Gonzaga e; identificar as possíveis causas do analfabetismo no município.
Quanto à metodologia, esta foi uma pesquisa exploratória e seguiu uma abordagem
qualitativa. Foram realizadas pesquisa bibliográfica e entrevista semiestruturada com
dez pessoas adultas. No referencial teórico foram apresentadas discussões sobre
analfabetismo,  analfabetismo  funcional  e  absoluto,  e  um  breve  histórico  da
Educação de Adultos e alguns dados estatísticos do analfabetismo no mundo, país,
estado e em São Luiz Gonzaga. Constatou-se que 6,35% da população é analfabeta
e  que  as  principais  causas  do  analfabetismo  no  município  são:  problemas
financeiros na família; ter que trabalhar para ajudar no sustento da família desde
muito  cedo  e;  dificuldade  de  acesso  à  escola.  Os  analfabetos  são  oriundos
principalmente da zona rural e periferia e tem mais de quarenta anos.

Palavras- Chave: Educação de jovens e adultos. Analfabetismo. 



ABSTRACT

This research has as its central theme the illiteracy in adults in the city of São Luiz
Gonzaga and seeks to answer the question “what causes the illiterate adults living in
São Luiz Gonzaga / RS not to attend school?”. The objectives were: to analyze the
causes of illiteracy in the city of São Luiz Gonzaga / RS; map the number of illiterates
living in the city of São Luiz Gonzaga and; identify as possible causes of illiteracy in
the  municipality.  As  for  the  methodology,  this  was  an  exploratory  research  and
followed  a  qualitative  approach.  Bibliographic  research  and  semi-structured
interviews were conducted with ten adults. No theoretical framework was necessary
to characterize the illiterate and concepts such as illiterate, illiteracy, functional and
absolute illiteracy,  a brief  history of  Adult  Education and some statistical  data on
illiteracy in the world, country, state and in São Luiz Gonzaga. It was established that
6.35% of  the  population  is  illiterate  and that  the  main  causes of  illiteracy  in  the
municipality are: financial problems in the family; having to work to help support the
family from an early age and; difficulty accessing the school. Illiterates are mainly
from the countryside and the periphery and are over forty years old

Key words: Illiteracy.Youth and Adult Education
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1 INTRODUÇÃO

Não  há  necessidade  de  se  fazer  uma  busca  muito  extensa  em  obras

especializadas,  ou  na  ferramenta  mais  utilizada  para  pesquisas  no  mundo

atualmente - a internet- para perceber que o impacto do analfabetismo está presente

em quase todos os aspectos da vida humana no mundo globalizado. Se buscar por

economia + analfabetismo, uma infinidade de noticias e artigos “salta” aos olhos

revelando a estreita relação existente entre o nível de educação e profissionalização

dos  indivíduos  com  a  representatividade  econômica  de  uma  localidade.  O

desenvolvimento  econômico,  e  humano  dependem diretamente  das  capacidades

desenvolvidas em cada pessoa por meio do processo de alfabetização.

O  analfabetismo  em  adultos  tem  representado  para  o  Brasil  um  desafio

constante, e fonte de impedimentos para o crescimento social, pessoal e profissional

das pessoas que fazem parte desta estatística. Os indicativos apresentados pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE demonstram que o número de

analfabetos  tem  se  diminuído  levemente  nos  últimos  anos,  o  que  embora  nos

conceda algum alívio, preocupa por demonstrar que pouco está sendo feito a fim de

se erradicar ou diminuir o problema ou talvez, que as medidas tomadas não são

eficazes, nem estão apresentando resultados satisfatórios.

Fazer referência ao termo analfabetismo neste trabalho demonstra o quanto o

problema que me propus a investigar é grave. A alfabetização é a fase inicial de todo

processo educacional que se inicia na escola, o desenvolvimento de habilidades de

interpretação,  distinção  dos  fatos  em meio  a  opiniões  (habilidade  imprescindível

nesta época, em que a pandemia de Sars-Cov-2, vírus causador da Covid-19 se

tornou o centro de uma divulgação massiva de desinformação), análise de um texto,

operações matemáticas, e por meio da leitura e da escrita, inserção ao mundo de

informação.  E  a  informação,  é  criada,  moldada  e  divulgada  com  a  velocidade

extraordinária proporcionada pelas tecnologias de informação.

No caso do adulto analfabeto, que não foi alfabetizado “na idade considerada

adequada”, são variadas as razões apresentadas para justificar a evasão da escola.

E ao fazer uma busca em outros estudos realizados a respeito,  ou conversando

informalmente com algumas pessoas, identifiquei razões tais como: a dificuldade ou

ausência de acesso às escolas e dificuldades financeiras, que afetam a capacidade



de comprar e manter os materiais escolares, e principalmente, a necessidade de

ajudar nos afazeres da casa ou colaborar  com o sustento da família.

As tentativas de resgatar estes adultos não alfabetizados, embora existam

projetos  e  iniciativas  em andamento  com este  objetivo,  tem tido  sucesso  muito

inferior a qualquer meta estipulada inicialmente no Brasil todo.

Eventualmente  são  mostrados  casos  de  sucesso  considerável,  mas  estes

ainda estão em pequeno número e isolados, inclusive na área foco desta pesquisa,

o município de São Luiz Gonzaga, que fica no noroeste do Rio Grande do Sul. Com

pouco  mais  de  30  mil  habitantes,  dos quais,  de  acordo com os  últimos  censos

(Escolar  de  2013,  demográfico  de  2010,  PNAD 2015  e  2019),  mais  de  6%  da

população maior de 15 anos são analfabetos. No município há quatro escolas que

atendem  alunos  na  modalidade  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  três  delas

estaduais e uma municipal. Esta última, a Escola Municipal de 1º Grau Centenário,

destaca-se pelo trabalho com alfabetização de adultos.

Embora estes 6% possam não parecer tão significativos, em números eles

representam uma parcela da população que está econômica e socialmente limitada

de muitas formas: na obtenção de empregos e faixas salariais mais altas, acesso a

cursos profissionalizantes oferecidos pelas empresas onde trabalham, dentre outros.

A comunicação social também fica prejudicada, uma vez que boa parte dela é feita

de forma escrita. E, se aprofundar um pouco mais, a incapacidade de ler e escrever

afeta aquilo que há de mais profundo no ser humano, sua própria autoestima.

Feitas estas ponderações e levando em conta a situação dos analfabetos em

nosso município, considerei necessário aprofundar esta questão, e para tanto fazer

uma  pesquisa  para  entender  melhor  estas  questões.  E  o  tema  central  dela,  é

analfabetismo na idade adulta.

O problema que me proponho investigar é “que causas levaram os adultos

analfabetos residentes em São Luiz Gonzaga/RS a não frequentar a escola?”.

O principal  objetivo  a  ser  atingido  por  meio  desta  pesquisa  é  analisar  as

causas  do  analfabetismo na  cidade  de  São  Luiz  Gonzaga/RS.  Especificamente,

pretendo  mapear  o  número  de  analfabetos  residentes  na  cidade  de  são  Luiz

Gonzaga e; Identificar as possíveis causas do analfabetismo no município.

As hipóteses  iniciais,  que dizem respeito  às  causas  do analfabetismo em

adultos no município, são as seguintes: necessidade que estes tiveram de ingressar

precocemente  no  mercado  de  trabalho;  as  dificuldades  de  aprendizagem
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enfrentadas  pelos  sujeitos  que  acabaram  os  afastando  da  escola;  por  falta  de

interesse  das  autoridades  competentes  em  auxiliá-los  a  terem  condições  de

frequentarem e se manterem no sistema de ensino.

A  realização  desta  pesquisa  se  justifica  inicialmente  pelo  interesse  da

pesquisadora  em  compreenderam  melhor  o  tema,  dada  sua  convivência  com

pessoas analfabetas, e com as dificuldades enfrentadas por eles em virtude de sua

incapacidade  de  ler  e  escrever.  Em segundo  lugar,  a  existência  de  um número

significativo de analfabetos em São Luiz Gonzaga, é preocupante e demanda um

estudo que ajude a entender este panorama, servindo de base para ações ou outros

trabalhos.  Por  último,  enquanto  estudantes  de  Pedagogia  há  a  necessidade  de

compreender melhor a realidade educacional do local onde se pretende trabalhar, e

as causas da sua atual condição. A universidade, neste caso a Uergs, forma todos

os anos uma turma de novos pedagogos que irão trabalhar (entre outros espaços)

no campo da alfabetização, profissionais que devem entender um pouco melhor as

condições educacionais da população, a fim de poderem se adequar às eventuais

faltas de projetos e vontade política para atender a demanda de alfabetização de

adultos.

A escolha  por  manter  o  foco  na  alfabetização  de  adultos  se  deu  pelas

consequências que investir na educação de adultos terá no futuro e o impacto disto

para  eles  e  para  a  sociedade,  no  sentido  de  melhores  empregos  e  salários,

possibilidade de estudar além da alfabetização, enfim, de melhorar suas condições

de vida.

Este  trabalho é  composto  de cinco  partes. Nesta  Introdução,  apresento  a

temática da pesquisa seus objetivos e o problema que conduziu as escolhas teóricas

e metodológicas;  no Capítulo II, intitulado Analfabetismo na Perspectiva de alguns

estudiosos da Educação de Jovens e Adultos, apresento o referencial bibliográfico;

No Capítulo III intitulado A Construção dos Movimentos Metodológicos da Pesquisa,

destaco o percurso de pesquisa e alguns dados sobre o grupo entrevistado; Na

Capítulo IV, Construções e Possibilidades Analíticas,  os dados das entrevistas são

confrontados  com  o  aporte  teórico  a  fim  de  se  cumprirem  os  objetivos  desta

pesquisa,  e  por  fim,  as Considerações finais,   onde analiso o cumprimento dos

objetivos da pesquisa e a comprovação das hipóteses.
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2  O  ANALFABETISMO  NA  PERSPECTIVA  DE  ALGUNS  ESTUDIOSOS  DA

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

De acordo com a definição da Organização das Nações Unidas- ONU, uma

pessoa funcionalmente  analfabeta é aquela que não pode participar de todas as

atividades nas quais a alfabetização é requerida para uma atuação eficaz em seu

grupo e comunidade, e que lhe permitem, também, continuar usando a leitura, a

escrita e o cálculo a serviço do seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento

de sua comunidade (PACIEVITCH, 2020).

O analfabetismo pode ser absoluto ou funcional. O analfabetismo absoluto é

quando a pessoa não teve contato com a leitura e a escrita.  Já o analfabetismo

funcional  é  aquele no qual  o  analfabeto é  incapaz de compreender  o texto que

acaba de ler, ou seja, mesmo sabendo ler e escrever, não possui capacidade para

interpretar o texto que lhes foi dado para ser interpretado. Embora este seja muito

mais comum, é o analfabetismo absoluto que aparece em números nas pesquisas

(PACIEVITCH, 2020).

Quando se entende que a educação é um dos maiores privilégios que uma

pessoa  pode  gozar,  é  possível  compreender  a  extensão  do  problema  que  é  o

analfabetismo.  Nas  palavras  da  diretora-geral  da  UNESCO,  Audrey  Azoulay,  a

alfabetização  é  o  pré-requisito  para  o  desenvolvimento,  individual  e  coletivo

(NAÇÕES UNIDAS, 2018). A alfabetização é o primeiro passo para a liberdade, para

a  libertação das restrições  sociais  e  econômicas,  o  que  se  torna  especialmente

importante, pois o analfabetismo é um dos maiores problemas enfrentados pelos

países subdesenvolvidos (PACIEVITCH, 2020; NAÇÕES UNIDAS, 2018).

Apesar  de  conquistas  nas  últimas  décadas,  que  vieram  de  um  amplo

movimento  de alfabetização e  democratização  do ensino,  a  direção das nações

unidas ainda considera que a perspectiva de um mundo em que cada indivíduo

tenha acesso ao conhecimento básico permanece como um ideal, sem que torne

uma  realidade  palpável.  As  novas  tecnologias  trazem novas  oportunidades  mas

também a necessidade de novas habilidades, e todas elas carentes das habilidades

básicas providas na alfabetização (NAÇÕES UNIDAS, 2018).



2.1 ANALFABETISMO HISTÓRICO E EDUCAÇÃO DE ADULTOS NO BRASIL

Na época da colonização do Brasil, as escolas eram um privilégio das classes

média e alta, e não havia interesse em se educar os filhos das classes baixa. Então,

por  consenso,  se  quem  precisava  estudar  estudava  na  infância,  não  havia

necessidade de se preocupar com a educação de adultos (ALMEIDA E CORSO,

2015). Houve algum ensino para adultos, no período colonial, através dos Jesuítas,

ensino que era oferecido principalmente no interesse da difusão do catolicismo ao

novo mundo, mas as entidades governamentais e a legislação, historicamente, só

levam em consideração e tratam do tema a partir da década de 1930 (ALMEIDA E

CORSO, 2015).

A partir  de  1930,  o  Brasil  entrou  em um período de estruturação urbano-

industrial, que modificou as exigências de formação, qualificação e diversidade da

força de trabalho,  fazendo com que as elites brasileiras tivessem de melhorar  a

oferta  de  educação,  criando  mecanismos  para  a  qualificação  da  mão  de  obra

(ALMEIDA E CORSO, 2015).  Na década de 1940, durante a ditadura do Estado

Novo, a Reforma Capanema, atendendo a estas demandas sociais,  oferecia aos

trabalhadores e seus filhos o ensino das primeiras letras, e complementava este

ensino através do ensino profissionalizante, representados pelo Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial – SENAI e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –

SENAC, comandados pelo empresariado,  que atribui  a  si  a  função de formação

técnica- política da classe operária engajada no mercado de trabalho (ALMEIDA E

CORSO, 2015).

O fim da ditadura do Estado Novo trouxe mais modificações das demandas

educacionais,  a  maioria,  ligadas  ao  preparo  da  mão  de  obra  para  o  mercado

industrial  em  expansão  e  ao  aumento  dos  números  de  eleitores.  Em  1947  o

Ministério  da  Educação  e  Saúde  lançou  a  Primeira  Campanha  Nacional  de

Educação de Adolescentes e Adultos- CEAA, centrada na percepção da educação

como   processo  destinado  a  proporcionar  a  cada  indivíduo,  conforme  suas

capacidades, os instrumentos indispensáveis ao acesso e domínio da cultura de seu

tempo,  de modo que pudesse desenvolver-se e procurar melhor ajustamento social

(ALMEIDA E CORSO, 2015). O objetivo era levar educação até os brasileiros das

cidades e zonas rurais,  estimulando o desenvolvimento socioeconômico.  Embora

estes  objetivos  fossem vistosos,  esta  campanha não se  preocupou em preparar
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educadores, pois se acreditava que educar jovens e adultos era mais simples e mais

fácil, não havendo necessidade de preparar um profissional para trabalhar com esta

população  (ALMEIDA E  CORSO,  2015;  STRELHOW,  2010).  Esta  campanha  foi

extinta em 1963, devido ao insucesso e críticas a ela dirigidas.

Entre 1960 e 1963 outras iniciativas surgiam com a intenção de cobrir  as

lacunas da Campanha. O Movimento de Cultura Popular- MCP, criado em 1960, pela

prefeitura  do  Recife  e  estendido  a  outras  cidades  do  interior  do  estado  de

Pernambuco,  concebia  a  educação  como  meio  de  proporcionar  as  condições

intelectuais para o esclarecimento dos trabalhadores, e ampliação do engajamento

deles  no  processo  de  transformação  social  (ALMEIDA  E  CORSO,  2015).  O

Movimento de Educação de Base -MEB (1961), liderado pela Conferência Nacional

de  Bispos  do  Brasil-  CNBB,  se  baseava  nas  experiências  com  educação

radiofônicas. Este movimento sobreviveu ao Golpe de 1964 tendo rompido com seu

compromisso  com  a  educação  de  classe  e  revisado  objetivos  teóricos  e

metodológicos, mudando-se para a Amazônia (ALMEIDA E CORSO, 2015)

Nos anos da Ditadura Militar a educação de Adultos é deixada de lado até a

intervenção da UNESCO. O MEB sofre repressão, e nos modelos estadunidenses,

em 1964 surgem os convênios USAID/MEC. Em 1966 é criada a Cruzada Ação

Básica  Cristã,  cuja  cartilha  mantinha  a  inspiração  em Paulo  Freire,  e  iniciava  a

distribuição  de  alimentos  como forma de  manter  a  frequência  escolar.  Em 1967

surge o Movimento Brasileiro de Alfabetização- MOBRAL. Este movimento restringiu

o conceito de alfabetização, a saber, ler e escrever e centralizou todas as iniciativas

de concepção e execução. Este movimento durou 15 anos, e sofreu duras críticas

(ALMEIDA E CORSO, 2015).

Em 1971,  o  Regime Militar  instituiu  o  Ensino  Supletivo  através da Lei  de

Diretrizes e Bases da Educação nº 5.692/1971, que pela primeira vez na história

dedica um capítulo específico para educação de jovens e adultos, o capítulo IV, no

qual reconhece a educação de jovens e adultos como um direito à cidadania, limitou

o dever do Estado à faixa etária de 7 a 14 anos. Com a proposta de flexibilidade do

supletivo, vieram também altos índices de evasão na Educação de Jovens e adultos,

que  entre  outros  fatores,  fez  com  que  o  MOBRAL  fosse  extinto  (ALMEIDA E

CORSO, 2015).

Com a chegada da constituição de 1988,  a lei deixou explicita pela primeira

vez a preocupação com a educação daqueles que não se educaram na idade ideal.
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Houve  destinação  de  metade  dos  recursos  da  educação  para  o  combate  ao

analfabetismo, a educação foi assegurada como direito social (art. 6), e como direito

de todos e dever do estado (art.  205),  além de determinar a  obrigatoriedade de

matricula e a garantia de acesso gratuito a educação básica, daqueles que não

tiveram oportunidade frequentar a escola na idade própria (art. 20) (STRELHOW,

2010, ALMEIDA E CORSO, 2015).

A  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  9394/96,  de  1996

determinou que o Plano Nacional de Educação fosse elaborado em concordância

com a Declaração Mundial de Educação para Todos, e lançou bases para constituir

a Educação de Jovens e Adultos como modalidade de ensino através da resolução

CNB/CEB No 1, de 5 de julho de 2000, que estabelece as Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (STRELHOW, 2010, ALMEIDA E

CORSO,  2015).  Ressalta-se  ainda  o  direito  a  jovens  e  adultos  à  educação

adequada às suas necessidades peculiares de estudo, e ao poder público fica o

dever de oferecer esta educação de forma gratuita a partir  de cursos e exames

supletivos (STRELHOW, 2010, ALMEIDA E CORSO, 2015).

Dentro  do  Ministério  da  Educação,  foi  criada  a  Secretaria  de  Educação

Continuada,  Alfabetização,  Diversidade  e  Inclusão  -SECADI,  responsável

especificamente pelas políticas direcionadas às populações excluídas, abrangendo:

Programa Brasil  Alfabetizado- PBA, Programa Nacional  do Livro Didático para a

Alfabetização  de  Jovens  e  Adultos-  PNLDEJA,  Projovem e;  Projovem Prisional.

(ALMEIDA E CORSO, 2015; WIEHEN, 2016).

O programa Brasil Alfabetizado foi criado pela Lei nº 10.880 de 9 de junho de

2004, como das medidas de combate à pobreza, instituídas pelo programa Fome

Zero  (WIEHEN,  2016).  Devido  à  falta  de  monitoramento  e  avaliação,  em 2005,

apenas 10% da meta inicial de alfabetizar 20 milhões havia sido atingida.

O Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação

Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos- PROEJA, foi criado

pelo  Decreto  nº 5.840,  de  13  de  julho  de  2006  pela  Secretaria  de  Educação

Profissional  e Tecnológica- SETEC e incluiu a EJA na oferta de cursos técnicos

profissionalizantes  (WIEHEN,  2016).  Está  dividido  em:  PROEJA-  com  formação

inicial  e  continuada  para  estudantes  do  Ensino  Fundamental  e  do  Médio,

complementando em 200 horas a carga horária da EJA e; O PROEJA Técnico- para
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estudantes de ensino médio,  complementando em 1200 horas à EJA (WIEHEN,

2016).

Em  2008  foi  criada,  com  o  objetivo  de  diminuir  as  taxas  de  evasão,  a

Assistência Estudantil do Proeja, para oferecer uma ajuda financeira de no mínimo

100 reais, destinados a cobrir custos de alimentação e transporte durante o curso.

Em 2013, o PROEJA foi integrado às ações do PRONATEC (WIEHEN, 2016).

A  Lei  de  Execução  Penal-  LEP,  Lei  Nº  7.210,  de  1984,  garante  aos

condenados e ao internos dos sistemas prisionais todos os direitos não atingidos

pela sentença ou pela lei, em 2010, a Resolução CNE/CEB nº 02/2010 estabeleceu

as  Diretrizes  Nacionais  para  a  oferta  de  Educação  para  Jovens  e  Adultos  em

Situação de Privação de Liberdade nos Estabelecimentos Penais, determinando a

oferta  de  educação  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (WIEHEN,

2016). Em 2011, o Decreto Nº 7.626 estabeleceu o Plano Estratégico de Educação

no âmbito do Sistema Prisional, assegurando a assistência da União aos estados

para  o  alinhamento  às  suas  diretrizes,  tinha  como  uma  das  metas  a

universalização da alfabetização e a ampliação da educação no sistema prisional;

(WIEHEN, 2016).

Em 2014, a Lei  13.005  /2014 instituiu  o Plano Nacional  de Ensino para o

período  entre  2014  e  2024,  que  em seu  artigo  2º,  apresenta  como  objetivo  a

erradicação do analfabetismo, e apresenta duas metas relacionadas à Educação

de Jovens e Adultos. A meta 9 é elevar a taxa de alfabetização da população com

quinze anos ou mais para 93,5 % até 2015, e até 2024, erradicar o analfabetismo

absoluto  e  reduzir  em  50%  a  taxa  de  analfabetismo  funcional.  A  meta  10  é

oferecer ao menos 25% das matrículas de EJA, nos ensinos fundamental e médio,

na forma integrada à educação profissional (WIEHEN, 2016).

2.2 ANALFABETISMO EM NÚMEROS

Segundo  dados  da  ONU,  há  617  milhões  de  crianças  e  adolescentes  no

mundo todo que não estão adquirindo habilidades mínimas em leitura,  escrita  e

matemática. E atualmente, existem 750 milhões de jovens e adultos que não sabem

ler nem escrever (NAÇÕES UNIDAS, 2018). E de acordo com a ONU, dois terços

dos  jovens  e  adultos  analfabetos  do  mundo  são  mulheres  (NAÇÕES  UNIDAS,

2018).
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O  Brasil,  segundo  pesquisas  do  ministério  da  educação,  ainda  tem  12,9

milhões de analfabetos em 2015, baixando para 11,3 em 2019 de acordo com a

Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios- PNAD (IBGE 2015, 2019). A taxa de

analfabetismo vem caindo, mas o processo é lento, o número de pessoas que não

sabem ler e escrever ainda é considerado preocupante (MEC, 2020). De acordo com

Ministério da Educação, o analfabetismo de jovens e adultos vem sendo reduzido no

país,  passando  de  11,5% em 2004  para  8,7% em 2012.  As  melhores  taxas  de

redução estão no Nordeste, que é exatamente onde o analfabetismo é mais grave

(MEC, 2020).

A Região Sul possui também uma parcela significativa de analfabetos, mas

em uma posição bem melhor do que o restante do país. Estima-se que o Rio Grande

do  Sul  tenha  281  mil  analfabetos  com  mais  de  15  anos,  ou  seja,  3%  da  sua

população.  Os  indicadores  deixam  claro  que  há  estabilidade  nos  números,

principalmente devido ao alto número de idosos que compõe a população do estado

(VIESSERI & AIRES, 2019). Os mesmos autores  apontam que fatores demográficos

estão entre as principais causas do analfabetismo em adultos, e demonstram que os

números reais  no  estado podem ser  melhores,  pois  entre  as  taxas há números

residuais, os quais são muito difíceis de diminuir, por se tratar de população acima

de setenta anos, que dificilmente se alfabetizará.

2.3 QUEM SÃO OS JOVENS E ADULTOS ANALFABETOS

Conforme Schwartz (2010)  a representação de analfabeto, difundida entre

boa  parte  dos  professores  e  alunos  é  que  são  pessoas  ignorantes,  carentes,

ingênuos,  incompetentes  e  preguiçosos.  Esta  visão  é  limitada  e  claramente

preconceituosa, dado que o fato de na maioria dos casos, estar analfabeto não foi

uma escolha do indivíduo.

A história da Educação de Jovens e Adultos, se analisada de perto demonstra

muitos dos preconceitos tidos em relação ao adulto  analfabeto.  Schwartz  (2020)

aponta  que  representações  sociais  sobre  o  analfabeto  brasileiro  tem tido  cunho

negativo,  expressando  preconceitos  que  permeiam  o  senso  comum  sobre  eles

esses sujeitos. Segundo a autora, propostas e projetos de EJA contribuíram para

uma percepção negativa do adulto analfabeto, como projetos em que o alfabetizador

precisava apenas saber ler e escrever, ou ser alguém cooperativo, que “adotasse”,
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em um gesto de generosidade, o analfabeto “carente”, vítima desta “chaga” social

que deveria ser “erradicada” que era o analfabetismo (p. 02). Assim,

a concepção, na melhor das hipóteses, ingênua do analfabetismo o encara
ora como uma “erva daninha” – daí a expressão corrente: “erradicação do
analfabetismo” –, ora como uma “enfermidade” que passa de um a outro,
quase por contágio,  ora como uma “chaga” deprimente a ser “curada” e
cujos índices,  estampados nas estatísticas de organismos internacionais,
dizem mal dos níveis de “civilização” de certas sociedades. Mais ainda, o
analfabetismo  aparece  também,  nesta  visão  ingênua  ou  astuta,  como  a
manifestação da “incapacidade” do povo, de sua “pouca inteligência”,  de
sua “proverbial preguiça”. (FREIRE, 1981)

O analfabeto é visto como vítima, como um doente à espera de alguém que o

ajude a se curar. No entanto, o analfabeto está além de qualquer caracterização

simplória que se faça a respeito dele, e de acordo com Basegio e Medeiros (2009),

os analfabetos jovens e adultos que buscam escolarização nos cursos noturnos, são

pessoas que tem uma condição diferente dos alunos do diurno. São trabalhadores,

que em grande parte já possuem um histórico de fracasso ou abandono escolar. São

alunos com faixas etárias muito variadas, que possuem filhos e cônjuges (BASEGIO

E MEDEIROS, 2009).

Alguns destes analfabetos são o que Basegio e Medeiros (2009) denominam

‘trabalhador  estudante’,  que vive  duas socializações diárias:  a  da escola  e  a do

trabalho.  Este  aluno  busca  principalmente,  por  meio  da  continuação  de  seus

estudos, uma forma de melhorar suas condições de emprego e consequentemente,

financeiras e de vida- da própria e daqueles por quem ele é responsável-, e em

razão desta  necessidade,  costumam ter  expectativas  imediatistas  com relação à

escola (BASEGIO E MEDEIROS, 2009).

Em meio a estas características há o aspecto emocional a ser considerado na

composição da figura do analfabeto. Ele, dentro ou fora da escola é uma pessoa, um

cidadão,  e  como tal  sofre  com as consequências  da não alfabetização.  Em sua

vivência  diária,  passam por  situações  embaraçosas  a  fim  de  não  exporem sua

situação  como  analfabetos,  tendo  que  fingir  que  estão  sem  óculos  para  poder

perguntar a outro o preço de algum produto no mercado ou em lojas, o nome da rua

quando buscam um endereço, entre outras (SCHWARTZ 2020). Com vergonha de

estarem analfabetos, culpam a si mesmos por não aprenderem, acreditando que tem

cabeça dura, são velhos demais, fracos das ideias, ou que os entes de sua família

não conseguem aprender (SCHWARTZ 2020; 2012).

17



Por vergonha e medo de falharem novamente, afinal, já tentaram aprender e

não  conseguiram,  acabam  não  querendo  fazer  mais  uma  tentativa.  Se  sentem

culpados pela não aprendizagem, acreditando que não são inteligentes ou capazes

de aprender, e devido a estes sentimentos, evitam buscar ou aceitar situações de

aprendizagem, e para justificar, apresentam desculpas esfarrapadas como cansaço,

distancia da escola, entre outras (SCHWARTZ 2020).

Estes  equívocos  históricos  e  pessoais  de  entendimento  não  permitem ao

analfabeto compreender a si mesmo ou ser entendido facilmente pelo que são na

realidade. Como explica Schwartz (2020), eles são, em geral, sujeitos inteligentes,

que  desenvolveram  estratégias  de  sobrevivência  em  uma  cultura  escrita,  sem

possuírem  os  instrumentos  adequados  para  isso,  e  ainda  assim,  conseguem

resolver problemas, viver, trabalhar e amar.

2.4 RAZÕES PARA NÃO TER HAVIDO A ALFABETIZAÇÃO E AS EXPECTATIVAS

DO ADULTO ANALFABETO AO RETORNAR À EDUCAÇÃO FORMAL

São muitos os problemas que ocorrem no processo de alfabetização, e os

empecilhos podem, muitas vezes, impedir que o aluno se alfabetize ou que continue

seus estudos a fim de aproveitar ao máximo o que a educação tem a oferecer. O

cansaço  do  professor  em  decorrência  da  longa  jornada  de  trabalho,  pais

desempregados  que  lutam  para  manter  a  alimentação,  e  que  não  conseguem

comprar  material  escolar  adequado,  e  a falta  de autoestima dos alunos,  que ao

enfrentar  estas  dificuldades  deixam  a  escola  (OLIVEIRA,  2010;  SILVA E  DINIZ,

2009).

O próprio  analfabetismo pode causar  um efeito  de continuidade.  Pais não

alfabetizados,  ou  com  histórico  de  fracasso  escolar  podem,  devido  à  própria

experiência desestimulante, não encontrarem perspectivas em mandar seus filhos à

escola  (OLIVEIRA,  2010).  A ausência  de  escolas  próximas  à  moradia,  distância

perceptível em grandes cidades e zona rural, também afeta diretamente a frequência

escolar, especialmente das famílias com menos recursos financeiros, que não tem

como levar ou pagar transporte escolar (OLIVEIRA, 2010; SILVA E DINIZ, 2009).

Estes fatores fazem com que muitas vezes, os alunos resignem-se diante das

dificuldades, e acabem acomodando-se no trabalho braçal, deduzindo que para este

tipo de atividades não é necessário  o domínio da leitura,  escrita  e  interpretação

(OLIVEIRA, 2010; SILVA E DINIZ, 2009).
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Aqueles que voltam a frequentar a escola após adultos também sofrem com

empecilhos. Lemos (2011) considera que entre as principais causas de evasão na

Educação  de  Jovens  e  Adultos  está  a  desmotivação  de  muitos  alunos.  Esta

desmotivação é causada por salas fisicamente preparadas para atender crianças e

não jovens e adultos; tratamento infantilizado da parte dos professores; problemas

de autoimagem, devido à idade; preconceito dos jovens em relação aos mais idosos;

histórico de fracassos em tentarem se alfabetizar; deficiências físicas, em especial

os de visão e incompatibilidade com o horário de trabalho e por fim; dificuldades

familiares.  Essas  dificuldades  contribuem  tanto  para  a  evasão  quanto  para  o

fracasso (LEMOS, 2011).

Entender o que o adulto analfabeto deseja da escola quando toma a decisão

de retornar à escola e iniciar, reiniciar ou terminar seus estudos deve ser uma das

principais  preocupações  de  quem  trabalha  com  educação  de  jovens  e  adultos.

Compreender  as  relações  de  trabalho  melhorar  de  qualidade  de  vida,  convívio

social,  ou  simplesmente  ter  maior  facilidade em atividades diárias,  -que em sua

maioria, demandam habilidades de leitura e escrita- que estão implícitas na vontade

de se alfabetizar, podem evitar equívocos metodológicos que podem ser uma das

causas de evasão e abandono escolar.

Baseando-se em pesquisas informais realizadas com alunos e alunas jovens

e adultos em processo de alfabetização com o objetivo de compreender os motivos

de eles retornarem às salas de aula, Schwartz (2020) destaca algumas das razões

apresentadas: não querer mais depender de outros para ler; poder ler, e com isso

saber qual o ônibus que passa na rua; poder ir a um endereço sem pedir orientação

a outros; poder ler a Bíblia e; poder escrever sem depender de outro.

Gadotti  (2014),  afirma que os analfabetos são pessoas que têm urgência,

assim como têm urgência todos os que vivem interditados dos seus direitos mais

básicos. São pessoas que esperam encontrar uma escola baseada na abordagem

tradicional, como eles lembram a sua experiência na infância (SCHWARTZ, 2001),

uma escola com um sentado atrás do outro,  aprendendo enquanto soletravam e

repetiam letras (SCHWARTZ, 2020).

Grande parte dos professores, ao serem questionados sobre quem são os

jovens  e  adultos  que  buscam a escola  para  se  alfabetizarem,  responde apenas

“alunos”, como se este fosse um grupo homogêneo de pessoas com as mesmas

expectativas e necessidades, visão esta equivocada e simplista, pois são pessoas
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de  sexos,  idades,  origens  sociais  e  com  experiências  diferentes  (BASEGIO  E

MEDEIROS, 2009).

2.5 SÃO LUIZ GONZAGA E A SITUAÇÃO DE ANALFABETISMO

São Luiz Gonzaga é um município de pequeno porte que está localizada na

região noroeste do Rio Grande do Sul, e de acordo com o Censo Demográfico de

2010 tem 34.556 habitantes (2010), distribuídos em uma área territorial de 1.295,837

Km².

Sua história faz parte da dos Sete Povos das Missões, e é berço de figuras

importantes  na  arte  e  na  política,  com  destaque  para  o  Senador  José  Gomes

Pinheiro Machado, Luiz Carlos Prestes, líder comunista, os o poeta pajador Jayme

Caetano Braun, e os músicos Noel Guarani e Cenair Maicá. Por fazer parte das

Reduções  Jesuíticas,  ainda  há  no  município,  atrativos  turísticos  e  históricos

relacionados às  reduções  jesuíticas,  construídas sob  o  comando  dos padres  da

Companhia  de  Jesus  e  que  trouxeram  muito  da  sociedade  europeia  para  esta

região.

A  economia  do  município  se  baseia  principalmente  na  agricultura  e  na

pecuária.  A  indústria  de  transformação  também  está  presente,  o  comércio  é

tradicional e bastante variado, e o setor de serviços se adapta ás necessidades da

população.

O município,  conforme  o  site  da  Prefeitura  Municipal,  é  bem suprido  por

escolas  do  ensino  fundamental  e  médio  e  também possui  estabelecimentos  de

ensino superior, dentre eles a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Terra de

história e tradições destaca-se Instituto Histórico e Geográfico do Município, tornou-

se uma instituição respeitada e atuante na cultura da região.

Possui  Museu  Arquelógico,  cujo  acervo  fruto  de  pesquisas  e  estudos

arqueológicos  na  área,  e  o  Museu  Municipal  Senador  Pinheiro  Machado  busca

preservar a história do local e de seu povo. A Biblioteca Pública Senador Pinheiro

Machado, que conta com um acervo bibliográfico de cerca de 20.000 obras literárias,

está aberto para pesquisa e entretenimento.

De acordo com o censo escolar 2013, a taxa de analfabetismo na região é de

6,35% sendo que o número de habitantes em nossa cidade é de 35.123, isso quer

dizer que mais ou menos 2230 pessoas residentes nesta cidade são analfabetas.

No site da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, são apresentados alguns
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excertos do Plano Nacional de Ensino, do qual a Secretaria destaca a Meta 10 (nº9/

PNE): Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5

até 2015, e até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e

reduzir em 50% o analfabetismo funcional.
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3 A CONSTRUÇÃO DOS MOVIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Conforme os objetivos, esta é uma pesquisa de cunho descritivo, exploratório

e  analítico,  que  tem  como  propósito  proporcionar  maior  familiaridade  com  o

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.

A pesquisa segue uma abordagem qualitativa, que segundo Fonseca (2002)

não  se  preocupa  com  representatividade  numérica,  mas,  sim,  com  o

aprofundamento da compreensão de um grupo social,  de uma organização, etc.,

baseando sua pesquisa em métodos flexíveis, com metodologia própria, buscando

explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, sem quantificar

valores.

Foram instrumentos de coleta de dados a pesquisa bibliográfica e entrevista

semiestruturada. A pesquisa bibliográfica é, de acordo com Gil (2007), feita a partir

do levantamento de referências teóricas já analisadas, na qual os dados são obtidos

em fontes escritas, neste caso artigos e livros, essencialmente obtidos em PDF na

internet. A entrevista semiestruturada será realizada com adultos analfabetos, a fim

de determinar suas razões para não haverem se alfabetizado.

A entrevista  está  estruturada de modo que possam ser  consideradas três

categorias de participantes: Os que nunca frequentaram a escola; os que pararam

de estudar por dificuldades educacionais e; os que pararam de estudar por motivos

socioeconômicos e familiares.

A princípio,  alguns dados seriam obtidos pessoalmente  pela  pesquisadora

junto a representantes de órgão públicos e através de entrevistas. Como em um

primeiro contato não foram obtidos dados relevantes, e a seguir o mundo entrou em

um  período  conturbado  devido  à  epidemia  causada  pelo  vírus  Sars-  Cov-  2,

causador  da  Covid-  19,  as  entrevistas  não  poderiam,  de  maneira  geral,  serem

realizadas de forma presencial.  A ideia era conversar com as pessoas acerca do

enfrentamento e da convivência com a problemática causada pelo analfabetismo,

buscando esclarecer as questões expostas nos objetivos desta pesquisa, fazendo

uso da internet, por meio do aplicativo Google Meet.

Esbarrei então na falta de familiaridade e de acesso das pessoas analfabetas

ou  semianalfabetas  à  tecnologia  necessária  para  encontros  virtuais.  Por  fim,  o

número  de  entrevistados  foi  reduzido  de  modo  que  as  pessoas  pudessem  ser



entrevistadas pessoalmente, dentro do círculo familiar e de amizades, sempre com

os devidos cuidados para evitar o risco de contágio.

Os participantes foram postos a par do conteúdo e dos objetivos da pesquisa,

e  os  que  tinham  certo  domínio  da  escrita  e  da  leitura  assinaram  o  Termo  de

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexos)-e foi-lhes assegurado que os dados

obtidos nas entrevistas seriam utilizados somente para este trabalho.

Foram entrevistadas dez pessoas com idades  entre  quarenta  e  setenta  e

cinco anos. Destes, quatro são do sexo masculino e seis do sexo feminino. A maioria

dos entrevistados trabalha. Sete deles já estão aposentados, mas ainda trabalham

para incrementar a renda. São donas de casa, um funcionário público, e diaristas.

Três deles receberam a entrevista e por dominarem um pouco a leitura e a

escrita, escreveram pequenos textos respondendo às questões. Com os demais, as

perguntas foram respondidas em uma conversa, a qual foi gravada com celulares, e

posteriormente transcrita para a realização da análise.

Realizou-se uma transcrição literal das entrevistas -que pode ser apreciada

em sua totalidade nos anexos- de modo que, na medida do possível, as palavras

sejam lidas exatamente como os entrevistados as pronunciaram ou escreveram. A

fim  de  preservar  a  identidade  dos  participantes,  seus  nomes  reais  não  foram

utilizados. Cada entrevistado recebeu um apelido, formado pelas palavras Senhor e

Senhora, de acordo o sexo do participante seguido de uma das 10 primeiras letras

do alfabeto. Como por exemplo: Senhora A, Senhor H.

As  respostas  foram  estruturadas  na  forma  de  um  único  texto,  e  então

analisadas  a  fim  de  encontrarem-se  as  conexões  entre  as  falas  e  escritas  dos

participantes da pesquisa e as proposições dos autores cujos trabalhos formam o

aporte teórico reunido no segundo capítulo. A seguir, as questões e respostas foram

analisadas de modo a verificar as hipóteses da pesquisa. Por último, realizou-se a

revisão dos objetivos da pesquisa, e estabeleceu-se uma resposta para a questão

problema.
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4 CONSTRUÇÕES E POSSIBILIDADES ANALÍTICAS

Foram entrevistadas dez pessoas com idades  entre  quarenta  e  setenta  e

cinco anos. Destes, quatro são do sexo masculino e seis do sexo feminino. São

trabalhadores e trabalhadoras, donas de casa, um funcionário público, sete deles já

aposentados. Esta caracterização vai de encontro com o que apresentam Basegio e

Medeiros (2009), quando afirmam que os analfabetos são um público diferenciado,

que possui histórico de abandono escolar, com faixas etárias muito variadas, que

possuem filhos e cônjuges.

São adultos com histórias complexas, que quando lembradas causaram-lhes

risos,  gracejo,  rostos  felizes  e  esperançosos,  mas por  vezes,  ressuscitaram nas

lembranças velhas mágoas familiares, tristeza e sensação de desamparo visível nos

rostos  dos  entrevistados,  dois  deles  em  lágrimas.  Esta  análise  levará  em

consideração o aspecto sentimental  surgido durante as entrevistas, pois além de

trazer  o  humano  e  o  social  para  dentro  de  minha  pesquisa,  foi  essencial  para

compreender as falas em sua totalidade.

A transcrição  completa  das  entrevistas,  que  pode  ser  apreciada  em  sua

totalidade nos anexos, realizou-se de modo que, na medida do possível, as palavras

sejam lidas exatamente como os entrevistados as pronunciaram, desta forma o leitor

poderá  depreender  algumas  características  dos  participantes  da  pesquisa  pela

forma de falar. Igualmente, no caso de três entrevistados, que dominavam a escrita

o suficiente para responder por escrito, as entrevistas foram transcritas exatamente

como estão no texto. A fim de preservar a identidade dos participantes, aqui serão

chamados de Senhor e Senhora, de acordo com seu sexo, seguido de uma das 10

primeiras letras do alfabeto. Como por exemplo: Senhora A, Senhor H.

Nesta análise, inicialmente apresentarei alguns pontos a fim de determinar as

características  mais  notáveis  do  grupo  entrevistado,  buscando  o  suporte  da

bibliografia  que  baseou  esta  pesquisa  e  nas  falas  dos  entrevistados.  A seguir,

analisarei os pontos obtidos de modo a alcançar o cumprimento dos objetivos do

trabalho e refletir se as hipóteses iniciais foram comprovadas.

Dos dez entrevistados, 8 estudaram algum tempo. 4 deles, dois homens e

duas mulheres, até a 5a série, um até o 2a até a 3a. Dois deles, um homem e uma

mulher estudaram apenas alguns meses, e também, um homem e uma mulher que

jamais frequentaram a escola.



Apenas o Senhor I tinha escola perto de casa. Oliveira (2010) e Silva e Diniz

(2009) concordam que a grande distância entre as escolas e a moradia dos alunos é

um fator determinante para que os alunos não frequentem ou abandonem a escola e

consequentemente não se alfabetizem. No caso da Senhora E, as escolas ficavam

distantes e não havia transporte:

Só assim, a mãe não dexava nós i no colejo, era muito longe mesmo aquela
época nós morava era cinco quilômetro e meio pra i no colégio.  E iam de
que jeito pra escola? Nós tinha que i a pé se nós fosse, claro! (SENHORA
E)

Como afirmam Silva e Diniz (2009) e Oliveira (2010), a dificuldade de acesso

para  quem  reside  na  zona  rural  é  ainda  maior.  É  o  caso  da  maioria  dos

entrevistados,  e  pelos  seus  relatos,  a  dificuldade  de  achegar  até  a  escola

certamente colaborou para a evasão:

Não cheguei a aprendê.  Não? Não. I  o colégio era munto longe demais,
tinha que atravessá campo e banhado. Às veis a gente chegava saía com a
ropa limpa pa o colégio com os pé que era um barro puro, chegava lá tinha
que lavá, se lavá podê entrá pa dentro do colégio (SENHOR I)

À exceção da Senhora B, todos os entrevistados tiveram que ajudar em casa,

trabalhar nas plantações com os pais ou no lugar deles. A senhora A chama de crise

a situação que viviam e conta que ela e seus onze irmãos, em situação de pobreza,

não puderam estudar, pois tinham que trabalhar para ajudarem a manter a família,

terminando por,  como apontam Silva e Diniz (2009),  acomodarem-se no trabalho

braçal, para o qual saber ler e escrever não é necessário. O Senhor H parou seus

estudos na 5a serie porque

o colégio era muito longe e na epoca não existia transporte e motivo de
família (pai ter duas ou mais. Pois faltava o necessário para os filhos se
manterem e então tinha que trabalhar para ajudar no sustento da família e
cuidar dos irmãos menores (escrita do entrevistado)

Os problemas de família fazem parte da história de outros, como a do Senhor

I, que também interrompeu seus estudos na 5a serie:

eu pensava numa solução para ajudar minha mãe para ajudar a colocar a
comida na mesa aí tinha um vizinho que trabalhava com obras aí pedi um
serviço a ele e ele sabendo das minhas dificuldades logo me estendeu a
mão aí comecei a trabalhar eu tinha uns 15 anos me dedicava só pensava
em ajudar minha mãe pois era muito difícil para nós minha mãe fazia faxina
aí  com meu dinheiro  eu  ajudava  ela  meu pai  nunca  vi  na  vida  tinha  a
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obrigação  de  ajudar  minha  família  no  momento  que  deixei  de  estudar
pensava nos meus irmãos que eram pequenos (escrita do entrevistado)

tive que ajudar minha mãe em casa meu pai nos abandonou eu e meus três
irmãos eu era o mais velho lembro que em casa não tínhamos mantimentos
aí a gente ia para escola Pois tínhamos merenda (escrita do entrevistado)

O  Senhor  I,  assim  como  seus  irmãos,  tinham  na  escola  uma  fonte  de

educação  e  também  de  alimento,  cuja  distribuição,  como  forma  de  manter  a

frequência escolar, foi instituída em 1966 com a Cruzada Básica Cristã (ALMEIDA E

CORSO, 2015).  A prática  de distribuição de alimentos,  os lanches ou merendas

persiste, e certamente colabora para a manutenção de crianças na escola.

Assim como os Senhores H e I assumiram a responsabilidade de seus pais, o

Senhor L compartilhava as do seu, e defende o pai em suas falas:

E era só eu, os outro tudo erum piqueno, era só eu pa lavrá i prantá i limpá,
aí  digo,  eu vô pará pa trabaiá.  […]  Tinha que ajudar a contribuir  em
casa? É, ajudá, que o pai já era… ele fazia também o serviço ele fazia o
serviço. Pra lavrá era eu que os boi era uns boi meio brabo e ele, o pai,
tinha medo de cangá eles, aí digo, é ia eu. (SENHOR L)

A necessidade de trabalhar, nos casos analisados é gerada pelas dificuldades

financeiras enfrentadas pelas famílias. Dentre os entrevistados, apenas a Senhora F

não explicita a existência de problemas de natureza financeira.

Os problemas de aprendizagem são causadores do abandono dos estudos. A

Senhora B, quando lhe perguntam se ela teve dificuldades de aprendizagem, ela

afirma que tinha. E tenta explicar:  - “Tinha deficuldade, tinha. Não sei se eu acho

que eu já puxei pela vó pela mãe, que a mãe não… tinha, a família ajudou”.  Para

ela, o problema estava na família, em outras palavras, na genética, avó e mãe e

tinham dificuldade para aprender e passaram isto para ela. Esta situação se reflete

no  que  encontramos  na  obra  de  Schwartz  (2020;  2012),  que  fala  sobre  esta

situação, na qual os analfabetos culpam a si mesmos, acreditando que têm cabeça

dura, são velhos demais,  fracos das ideias, ou que os entes de sua família não

conseguem aprender. Lemos (2011),  também aponta a falta de autoestima como

causa de desmotivação e consequente abandono escolar.

Comprovando a causa apontada por Oliveira (2010) e Silva e Diniz (2009), a

Senhora C, entende que as dificuldades que teve de aprender foram essencialmente

devido à falta de livros didáticos, que a família não tinha condições de prover. E a

Senhora D, que parou de estudar na infância e tentou retornar aos estudos depois
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de adulta, se limitou a dizer que “não deu certo” sua tentativa de voltar a estudar,

sem deixar claro quais dificuldades teve.

No  que  diz  respeito  ao  apoio  das  famílias,  apenas  dois  entrevistados

afirmaram que a família apoiava e acreditava na necessidade de estudar “-a mãe

queria muito, Deus o livre”, diz a Senhora E. No caso do Senhor L, os pais queriam

que ele estudasse, mas ele achou melhor trabalhar e ajudar o pai no sustento da

família. O Senhor L é um dos casos que se encaixam no perfil do estudante que se

resigna  diante  das  muitas  dificuldades,  acomodando-se  no  trabalho  braçal  e

deduzindo que para tais atividades não é necessário o domínio da leitura, escrita e

interpretação (OLIVEIRA, 2010; SILVA E DINIZ, 2009).

Os demais, no entanto, não tiveram apoio das famílias. A Senhora B afirma

que os pais nada fizeram para ajudá-la a continuar os estudos. E na quinta série o

pai a tirou e sua irmã da escola. O relato da Senhora C demonstra bem esta falta de

interesse dos pais em incentivarem os filhos:

E  os  pais  tomaram  alguma  providência  nessa  fase?  Mas  nada!  Só
quirium que nós trabaiasse na lavôra. Parei de istudá, nem fizero ixigência
que eu vortasse. Não era colégio, eu istudei num garpão véio dum vizinho.
Mas  muito  me  vale  hoje  o  istudinho  que  eu  tive.  […]  E  os  pai  não
interessava  qui  us  fio  istudasse.   Falta  de  interessa  da  mãe,  nunca  se
importô por nóis, nem quando tava doente se importava.

Cabe  ressaltar  que  os  pais  dos  entrevistados  eram  todos  analfabetos,  e

alguns deles também possuíam um histórico de fracasso escolar. São estes pais,

que de acordo com Oliveira (2010) e Silva e Diniz (2009), por serem analfabetos e

desestimulados,  não  encontram  perspectivas  em  mandar  seus  filhos  à  escola,

aliados.

As mães da Senhora C e da Senhora D, que ficaram viúvas enquanto os

filhos  ainda  eram pequenos,  focaram mais  em sustentar  a  família,  deixando  os

estudos  em  segundo  plano.  Outras  questões  influenciaram  na  decisão  de  não

permitir que os filhos estudassem, como no caso destas duas, as mãe consideravam

que a escola era muito longe- cinco quilômetros- e, portanto poderia ser perigoso já

que não havia quem acompanhasse no trajeto.

A ação  da  escola  é  também um fator  importante  para  que  os  alunos  se

mantenham estudando. Os entrevistados foram questionados a respeito de a escola

ter tomado providências quanto às suas necessidades, ou se, no caso de terem
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abandonado  os  estudos,  se  a  escola  buscou  resgatá-los.  Na  infância,  nenhum

obteve apoio da equipe da escola. No caso da Senhora B, atitude dos professores

em relação às dificuldades que ela apresentou está resumida na frase “Não, não

fizeram nada”. Na fase adulta, quando procurou a escola aos 18 anos, ela finalmente

obteve apoio: “depois eu istudei, qui eu vim istudá nesse colégio ali,  aí comecei

istudá, tinhum pacencia de mi insiná tudo me davum as coisa tudo pra mim fazê, fiz

bem feitinho, aí tirei a depluma, aqui nesse colégio”. No caso do Senhor L o caso foi

um pouco diferente. Na sua fase adulta, representantes da escola foram até ele para

que ele entrasse no Ensino Noturno, mas ele recusou, por achar perigoso andar à

noite para ir ao colégio.

Lemos  (2011)  aponta  outros  motivos  pelos  quais  os  estudantes  da  EJA

acabam por  parar  de  frequentar  a  escola  como salas  e  tratamento  infantilizado,

problemas  de  autoimagem  pela  idade,  preconceito  por  parte  dos  mais  jovens,

fracassos  anteriores  em  tentarem  se  alfabetizar,  deficiências  físicas,

incompatibilidade  com  o  horário  de  trabalho  e  dificuldades  familiares.  O

constrangimento  causado  por  preconceito  também  faz  parte  das  coisas  que

desiludiram os entrevistados com relação à escola. A Senhora B afirma que sofriam

preconceito devido à condição financeira da sua família. O sofrimento da Senhora C

por ter sido reprovada dois anos, e aos 13 anos estar recém na terceira série, e não

ter sequer uma borracha foi o que a fez abandonar a escola.

O  preconceito  e  a  falta  de  preparo  dos  professores  também  podem  ser

percebidos no relato das agressões sofridas pela Senhora B:

Fui aprendendo coisinha assim sabe, fumo muito assim muito judiada no
colégio,  as  professora  batiam  muito  na  cabeça  da  gente.  Tinha  uma
professora  que  era  madrinha  do  teu  padrinho,  judiava  muito  de  nóis.  O
conservava era dá com régua na cabeça da gente e depois com a régua
raiá e deixá a gente de castigo

Além disso, havia a vergonha de estar fora de casa. Contando o caso de uma

professora que teria enlouquecido durante a aula, ou “perdido a mente”, como ela

diz, a entrevistada ajuda a compreender como era a sala de aula:

que  aquele  tempo era  tudo  quetinho,  ninguém arterava  a  voz,  ninguém
respondia… pá contá eu nunca pedi licença pá i no banhero de vergonha.
Eu não abria a boca pra nada. Ai tudo a gente tinha vergonha. Não sei
porquê deu isso na próxima
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Com  tantos  impedimentos  para  o  estudo  durante  a  infância,  e  com  as

oportunidades que surgem com a Educação de Jovens e Adultos, era de se esperar

que pelo menos alguns se interessassem em frequentar a escola na idade adulta.

Cinco  dos  dez  entrevistados  buscaram  a  alfabetização,  ou  pelo  menos  uma

continuidade em seus estudos interrompidos. A Senhora B, que havia sido vítima de

maus tratos não escondia a felicidade quando relatou sua experiência de estudar

após adulta:

A senhora estudou depois, na sua fase adulta? depois eu istudei, qui eu
vim istudá nesse colégio ali, aí comecei istudá, tinhum pacencia de mi insiná
tudo  me  davum as  coisa  tudo  pra  mim fazê,  fiz  bem feitinho,  aí  tirei  a
depluma, aqui nesse colégio. Que idade a senhora tinha? Aí eu já tinha 18
ano. 

A  paciência  que  as  professoras  de  sua  infância  não  tiveram,  e  que

provavelmente tem relação direta com seus problemas de aprendizagem, ao ser

encontrado na EJA permitiu que ela recebesse uma certificação de alfabetização. O

Senhor I vai frequentar a escola aos 40 anos, e tem a esperança de, quem sabe

agora, terminar seus estudos.

A Senhora D tem uma história mais complicada. Prefere não aprofundar muito

o assunto, mas manifestando muita tristeza em sua expressão, quando questionada

se quando mais velha chegou a querer estudar, ela apenas afirma que “Quis, mas

dá já não adiantô”. E questionada se não deu certo, apenas disse que não deu e

encerrou a entrevista.

No caso do Senhor J, foram os problemas de saúde que impediram-no de

voltar a estudar:

Quando mais velho, chegou a querer estudar de volta?  Quando eu quis
istudár de volta, que eu vim morar na cidade, por… por uma dificuldade do
destino, eu tive duas vez ameaça de AVC, e depois tive uma convulsão. Aí
terminei c’um poco de problema de memória (SENHOR J)

O Senhor L tem sua história de tentativa de retorno dividida. Na primeira vez,

quando adolescente, teve interesse em voltar a estudar e procurou a escola, ficando

lá alguns dias, mas saiu novamente. Quando idoso, e com uma escola oferecendo

Educação de Jovens e Adultos bem próxima de sua casa, ele justifica o fato de não

tentar retornar à escola pela falta de segurança da localidade onde mora: “ nós não

tinha que i, vierum aqui pra eu i, mas era de noite, do jeito que anda isso aí… eu
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tinha medo de saí de noite.  Aí  digo,  não,  má não vai  dá,  pque esses malandro

andum medonho né?”.

Questionados se dominam a escrita e a leitura, três dos dez entrevistados

afirmaram dominar a escrita ou leitura. Estes três entregaram a entrevista escrita, e

foi sua escolha fazê-lo. O texto entregue pela Senhora A é conciso, com pequenas

falhas nas palavras, mas de fácil compreensão;  o do Senhor H, também conciso, no

qual ele afirma que o maior estudo era viver a vida e por fim, o do Senhor I, que é

mais um relato de vida e um desabafo, bem escrito. Pode-se dizer pelos textos, que

realmente eles dominam a escrita e em boa parte a leitura.

Do grupo restante, as Senhoras B, C e D, que estudaram até 5a,  3a,  e 2a

series, turmas em que a alfabetização já deveria estar concretizada, e a Senhora E e

o  Senhor  L  que  estudaram  meses  e  a  Senhora  F  e  o  Senhor  N  que  não

frequentaram a escola, nenhum domina escrita e leitura. O trecho a seguir é a fala

de uma entrevistada que estudou até a 5a serie:

A senhora sabe escrever texto, pegar e escrever uma carta? não. Não.
não  A senhora  reconhece  dinheiro,  as  horas  pra  olhar  no  relógio?
(escrever texto, carta) o dinhero sim. O dinhero só não, não assim mas,
conta assim eu não me perco se eu te se eu te soltá dinhero pra ti, vomo
supor, te sortá 200, eu sei que tu tem 200 pila, então ah não, e não me logra
nada a gente sabe tudo, tá mais face pra mim.  A senhora sabe escrever
seu nome? O meu nome eu sei. Mas daí, outros nomes a senhora sabe
escrever,  não? não,  só  de  bobajera  assim  com  crianças  Aprendeu
pouquinha coisa? Poquinha coisa… (SENHORA B)

A Senhora E, que estudou quatro meses, deixa claro que não foi suficiente

para alfabetizá-la, porque, como ela própria justifica, não sabe ler. Escrever ela sabe

apenas o próprio nome, e ainda assim com muita dificuldade.

A Senhora E, que frequentou a escola por quatro meses, esclarece que não

foi alfabetizada, pois não sabe ler. Escrever ela só sabe o próprio nome, e ainda

assim “muuito mal e mal”.

Utilizando  a  definição  de  analfabeto  funcional  apresentada  por  Pacievitch

(2020), que entende como a pessoa que não pode participar de todas as atividades

nas quais a alfabetização é requerida para uma atuação eficaz em seu grupo e

comunidade,  utilizando  leitura,  a  escrita  e  cálculo  a  serviço  do  seu  próprio

desenvolvimento e do desenvolvimento de sua comunidade, e com base na análise

das entrevistas, seis dos entrevistados são analfabetos funcionais, pois dominam os
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rudimentos  da  leitura  e  as  vezes  da  escrita,  mas  não  gozam  plenamente  das

habilidades  funcionais da alfabetização.

Quatro são analfabetos absolutos, pois não tiveram contato com a leitura e a

escrita ou apenas o suficiente para reconhecer as letras do próprio nome e números

(PACIEVITCH,  2020).  Estes  ainda  fazem parte  dos 11,3  milhões de analfabetos

absolutos que havia no Brasil  em 2019 (IBGE 2015,  2019).  Contextualizando os

números, eles fazem parte dos 281 mil analfabetos gaúchos e dos mais de 2 mil

analfabetos São Luizenses.

Não  são  pessoas  incapazes  de  maneira  alguma.  Tem dificuldades  diárias

devido à incapacidade de ler e escrever, mas são capazes de calcular mentalmente,

de negociar valores monetários e de se relacionar socialmente. Equívocos históricos

e pessoais não permitem aos analfabetos compreenderem a si mesmos ou serem

entendidos  pelo  que  de  fato  eles  são:  sujeitos  inteligentes,  que  desenvolveram

estratégias  de  sobrevivência  em  uma  cultura  escrita,  sem  possuírem  os

instrumentos adequados para isso, e ainda assim, conseguem resolver problemas,

viver, trabalhar e amar (SCHWARTZ, 2020)

Naturalmente,  por  não  estarem  alfabetizados  plenamente,  ainda  estão

restritos de varias maneiras, considerando que é através da alfabetização que o

indivíduo se torna livre das restrições sociais e econômicas (PACIEVITCH, 2020;

NAÇÕES UNIDAS, 2018).

Estas pessoas,  em sua maioria,  valorizam a educação e compreendem o

valor dela para a vida. Schwartz (2020) destaca algumas das razões que fazem o

adulto querer aprender a ler e escrever, como não querer mais depender de outros

para ler; poder ler, e com isso saber qual o ônibus que passa na rua; poder ir a um

endereço sem pedir orientação a outros; poder ler a Bíblia e; poder escrever sem

depender de outro. Quando a Senhora C diz “muito me vale hoje o istudinho que eu

tive”, ela demonstra que ter estudado até a 3a serie permite que, ao saber ler e

escrever  consiga  passar  por  estes  desafios  diários  com  um  pouco  mais  de

facilidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir  da análise das entrevistas, e estabelecidas as possíveis conexões

com o referencial teórico desta pesquisa, apresento agora as considerações finais

deste trabalho, seguindo os objetivos desta investigação.

O objetivo  específico  era  mapear  o  número  de  analfabetos  residentes  na

cidade  de  são  Luiz  Gonzaga.  O  dado  mais  recente  encontrado  foi  o  do  Censo

Escolar de 2013, que aponta uma taxa de 6,35% de analfabetos na população. Este

número se refere apenas aos analfabetos absolutos. Utilizando como base a origem

de nossos entrevistados, cuja maioria absoluta veio de localidades interioranas do

município,  estes analfabetos estão principalmente na zona rural  do município ou

nas zonas periféricas da cidade. Em sua maioria são pessoas acima de 40 anos.

O segundo objetivo era identificar as possíveis causas do analfabetismo no

município.  Identificados  por  meio  da  análise  das  entrevistas,  e  em  ordem  de

impacto, são elas: problemas financeiros na família; - ter que trabalhar para ajudar

no sustento da família desde muito cedo e; - dificuldade de acesso à escola.

Há as causas secundárias, que ou são causadas pelas já citadas como falta

de roupas e materiais escolares ou de alimentação ou existem, mas são menos

aparentes, como a dificuldade de aprendizagem, preconceito na escola e falta de

interesse por parte dos pais.

As hipóteses iniciais sobre as causas do analfabetismo em São Luiz Gonzaga

eram as seguintes: necessidade que estes tiveram de ingressar precocemente no

mercado de trabalho; as dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelos sujeitos

que  acabaram os  afastando  da  escola;   por  falta  de  interesse  das  autoridades

competentes em auxilia- los a terem condições de frequentarem e se manterem no

sistema de ensino.

A primeira delas foi plenamente comprovada, a necessidade de trabalhar é

uma  das  principais  causas  do  analfabetismo.  A  segunda  é  uma  das  causas

secundárias, mas não figura entre os principais causadores do problema. A terceira

não  pode  ser  comprovada  facilmente.  Existem  projetos,  leis  e  iniciativas

relacionados à alfabetização, que passaram pelas mãos de autoridades. No entanto,

a julgar pela busca infrutífera por dados realizada junto à Secretaria de Educação e

Cultura deste município, e a óbvia falta de conhecimento sobre o tema manifestada



pelos  responsáveis  pelo  setor,  demonstram que  se  não  falta  de  interesse,  pelo

menos desconhecimento de causa há por parte das autoridades.

Este estudo acaba sendo também uma forma de apresentar considerações

importantes sobre o contexto educacional do município. A formação de professores

capacitados  depende  não  apenas  de  conhecimento  específico  e  didático,  mas

também de um entendimento aprofundado da situação das escolas e dos alunos

com  quem  os  atuais  e  futuros  professores  irão  atuar.  Espero  que  este  estudo

contribua para novas investigações,  que possam cada vez mais aprofundar  este

assunto e buscar soluções possíveis para a problemática do analfabetismo.
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ANEXOS



QUESTÕES PARA OS ANALFABETOS

1- Frequentou escola por algum tempo?

NUNCA ESTUDOU

1- Na infância, seus pais ou responsáveis chegaram a matriculá-lo (a) na escola?
a) Caso sim, porque não iniciou os estudos?
b) Caso não, qual o motivo, na sua opinião, de não haverem o (a) matriculado? (não
havia escola, falta de recursos, escola longe de casa, os pais considerarem que o
estudo não serviria para a vida)

1- Quando tornado independente, chegou a considerar começar a estudar?

a) Caso sim, o que o motivou a querer estudar e o que o fez não levar adiante a
ideia?

b) Caso não, porquê?

PAROU DE ESTUDAR POR DIFICULDADES EDUCACIONAIS

1- Até que série/ ano estudou? Foi quando criança ou após Adolescente/ adulto?

1-  Que dificuldades de que tipo  teve? (visão,  audição,  ou  relativas  ao ensino  e
aprendizagem)

1-  Quando  se  percebeu-se  que  haviam  dificuldades  para  apender,  pais  e
professores buscaram solucionar o problema? Houve preconceito envolvido?

1- Caso tenha estudado na adolescência ou fase adulta buscou solução para as
dificuldades?

a) se sim, elas não foram resolvidas por qual razão?

PAROU DE ESTUDAR POR MOTIVOS SOCIOECONÔMICOS E FAMILIARES

1- Até que série/ ano estudou? Foi quando criança ou após Adolescente/ adulto?

1- O que o (a) fez parar de estudar?

- Motivos familiares (pais não consideravam necessário estudar, não havia quem
conduzisse a criança até a escola)

-  Motivos socioeconômicos (não havia escola na localidade onde morava; escola
distante  demais;  não  havia  transporte  ou  como  pagá-lo;  condições  financeiras
insuficientes de modo geral,  tinha que ficar  em casa para cuidar  dos irmãos ou
ajudar nos afazeres, dentre outros)



Apêndice 1- Transcrição integral das entrevistas

SRA A
Estudei até 5ª serie sim. Frequentei o istudo guarda criança. oque fez eu parar de

estudar a crise! Nos eramos entre 12 irmãos e Não podia mais estudar ou
trabalha para ajudar a os pais Nos irmãos, muito pobre e Não tinha escola
perto de Nossa redencia

SRA B
1-  até  que  série  a  senhora  estudou,  a  senhora  chegou  a  estudar  na  sua

infância, me até que série estudou?  até os 15  até que série a senhora
estudou? a quinta séria depois... rodei. Mas a senhora aprendeu, como foi
esse desenvolvimento da senhora?  Fui aprendendo coisinha assim sabe,
fumo muito assim muito judiada no colégio, as professora batiam muito na
cabeça da gente. Tinha uma professora que era madrinha do teu padrinho,
judiava muito de nóis. O conservava era dá com régua na cabeça da gente e
depois  com a  régua  raiá  e  deixá  a  gente  de  castigo.  E quais  foram as
dificuldades quanto a aprender que  senhora encontrou nessa fase, a
senhora tinha dificuldade de aprender?  Tinha deficuldade, tinha. Não sei
se eu acho que eu já puxei  pela vó pela mãe, que a mãe não… tinha, a
família  ajudou.  Equando  a  senhora  percebeu  que  tinha  dificuldade,  a
família  ajudou,  buscaram  solucionar,  a  escola,  pais  e  professores
buscaram solucionar isso ou não? Não não. Não fizeram nada? Não, não
fizeram nada . Só o pai arretirou nóis do colégio, era eu e a tia Ninica, o pai
arretirou nóis.   tinha,  havia algum preconceito com os alunos,  alguma
discriminação sim, sim, sim, tinha por questões financeiras…? tinha, tinha
tinha?  Tinha.  A senhora estudou depois, na sua fase adulta?  depois eu
istudei, qui eu vim istudá nesse colégio ali, aí comecei istudá, tinhum pacencia
de mi insiná tudo me davum as coisa tudo pra mim fazê, fiz bem feitinho, aí
tirei a depluma, aqui nesse colégio.  Que idade a senhora tinha? Aí eu já
tinha 18 ano.  A senhora domina escrita e a leitura hoje? sim  A senhora
sabe  escrever  texto,  pegar  e  escrever  uma  carta? não.  Não.  não  A
senhora  reconhece  dinheiro,  as  horas  pra  olhar  no  relógio?(escrever
texto, carta) o dinhero sim. O dinhero só não, não assim mas, conta assim eu
não me perco se eu te se eu te soltá dinhero pra ti, vomo supor, te sortá 200,
eu sei que tu tem 200 pila, então ah não, e não me logra nada a gente sabe
tudo, tá mais face pra mim.  A senhora sabe escrever seu nome?  O meu
nome eu sei. Mas daí, outros nomes a senhora sabe escrever, não? não,
só de bobajera assim com crianças Aprendeu pouquinha coisa? Poquinha
coisa… os problemas que aconteceu durante a sua aprendizagem, então
nada foi  resolvido? Nada  nada  foi  resolvido,  pra  mim nada.  A direção,
professores, ninguém tomou nenhuma providência? Nada, nada. Porquê,
a senhora parou de estudar… Parei  de istudá. E eles não buscaram lhe
ajudar? Não,  o  pai  tirou  nóis…  e  ficaram?  Fiquemo. Foi  ninguém  pra
escola…?  Que tipo de estabelecimento era sua escola, era uma escola
normal ou era uma casa? Uma casa assim que cederum pra botarim os
aluno istudá. A gente, sabe… eu aprendi muito pouquinha coisa que foi me de
fazê meu nome. Mas uma continha assim que fazium lá no quadro, insinavum
pra nós, tu faz tanto tanto, aí foi. Aí depois, depois nesse colégio que eu vim



praqui vim qua, que eles procurarum, mas nós já de idade procurarum, aí eu
vim, aí tirei a depruma, que as continha que ela passava no quadro nóis sabia
tudo bem feitinho tudo, aí, aí não deu mais daí não desenvolveu mais? aí
não desenvorveu mais. Ota professora que eu tive, a dona Jussara, eu não
tava na aula esse dia, ela ddeu um pânico, enlocô, atirô os caderno fora, tirô
os aluno, e foi imbora. Daí nunca mais ela pôde dá aula, perdeu a mente essa
professora. Mas não era os aluno que incomodava, que aquele tempo era
tudo quetinho,  ninguém arterava a voz,  ninguém respondia… pá contá eu
nunca pedi licença pá i no banhero de vergonha. Eu não abria a boca pra
nada. Ai tudo a gente tinha vergonha. Não sei porquê deu isso na próxima.
Uma professara que eu tive, eu morava na Cerrinha e essa em São Luiz. Era
um pânico daquela professora, pidi passage pos aluno, quela não tinha pa
pagá o ônimo pra í e vim. Aí os aluno tinha que ajuntá um troquinho pra ajudá
a professora pra í daqui de São Luiz lá fora dá aula pra nóis porque el não
tinha como pagá passage. Ai que uns ano atrais tudo era dificultoso. Essa
professora chorava porue não tinha cumo vortá daí pidia pros aluno pagá a
passage pra ela E a senhora ajudava? Nem me lembro se eu tava ou não,
cecerto os que tinhum mais.

SRA C
Falá o que primero? O seu nome, a sua idade, quantos anos a senhora tem, pode

começar. Grava aí. Ai miá fala inrola… Não tem importância. Meu nome é
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, tenho 67 ano. Istudei 5 ano. Rodei 2 ano. Cum 13
ano tava na tercera séria, parei de istudá. Por dificuldade, falta de agasalho,
farta  de  material,  us  pai  só  me déro  caderno de  12  foia  i  um lape,  nem
borracha não me dero, i chinelinha de dedo e um casaquinho de pelúcia. Nu
inverno, tinha que atravessá um lavorão de soja pra chegá no colégio, era no
interior nóis era agricultor. Intão tinha que í na casa de um tiu pra istudá ca
miás prima pque nunca me déro livro. Mas me conto muito feliz com o poco
istudo que eu tenho. Quê mais?  A senhora tinha dificuldade, então, para
aprender?  Tinha por falta de livro.  E os pais tomaram alguma providência
nessa fase?  Mas nada! Só quirium que nós trabaiasse na lavôra. Parei de
istudá, nem fizero ixigência que eu vortasse. Não era colégio, eu istudei num
garpão véio dum vizinho. Mas muito me vale hoje o istudinho que eu tive.
pode contar normal, bem natural.  I daí, eu cum 13 ano tinha um galo que
cantava e aquele galo aquela cantiga tão borrecida e eu me sentia assim tão
ruim  cum  13  ano  e  eu  recém  na  tercera  série,  disisti  de  istudá.  Tinha
vergonha…?  Tinha  vergonha.  I  us  pai  não  igigiro,  quirium  que  só  nóis
trabalhasse. I meu irmão istudava notro colejo, i daí era inverno, aquela época
não compravum agasalho prus fio, ele s’incarangô no colégio, as professora
tiverum que inrolá num pelego. I daí o guri foi foi que também parô de istudá
de dificuldade, longe pra fora. E os pai não interessava qui us fio istudasse.
Falta  de  interessa da mãe,  nunca  se  importô  por  nóis,  nem quando  tava
doente se importava

SRA D
1- Frequentou escola por algum tempo? Até o segundo ano sim.  Na infância,

seus  pais  ou  responsáveis  chegaram  a  matriculá-lo  (a)  na  escola?



Matricularo. a) Caso sim, porque não iniciou os estudos? Porque a gente
veio morá pra fora, nós troquemo de lugar, nós trabalhava na lavoura, sabe,
onde a gente era empregado, pai era empregado sabe. I  daí nós iamos, i
depois cheguemo lá por uns mês, 4 mês, a mãe ficou viúva, daí terminou
tudo. Minha mãe ficou fiuva, daí viemo imbora de lá pra outro lugar aí não
tinha cumo a gente ir, não tinha cumo frequentá a iscola porque era muito
longe, não tinha quem levasse. Eu sô filha única. Não tinha irmão, não tinha
irmã,  não  tinha  nada.  Quando  a  senhora  ficou  mais  velha,  chegou  a
querer estudar? Quis, mas dá já não adiantô. Não deu certo…? Não deu

SRA E
Seu  nome  e  sua  idade. XXXXX  XXXXXXXX  X  XXXXXXX. Quantos  anos  a

senhora tem? 73. a senhora chegou a ser matriculada na escola, chegou
a frequentar? Sim 4 mês.   $ meses a senhora estudou? Chegou a ser
alfabetizada ou não?  Não! Não? Não. Porque não sei lê.  Não sabe ler…
escrever? Só sei escrevê meu nome muuito mal e mal e… assim, a mãe não
dexava nós i no colejo, era muito longe mesmo aquela época nós morava era
cinco quilômetro e meio pra i no colégio. E iam de que jeito pra escola? Nós
tinha que i a pé se nós fosse, claro! E daí depois a mãe arresoveu a se mudá
de lá, vendeu lá porque o finado pai faleceu, aí a mãe se mudou, ficô mais
difícil ainda. Daí não fumo mais no colejo, não fumo e não fumo. E depois
nunca chegô de a gente, como aqui no Mamede ô quarqué lugar, daí a gente
já tá de idade, cansado de trabalhá de dia pra istudá de noite, cumo é que a
gente vai fazê? Não tem como. Tem que ficá. E daí fiquei e fiquei. Agora já tô
com 74, é, vô fazê 74, com 73 ano feito, agora o que que tu qué andá de noite
pra istudá? não tem mais como né? E a família, incentivou nessa época a
estudar? Sim, a mãe queria muito, deus o livre.  Eram então as condições
financeiras mesmo? Era porque minhas irmã, muitas aprenderam ainda a lê
e escrevê porque erum mais velha de que a gente, pensavam mais né, a
gente era criança, era o nenê em casa, não tinha o que fazê, tinha que ficá
alí.  Por  condiçoes  financeiras  não  teve…  e  o  pai  faleceu  e  a  mãe…
desnorteou tudo, sabe o que é né? Uma pessoa com 8 filho pra criá e ficá
viuva? Claro… puxado né...

SRA F
 Alguma vez participou, chegou a ir, foi matriculada na escola? Não não cheguei

a í.. Nunca? É, nunca eu fui. Na tua infância os pais nunca tiveram a ideia
de colocar tu  na escola? Não.  Não?.  Não.  E tu  não teve vontade de ir
estudar ou participar de...? Não. Nunca teve interesse? Não.  Qual o motivo
de não terem te matriculado na escola? Eu fia, as veis me dava gripe, até
dor  de ovido,  que eu tinha,  daí  a  mãe diz,  cumué qui  tu  vai,  mia fia,  no
colégio, dái não pude istudá. E a escola era muito longe da tua casa, o que
que  teus  pais  achavam,  que  não  era  importante  estudar,  o  que  eles
pensavam? Que não era.  Que não era importante? É.  E tu nunca teve
interesse também XXXX, de participar? Não.  E depois que tu entrou na
tua fase adulta, algum momento tu teve de estudar, teve interesse de ir
procurar a escola depois de adulta? Não. Não despertou interesse? é. Não
teve nenhum motivo, uma ideia de procurar a escola quando tinha EJA



aqui no Mamede? Não.  Nunca tu teve vontade? Nunca tive.  Não? Não
gostava de estudar XXXX? Não Porquê? Porque sim. Por nada, não tinha
vontade? É.

SR H   eu XXX XXXXX XXXXXXX. 61 anos de idade só cursei a 5ª série pois o
colégio era muito longe e na epoca não existia transporte e motivo de família
(pai ter duas ou mais. Pois faltava o necessário para os filhos se manterem e
então tinha que trabalhar para ajudar  no sustento da família e cuidar  dos
irmãos menores. mais o estudo maior era viver a vida pois com este pouco
estudo fui funcionario publico estadual há 30 anos na mesma entidade 24-
10.2020

SR I
Meu nome é XXXXXXX XX XXXXX estudei tenho 40 anos até a 5a série pois tive

que ajudar  minha mãe em casa meu pai  nos abandonou eu e  meus três
irmãos eu era o mais velho lembro que em casa não tínhamos mantimentos aí
a  gente  ia  para  escola  Pois  tínhamos merenda repeti  a  primeira  série  2x
morávamos em uma casa bem pequena caindo os pedaços quando chovia
parecia que não tinha paredes pois enche de água aí não dá vontade de ir à
escola pois eu pensava numa solução para ajudar minha mãe para ajudar a
colocar a comida na mesa aí tinha um vizinho que trabalhava com obras aí
pedi  um  serviço  a  ele  e  ele  sabendo  das  minhas  dificuldades  logo  me
estendeu a mão aí comecei a trabalhar eu tinha uns 15 anos me dedicava só
pensava em ajudar minha mãe pois era muito difícil para nós minha mãe fazia
faxina aí com meu dinheiro eu ajudava ela meu pai nunca vi na vida tinha a
obrigação de ajudar minha família no momento que deixei de estudar pensava
nos meus irmãos que eram pequenos hoje trabalha ainda em obras Quem
sabe agora posso terminar meus estudo

SR J
1- Frequentou escola por algum tempo? Não, porque eu morava pra fora. O meus

pai erum pobre, morava longe no interior, não tinha colégio naquele tempo pra
lá.  Por  isso  eu não pude istudá.  Quando mais  velho,  chegou a  querer
estudar de volta?   Quando eu quis istudár de volta, que eu vim morar na
cidade, por… por uma dificuldade do destino, eu tive duas vez ameaça de
AVC, e depois tive uma convulsão. Aí terminei  c’um poco de problema de
memória

SR L
Qual é o seu nome? É XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX. Quantos anos os

senhor tem? 74.  o senhor chegou a frequentar a escola, chegou a ser
matriculado? Aí  fui  um poco no colégio aí  parei  de istudá pra trabaiá.  E
chegou a aprender, chegou a aprender a ler e escrever? Não cheguei a
aprendê. Não? Não. I o colégio era munto longe demais, tinha que atravessá
campo e banhado.  Às veis  a  gente chegava saía com a ropa limpa pa o
colégio com os pé que era um barro puro, chegava lá tinha que lavá, se lavá



podê entrá pa dentro do colégio.  E os pais ajudavam, tinham interesse que
o senhor fosse estudar? Tinhum mais aí eu não quiria, digo não, mais eu vô
trabaiá na roça. E era só eu, os outro tudo erum piqueno, era só eu pa lavrá i
prantá i limpá, aí digo, eu vô pará pa trabaiá.  O senhor parou então por
dificuldades financeiras. É, é. Tinha que ajudar a contribuir em casa? É,
ajudá, que o pai já era… ele fazia também o serviço ele fazia o serviço. Pra
lavrá era eu que os boi era uns boi meio brabo e ele, o pai, tinha medo de
cangá eles, aí digo, é ia eu. Mas uma veis também o… diz que um boi uma
veis quase me matô. Ele…, nóis eu trabaiava e atava ele na soga assim pra
pastá meidia dava agm ua i ele iscapô, i eu fui pegá ele pra não tava comendo
milho na lavora, o milho era nesse ponto, i baxô a cabeça i me grudôle as
aspa, me pegô aqui na custela me atirô no chão i quando ele veio de novo pra
me dá outra aspada eu dei uma paulada no fucinho dele. Nu fim tivemo qui
vendê i pra pegá no campo tivero que matá a tiro.  Os pais consideravam
importante o estudo naquela época? Davam importância pro…? Davum
Achavam que er a importante que o senhor fosse pra escola? É i aí eu digo,
mais ele não qué lidá cum us boi, tem medo, aí nu fim tive qui saí do coléjo.
Era tempo de lavrá i prantá milho, prantá soja, tudo. Daí fui saí pra ajudá ele
em casa.   E depois, quando senhor estava moço já, adolescente ou na
sua fase adulta,  o  senhor  teve interesse em voltar  a  estudar?  Uhum.
Teve?. Tive. Chegou a procurar a escola? Mais na…. Fui lá, tive uns dia i
saí  de  novo  do  colégio.  Não  deu  sequência  no  seu  estudo? É. Não
conseguiu  levar  adiante  então?  Não.  Novamente  por  questões
financeiras, por ter que ajudar em casa ou… ? É de tê que ajudá im casa.
E a escola tomou alguma providência, de procurar vocês pra voltar a
estudar ou não?.  As não, não vortô.  Na sua fase adulta, o senhor teve
interesse em voltar a estudar? Tive, mais depois pensei, vô ficá im casa pra
ajudá. I aí parei.  E quando teve EJA na escola aqui perto o senhor não
teve interesse em ir estudar? Não. Não? Nós não tinha que i, vierum aqui
pra eu i, mas era de noite, do jeito que anda isso aí… eu tinha medo de saí de
noite. Aí digo, não, má não vai dá, pque esses malandro andum medonho né?



Entrevistas escritas







TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntári0 (a), da pesquisa
de Graduação em Pedagogia.  intitulada “ANALFABETISMO NA IDADE ADULTA
EM SÃO LUIZ GONZAGA- RS”. A pesquisadora responsável por essa pesquisa é
LIDIANE  BERTOLO  PEREIRA,  que  pode  ser  contatada  no  telefone
(055991213649), ou pelo email (pereiralidi@hotmail.com).

Será realizada uma entrevista, tendo como objetivo identificar as possíveis
causas  do  analfabetismo  no  município,  e  norteado  pela  seguinte  questão  “que
causas levaram os adultos analfabetos residentes em São Luiz Gonzaga/RS a não
frequentar a escola?”. Poderão ser previamente agendados a data e horário para a
referida entrevista.   Esse procedimento ocorrerá na residência dos entrevistados,
com  os  devidos  cuidados  a  fim  de  proterger-se  da  eventual  contaminação  por
COVID-19. Não é obrigatório responder a todas as perguntas.

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão colaborar para
um melhor entendimento das causas do analfabetismo em São Luiz Gonzaga.

A pessoa  que  estará  acompanhando  o  procedimento  da  entrevista  será
apenas a pesquisadora estudante de graduação Lidiane Bertolo Pereira.

Você poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de
despesa e constrangimento.

Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de
artigos técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade
será mantida através da não identificação do seu nome.

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador,  em
lugar seguro de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo
serão destruídos.

Este termo de consentimento livre e esclarecido possui (01) uma página, e é
feito em 02 (duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e
outra com o participante da pesquisa.

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com
a Orientadora  desta  pesquisa,  a  Profa.  Dra.  Rita  Cristine  Basso  Soares  Severo
através do e-mail rita-severo@uergs.edu.br.

Nome do participante:

_______________________________     ___________________________
Assinatura da participante da pesquisa Assinatura da Pesquisadora



Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD)

Eu,  Lidiane Bertolo Pereira,  da Universidade Estadual  do Rio Grande do

Sul,  do  curso  de  Pedagogia,  do  departamento  de  Ciências  Humanas  da

Unidade  de  São  Luiz  Gonzaga,  no  âmbito  do  projeto  de  pesquisa  intitulado

“Analfabetismo na Idade Adulta em São Luiz Gonzaga- Rs”,  comprometo-me

com a utilização dos dados contidos nos meus registros de pesquisa. Esclareço que

os dados a serem coletados se referem a entrevistas semiestruturadas no período

de 30/10/2020 a 08/11/2020.

Declaro entender que é minha a responsabilidade de cuidar da integridade

das informações e de garantir a confidencialidade dos dados e a privacidade dos

indivíduos que terão suas informações acessadas.

Também é minha a responsabilidade de não repassar os dados coletados ou

o banco de dados em sua íntegra,  ou parte  dele,  à  pessoas não envolvidas na

equipe da pesquisa.

Por fim, comprometo-me com a guarda, cuidado e utilização das informações

apenas para cumprimento dos objetivos previstos nesta pesquisa. Quaisquer outras

pesquisas em que eu precise coletar informações serão submetidas a apreciação do

CEP/UERGS  (Campus  Central.  Prédio  11  -  Av.  Bento  Gonçalves,  8855,  Bairro

Agronomia,  Porto  Alegre/RS  CEP  91540-000,  Fone:  (51)  3318-5148,  E-mail:

cep.uergs@gmail.com)

São Luiz Gonzaga, ____ de Março de 2020.

________________________________

Lidiane Bertolo Pererira

Pesquisadora Responsável
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