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    Este projeto partiu de minhas experiências em que obtive na vida antes da escola e também 

de quando fui passando pelos ciclos de aprendizagens. Fui criado por minha avó materna, que 

era analfabeta, mas com um conhecimento de vida que surpreenderia qualquer um. 

    Os pais de minha avó, também eram analfabetos e muito humildes aos quais eu não 

conheci, mas segundo o que ela me contava, por isso não a incentivaram a estudar. Minha avó 

sempre incentivou seus quatros filhos a estudarem, mas na época ela tinha que trabalhar para 

sustentar a família, e pela falta de leitura que ela tinha, não pode acompanhar o processo de 

aprendizagem deles. 

    Com todos esses ambientes em que vivi, surgiram algumas indagações na minha época de 

estudante das series básicas de educação e também nos meus estágios em que eu fazia para a 

minha Graduação do Curso de Pedagogia, da Universidade Federal Fluminense.  

    Quando eu estava fazendo a disciplina de Educação de Jovens e Adultos, o problema surgiu 

com maior força na leitura do artigo “AS ALTERAÇÕES SOFRIDAS PELOS CONCEITOS 

DE CULTURA POPULAR E EDUCAÇÃO POPULAR AO LONGO DA HISTÓRA 

BRASILEIRA: DO IMPÉRIO À REPÚBLICA”, escrito por (Maria Cristina, ano 1985). O 

artigo foi abordado no 8º período pela Profª. Drª. Lorene Figueiredo de Oliveira, e que debatia 

a respeito das mudanças ao longo dos tempos de uma cultura popular e também de educação 

popular e acima de tudo, o oferecimento de uma educação para todos, mas de qualidade. Vi 

neste artigo a possibilidade de desenvolver o tema que agora apresento como trabalho de 

conclusão de curso. 

    Nos dias de hoje, em pleno o século XXI, encontramos muitas crianças criadas por pais e 

avós que não tiveram oportunidade de estudar na idade considerada ideal e com isso deposita 

tudo nos filhos e netos, e foi a partir de algumas dúvidas de porque essas pessoas não 

estudaram e se isso afeta na aprendizagem dessas crianças que resolvi escrever sobre o 

assunto. 

    Minha avó materna que me criou, dizia que o maior arrependimento dela era não ter 

estudado e que gostaria muito de saber ler e escrever. Mesmo sendo uma pessoa de muito 

conhecimento adquirido durante sua vida, algo lhe faltava, que era o conhecimento adquirido 

na escola. 

    Algumas vezes eu a peguei arrumando os meus cadernos e livros, que eu como qualquer 

criança, não ligava para guarda-los nos lugares apropriados, mas com a maior dedicação, que 
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é de todas as avós, tinha considerável paciência para colocar cada um deles na minha mochila. 

E isso me chamava à atenção, pois mesmo sem saber ler, ela os folheava, um por um. 

    Na Universidade Federal Fluminense me disseram que tinha que escolher um tema para o 

Trabalho de Conclusão do Curso, e que tenha algo a ver com a vida de quem esta formando. 

Eu pensei e cheguei à conclusão de nada me faria mais feliz do que tentar descobrir o porquê 

minha avó não estudou na considerada época certa, e os problemas que a impediram de ter 

uma formação escolar. Resolvi fazer pesquisas bibliográficas e entrevistas com professores e 

pais analfabetos de alunos para responder às perguntas que apresento abaixo. 

    Com todas as alegrias e tristezas que eu passei na minha vida acadêmica e com muitas 

dúvidas e soluções, me surgiram as seguintes perguntas: Será que filhos de pais analfabetos 

enfrentam maiores dificuldades ao chegar à escola? E isto interfere na qualidade de sua 

aprendizagem? Qual é a influencia de pais analfabetos não educação dos filhos? 

    O objetivo deste trabalho é analisar como crianças, adolescente e até mesmo os adultos que 

se encontram nesse processo de aprendizagem são influenciados na sua educação por pais 

analfabetos. 

    Muitos pais, avós, tios e até irmãos ajudam na criação e educação de crianças de suas 

famílias, e alguns deles não tiveram aquele ensino que é obtido por professores que estudaram 

para passar às crianças, sua educação foi adquirida durante a vida, uma educação que muitas 

vezes não é reconhecida e sofre demérito em relação às outras, neste mundo letrado. 

 

Palavras-chave: famílias analfabetas; educação de jovens e adultos; famílias letradas. 
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    This project started from my experiences that I had in my life before school and also from 

when I went through the cycles of learning. I was raised by my maternal grandmother, who 

was illiterate, but with a knowledge of life that would surprise anyone. 

    My grandmother's parents were also illiterate and very humble whom I did not know, but 

according to what she told me, so they did not encourage her to study. My grandmother 

always encouraged her four children to study, but at the time she had to work to support her 

family, and because of her lack of reading, she could not keep up with their learning process. 

    With all these environments in which I lived, some questions arose in my time of student of 

the basic series of education and also in my stages in which I did for my Graduation of the 

Course of Pedagogy, Federal Fluminense University. 

    When I was doing the discipline of Youth and Adult Education, the problem arose more 

strongly in the reading of the article "THE CHANGES SUFFERED BY THE CONCEPTS 

OF POPULAR CULTURE AND POPULAR EDUCATION THROUGH THE BRAZILIAN 

HISTORY: FROM THE EMPIRE TO THE REPUBLIC", written by Maria Cristina, year 

1985). The article was approached in the 8th period by Profª. Drª. Lorene Figueiredo de 

Oliveira, and that debated about the changes throughout the times of a popular culture and 

also of popular education and above all, the offer of an education for all, but of quality. I saw 

in this article the possibility of developing the theme that I now present as a course conclusion 

paper. 

    Nowadays, in the midst of the 21st century, we find many children raised by parents and 

grandparents who did not have the opportunity to study at the age considered ideal and with 

that puts everything in the children and grandchildren, and it was from some doubts why these 

people Did not study and if this affects the learning of these children that I decided to write on 

the subject. 

    My maternal grandmother who raised me said that her greatest regret was that she had not 

studied and that she would very much like to be able to read and write. Even though he was a 

person of much knowledge acquired during his life, something was lacking, which was the 

knowledge acquired in school. 

    Sometimes I got her packing my notebooks and books, which I like any child, did not care 

to keep them in the right places, but with the greatest dedication, which is of all the 

grandmothers, had considerable patience to put each one of them in the my backpack. And 

this caught my attention, for even though I could not read, she flipped through them, one by 

one. 
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    At the Federal University of Fluminense I was told that I had to choose a theme for the 

Course Conclusion Work, and that it had something to do with the life of the one who is 

forming. I thought and came to the conclusion that nothing would make me happier than 

trying to figure out why my grandmother did not study at the right time, and the problems that 

prevented her from having a school education. I decided to do bibliographic research and 

interviews with teachers and illiterate parents of students to answer the questions I present 

below. 

    With all the joys and sorrows that I have spent in my academic life and with many doubts 

and solutions, the following questions have arisen: Do children of illiterate parents face 

greater difficulties when they arrive at school? And does this interfere with the quality of your 

learning? What is the influence of illiterate parents not parenting? 

    The objective of this work is to analyze how children, adolescents and even adults who are 

in this process of learning are influenced in their education by illiterate parents. 

    Many parents, grandparents, uncles and even siblings help in the upbringing and education 

of children in their families, and some of them did not have that teaching that is obtained by 

teachers who studied to pass on to them, their education was acquired during their lifetime, an 

education that Is often unrecognized and demerit in relation to others in this literate world. 

 

Keywords: illiterate families; Youth and adult education; Families. 
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INTRODUÇÃO  

    O Materialismo Histórico Dialético ajuda a compreender como nos relacionamos com os 

conflitos sociais, ou seja, você e o ambiente em que vive e sua relação com o contraditório, 

com o injusto, e esse é um dos principais objetivos do método. A dialética surge para resolver 

o problema entre o sujeito e o objeto, ou seja, o que o separa ou impede de ser ou ter seus 

direitos validados, por exemplo. 

    O pensamento dialético, diz que nada é imóvel ou vertical, mas isso não é passado para as 

camadas populares, e sim como o que existe não pode ser mudado, isto é, a classe dominante 

é detentora do poder e a dominada ou operaria sempre será obrigada a trabalhar para manter o 

luxo da burguesia. 

    A dialética de Marx, segundo PIRES (1997, p.85), mostra de forma completa a diferença 

entre as classes e como isso se apresenta como divergências educacionais e assim permite 

analisar filosófica e cientificamente as contradições, e com isso encontrar soluções, ainda que 

parciais, pois só superando a sociedade capitalista estas desaparecerão. 

    Para o método, se o mundo é cheio de contradição, não podemos seguir a lógica formal, e 

sim procurar um novo caminho para explicar o que nos é passado como empírico ou verdade 

única, e é assim que utilizamos o materialismo histórico dialético, ou dialética marxista. 

    O sujeito se apodera do conteúdo para mudar o objeto, interferindo diretamente, esse 

pensamento é diferente dos anteriores, pois Hegel explicava a dialética no plano espiritual e 

Marx parte da materialização desse objeto. 

    O método ajuda, partindo de uma realidade imediatamente oferecida, a construir o 

pensamento e através dele se chegar a uma compreensão mais elaborada, e não aceitar o que 

lhe é informado ou doutrinado a primeira vez como imutável. Quando você sai da lógica 

formal, ou melhor, sai da inércia de pensamento, acaba deixando uma realidade presumida e 

começa a pensar, sai do evidente, esse é o pensamento da contradição, ao qual Marx se refere. 

    Para a educação, o método dialético Marxista funciona assim: pegamos o que já existe e 

tentamos descobrir suas múltiplas determinações para se chegar a um pensamento mais 

elaborado. Marx usa o trabalho como seu objeto de pesquisa, mas não se esgota o método, 

pois podemos usar para a educação, e através de seu desenvolvimento histórico, criando um 

pensamento mais completo sobre este ponto específico da realidade. 
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    Segundo PIRES (1997, p.89), as relações de trabalho e educação sofreram modificações 

durante o passar dos séculos, mas isso não significa que foi profundo o suficiente para acabar 

com a hegemonia dominante da burguesia e a submissão e exploração social da classe 

operária. 

    Se o trabalho é uma atividade essencial e que traz a realização plena do homem, lhe 

conferindo humanização, quando explorado, o sujeito se torna alienado, ou melhor, ele vende 

a sua força de trabalho por um preço menor e isso o coloca em um processo de inferioridade 

frente àquele que compra e esse processo de subalternidade acontece também na área social, 

política e educacional. 

    Conforme diz PIRES (1997, p.90), esse pensamento pode servir para a educação, porque 

ela pode trabalhar para a humanização ou alienação, e isso vai depender do educador, ou seja, 

para qual caminho ou prática ele irá. 

O conhecimento, como instrumento particular do processo educacional, pode 

ser tratado de forma a contribuir ou a negar o processo de humanização. 

Neste sentido, pensemos sobre o que é a educação: “o trabalho educativo é o 

ato de produzir, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”. (Saviani, 1994; p.24). 

    O processo educativo pode ser um ambiente critico ou alienante, promovendo com isso as 

diretrizes do capitalismo, que é manter a sua hegemonia através do controle. E que lugar 

melhor para manter esse domínio, que através do pensar? 

    A educação, na perspectiva dos trabalhadores e dos marxistas, não pode ser voltada para 

responder às necessidades do trabalho em suas múltiplas exigências e de subjugação e sim em 

um processo do trabalho com um caráter mais amplo, em que não esteja para criar mãos de 

obra para suprir o mercado produtivo. Para PIRES (1997, p.91), o certo é educar pelo trabalho 

e não para trabalho, de forma que ele desenvolva o conhecimento filosófico, sabendo ser 

critico e teórico em seus pensamentos e com isso capaz de articulá-los.  

    O método ajudou nesse trabalho, a saber o porquê a população pobre aceitou como verdade 

a sua falta de alfabetização e que foi como um problema cuja culpa era dela mesma, pois isso 

que lhes foi colocado como verdade única e inquestionável. Mas ele nos oferece uma solução, 

que é o materialismo histórico dialético, do qual pegamos essa realidade dos sujeitos 

analfabetos e através da contradição chegaremos a uma verdade mais completa para mudar o 

porquê uma classe ficou legitimada como a detentora do conhecimento intelectual e para a 

outra sobrou o serviço braçal.   
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    Para a análise do objeto deste trabalho também foi utilizada a metodologia da história oral, 

que será apresentada no capítulo específico de seu uso. Além disso, recorri a pesquisas 

quantitativas como dados do IBGE, Pnud, Pnad e outros meios, como revisão de bibliografia.  

    A revisão de bibliografia teve como objetivo criar uma aproximação do objeto que escolhi 

pesquisar. Conforme fica claro na escrita deste trabalho, este é um tema praticamente inédito 

e foi muito difícil conseguir algum material que pudesse dialogar com minha pesquisa. 

    Acredito que esta dificuldade é também a prova da importância de fazer este estudo inicial 

e a riqueza do pouco que consegui realizar com ele. 

Capitulo 1- TRABALHO E EDUCAÇÃO NO BRASIL RECENTE. 

    Em seu artigo sobre a Pedagogia Histórico-Critica SAVIANI (1989, p.23), esclarece que 

usa esse título porque pode ser um sinônimo de dialética, mas ele utiliza essa outra 

denominação hoje em dia porque a dialética é muito ampla para se referir ao assunto. Ele faz 

uma breve remontagem de fatos histórico sobre a educação brasileira, usando a perspectiva 

histórico-critica para explicar algumas divergências que ocorreram durante a reconstituição 

histórica da educação. 

    A Pedagogia brasileira se desenvolveu a partir dos pensamentos católicos, que perdurou até 

1759, quando os Jesuítas foram expulsos pelo Marques de Pombal. A parir desse momento, a 

educação vira uma disputa de lados oposto, pois SAVIANI (1989, p.24) diz que o século 20 

foi uma disputa de poder, em que de um lado estava os pensadores escolanovistas, em 1924 

foi fundada a ABE- Associação Brasileira de Educação, com representante da nova escola e 

do outro lado tinha a AEC – que era a Associação dos Educadores Católicos, que se reuniram 

contra os representantes da Escola Nova, com visão privatista. 

    O artigo de SAVIANI (1989, p.24), nos leva a 1932, quando aconteceu o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, mostrando que a luta pela educação brasileira vem ocorrendo no 

cenário nacional hà muito tempo, pois em 1934 tem mais uma Constituição e mais uma vez 

houve um enfrentamento entre os educadores liberais escolanovistas privatistas e os 

confessionais, representados pelos católicos, ou seja, uma disputa entre a escola pública e a 

privada.  

    Podemos ver que nenhum dos grupos falava em dar uma educação de qualidade para a 

população mais carente, e sim, uma disputa de poder, onde o grande beneficiado era o 
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capitalismo, na medida em que a Escola Nova buscava a “modernização da educação” 

atendendo ao modelo fordista de produção e, por outro lado, os defensores da escola 

confessional buscavam o avanço da privatização que seria outra forma de atender ao 

empresariado pela transformação do direito social à educação como mercadoria. Enquanto 

eles travavam uma luta pela educação, esquecia-se de ver se essas escolas ajudariam os 

trabalhadores menos escolarizados, de baixa renda e se esses modelos de educação escolar 

contribuiriam para seus processos de desenvolvimento ou o estreitaria. 

    Segundo SAVIANI (1989, p.24), em 1947 o pensamento predominante para a educação 

brasileira era escolanovista, pois na Constituição de 1946, dizia que era incumbência da União 

fixar as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e nesse mesmo período foi formado um 

grupo com os maiores educadores da época para pensar os rumos da mesma.  

    A União, os Estados e Municípios nesse tempo já demonstravam suas intenções, que era 

manter a hegemonia que tinha sido conquistada pela burguesia, colocando em prática uma 

educação mínima para os trabalhadores mais pobres, que nessa época ainda não tinham voz 

ativa nas eleições. 

    Para SAVIANI (1989, p. 24), a escola nova entrou em crise a partir de 1960 abrindo 

caminho para a Pedagogia Tecnicista, que se impôs depois da Lei 5.540 de 28/11/68 que 

reestruturou o ensino superior e do Parecer 252/69 que reformulou o Curso de Pedagogia, 

indicando as matérias mínimas necessárias para exercer a profissão. Eles queriam mais 

formação técnica e habilitações, e isso foi oferecido à classe trabalhadora de baixa renda 

como uma solução, pois não exigia um longo período de estudo e também não preparava o 

trabalhador para ser um sujeito pensante. 

    De acordo com SAVIANI (1989, p.25), em 1971 com a Lei 5.692, faz-se uma tentativa de 

profissionalização do segundo grau, e foi então que a Pedagogia Tecnicista se expandiu, em 

que nesse período o regime militar seguia a orientação americana do modelo do MEC-

USAID
1
, como racionalidade, eficiência e produtividade.  

    Podemos fazer um breve vislumbre sobre as pedagogias, assim: a Pedagogia Tecnicista não 

cria um sujeito preparado, mas sim alguém que apenas reproduz aquilo que ele decora; a 

Pedagogia Tradicional expõe o conteúdo de forma rígida e espera que o aluno absorva tudo; a 

                                                           
1
 MEC-USAID: foi um pacto feito entre o Ministério da Educação e a United States Agency for International 

Development, que tinha como objetivo implantar uma reforma universitária. 
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Pedagogia Nova que se baseia na existência, colocando o aluno como centro e o professor 

como motivador.  

    A Pedagogia Tecnicista também me leva a lembrar do Toyotismo, atual forma dominante 

na fábrica, em que cada trabalhador é preparado para exercer múltiplas funções, ou o 

Fordismo em que se trabalhava para produzir em massa, sem se preocupar com o físico e 

mental do sujeito e com grande limitação das habilidades. Como podemos ver a educação 

como instituição tem a tendência de apenas reproduzir o interesse do capitalismo, ou seja, não 

preparar o sujeito para ser critico e sim acrítico, em que ele se contenta em conseguir o 

sustento para si e para sua família. 

    Todas estas pedagogias têm como base a formação para o trabalho na sociedade capitalista. 

Em maior ou menor grau irão preparar camadas de trabalhadores adequadas à reprodução da 

mão de obra necessária. Alguns serão dirigentes, outros poderão ser gerentes que sairão da 

classe média urbana, mas a grande maioria receberão cursos, treinamentos e também 

formação básica mínima para o trabalho simples tanto na cidade quanto no campo. 

    Usando as palavras de SAVIANI (1989, p.27), a Pedagogia Histórico-Critica está 

intimamente ligada à educação e sua história, ou seja, surgiu como uma necessidade para se 

descobrir o porquê dessa desigualdade educacional grande de uma classe social para outra e 

apontar uma possibilidade de trabalhar a educação em outra direção, de acordo com os 

interesses da classe operaria. 

    Essa diferença de classe, segundo SAVIANI (1989, p.27), começa quando o homem 

estabelece a propriedade privada de terra, em que ele coloca o outro que não tem, para 

trabalhar para ele no sistema de produção escravocrata.  

    Conforme SAVIANI (1989, p.28), o termo escola para os antigos gregos, como também na 

idade média significado lugar de lazer ou para passar o tempo livre. A palavra ginásio era 

considerada lugar para se praticar jogos e ginástica, ou seja, para aqueles que tinham o tempo 

livre. O trabalhador escravizado tinha tempo livre? Para ele existia outro tipo bem peculiar, a 

chamada educação que se aprendia através do trabalho, e com a vida.  

    Fica claro que a educação que os pobres recebem tem uma conotação negativa, pois ela não 

era para desenvolver o lado cognitivo das pessoas e sim preparar para o trabalho, foi assim no 

passado, e hoje com a “Pedagogia Tecnicista” continua sendo do mesmo jeito.  
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    Conforme SAVIANI (1989, p.29), a época moderna trouxe a exigência do conhecimento 

sistemático, como ler e escrever, a burguesia era quem dominava essa condição e ela pediu a 

universalização do ensino, que até a idade média era considerado secundário, mas agora passa 

a ser uma condição fundamental para a vida na cidade, o espaço dos contratos escritos, da 

cultura letrada e do necessário domínio destes códigos para a vida social. Juntamente com esta 

demanda surge a possibilidade de acessar espaços de novos trabalhos, criados a partir da vida-

urbana industrial criaram a visão de que também era possível acessar um futuro melhor 

através da escolarização.  

    A educação que era considerada para a massa uma forma de aprender os caminhos para o 

trabalho, hoje se torna uma exigência para uma melhor colocação social, não mais garantido, 

diante da crise aguda de acumulação. E ainda temos que lidar com uma enorme contradição 

que é o esvaziamento da educação formal escolar para a classe trabalhadora. Para a maioria, 

dizem que se aprende através de tudo, como cinema, rádio ou televisão e para a minoria se 

deixa o conhecimento institucionalizado, que é aquele que foi legitimado. 

    Não se é aceito outro tipo de educação pela sociedade, que não seja a escolar, visto que as 

outras recebem uma denominação negativa, como: educação não escolar, não-formal, 

informal, extra-escolar. Quando se faz uma instrução generalizada, segundo SAVIANI (1989, 

p.30), a ideia principal é desvalorizar a educação e com isso tirar o peso que o ensino carrega 

na sociedade moderna e diminuir o impacto que se exige pela sociedade, levando em conta 

que essa sociedade de classes tem interesses opostos. Quando o saber é oferecido a todos ele 

perde o seu caráter privado e passa a ser socializado, e com isso a classe dominante tende a 

secundarizar esse ensino e transformá-lo em assistência social.  

    O capitalismo esta sempre procurando manter a sua hegemonia, o que ele transforma em 

essencial hoje para se conseguir vencer na vida, ao mesmo tempo desvaloriza quando o 

proletariado começa a lutar atingir os seus direitos.      

    Nas comunidades campesinas, indígenas, quilombolas e mesmo nas favelas e periferias das 

cidades, as tradições são passadas de geração a geração através de histórias orais (contos) e 

também de brincadeiras (pais para filhos). Ao modificar as relações, os processos de 

globalização padronizam a educação, criando gostos, culturas e valores que muitas vezes 

estão em choque com a cultura original, apesar do discurso presente nos documentos oficiais 

apontar para uma suposta relação entre o particular, o local e o mundial.  

1.1 Educação Escolar e a Educação dos Filhos dos Trabalhadores. 
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    Para SAVIANI (2011, p. 11-14), a educação é algo próprio dos seres humanos e por isso a 

compreensão da natureza do conhecimento, passa pela compreensão do homem. Os animais 

se adaptam a natureza e o homem moldar a natureza a ele para sua subsistência através do 

trabalho. Ele ainda diz que a educação não se reduz ao ensino, pois é apenas um aspecto dela, 

assim como a escola é uma instituição que socializa o saber sistematizado científico.  

    A escola existe para propiciar a aquisição de instrumentos que possibilitem o acesso ao 

conhecimento científico que se inicia no ensino elementar com o saber ler, escrever, contar, 

ciências naturais e sociais. 

    Conforme diz SAVIANI (2011, p. 30), a escola esta cheia de aspectos políticos com uma 

visão capitalista nesse local de disputa pelo conhecimento, interesse este que não é a favor de 

todos, e sim da classe dominante. Para ele esse interesse particular em difundir as vantagens 

educacionais da burguesia, em que professores mal preparados, transmitem o que lhes foi 

ensinado e com isso preserva inconscientemente as conveniências do capital. 

    O autor SAVIANI (2011, p. 31-37), diz que também não pode colocar a culpa somente nos 

professores pelo fracasso escolar, pois eles também são vitimas de sua formação ou 

deformação como educador, uma vez que os professores adquiriram competência técnica para 

exercer sua profissão dentro da lógica que está posta. Muitas vezes apesar disso, conseguem 

ter uma consciência para a transformação de sua vontade política.  

    Sobre a especificidade da educação, SAVIANI (1984, p. 1-2), diz que a educação é algo 

que acontece somente com o ser humano e que é um processo para o trabalho e de trabalho.  

O homem antes de produzir algo em material, ele precisa reproduzir mentalmente o objeto, e é 

nesse processo não-material que a educação se encaixa como produção de conhecimento, 

como ideias, conceitos, valores, símbolos, atitudes, habilidades. O trabalho educativo é 

produzido pelo individuo, em que os elementos culturais possam ser assimilados pelo sujeito 

da espécie, e a humanidade produzida histórica e coletivamente pelo homem. 

    Segundo SAVIANI (1984, p. 2), a educação escolar é um grande exemplo de 

especificidade, pois foi através dela que se institucionalizou o conhecimento pedagógico com 

identidade própria.  

(...) eu disse saber sistematizado; não se trata, pois, de qualquer tipo de 

saber. Portanto, a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não 

ao conhecimento espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber 
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fragmentado; à cultura erudita e não à cultura popular (SAVIANI, 

1984, p. 2).  

    Em momento algum, o autor desdenha o conhecimento cotidiano, ele apenas diz que o 

saber sistematizado é diferente e que foi adquirido historicamente, e acrescenta que o saber 

institucionalizado foi analisado e provado cientificamente, antes de ser exposto ao aluno, 

diferente do conhecimento que foi obtido através de palpite, porque com esse pensamento não 

justifica a criação da escola, essa tem a função de fornecer instrumento para que o aluno 

consiga ler, escrever, contar e conhecer a natureza e a sociedade.  

    Esta é uma postura radicalmente oposta à da escola nova que não se vincula ao sentido de 

utilidade e instrumentalidade do conhecimento diante da vida e que esconde na verdade a 

busca de formação para o trabalho simples, mantendo a reprodução de mão de obra nos 

estreitos limites de interesse do capital. 

    Para SAVIANI (1984, p. 4-5), o clássico da educação é quando ela cumpre o seu papel, ou 

seja, transmissão e assimilação de conhecimento de forma gradativa e progressista, para que o 

aluno possa acompanhar e aprender. O conhecimento que era transmitido pela escola 

tradicional foi superado, porque ele se tornou mecânico e vazio e apareceu a escola nova com 

outra mentalidade que era transformar esse novo conhecimento.  

    Duas visões diferentes, mas que não acrescentou nada para o aluno, pois ele parou de 

pensar e começou a apenas absorver o que lhe era necessário para conseguir um lugar no 

mercado de trabalho. Para o autor, a aprendizagem não é livre, pois tem que repetir até tornar 

tal fato automático, e o mesmo acontece quando se está aprendendo a ler e a escrever, porque 

o aluno vai repetir até que a leitura e a escrita se torne algo mecânico, sem precisar parar para 

realizar passo por passo, ou seja, torna-se um habito.  

    Esse ato de insistência e persistência até guardar, faz-se necessário até que se fixe, por isso 

começa a aprendizagem com pelo menos 4 anos em todos os países e a partir disso o aluno 

aprende outras disciplinas, como aritmética, geográfica, mas sempre usando o processo de 

leitura e escrita que ele aprendeu com a repetição.  

1.2 Pedagogia Histórico – Crítica, Educação Escolar, e a Educação de Jovens e Adultos. 

    Ao ler o artigo de SAVIANI (2013, p.26), sobre a Pedagogia Histórico-critica, em que me 

fornece um grande argumento para desenvolver o meu trabalho, o autor coloca a educação 
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como um ato político, ou seja, ela não é neutra e está impregnada com uma dose de interesse 

da sociedade em que está inserida.  

    A educação traz consigo o interesse do capitalismo para perpetuar a hegemonia da classe 

dominante e seus preceitos, e com isso o trabalhador só aprende o que é suficiente para 

desenvolver suas atividades, enquanto isso a burguesia desenvolve o conhecimento intelectual 

para comandar aqueles que não têm condições de fazer aquele serviço. Tudo isso acontece 

com o apoio do Estado, que age a favor do interesse dos capitalistas, consolidando cada vez 

mais o poder da classe dominante. 

    A Pedagogia Histórico-critica, vem a favor da classe de trabalhadores, para mostrar que a 

pessoa não está naquela condição por que deseja, e sim porque não teve ou não tem as 

mesmas oportunidades e também mostra que os professores, mesmo não de forma intencional, 

têm perpetuado o interesse da classe dominante.   

    No artigo de SPOZATI (2000, p.23), em que se baseia no relatório da UNICEF 1999, faz 

uma comparação de crianças nascidas no dia 12/10/1999, na Bósnia e no Brasil. As crianças 

brasileiras aparecem com as seguintes porcentagens: 30% de chance de não ser registrada ao 

nascer; 40% de chances de seus pais terem um padrão instrucional de menos de quatro anos 

de estudo; 21% de chances de nascer em lares cujos pais são analfabetos; 27% de chances de 

viver em uma família com renda mensal inferior a meio salário mínimo per capita; 17% de 

chances de trabalhar para ajudar a família a partir dos 10 anos, embora o Estatuto da Criança e 

do Adolescente só admita como adequado o trabalho após os 14 anos; 46% de chances de já 

estar trabalhando entre os 15 e 17 anos, tendo ou não concluído o ensino básico, para poder 

sobreviver e ajudar a família; 59% de chances de concluir o ensino fundamental (8ª série), 

embora 95% tenham chance de acesso a esse nível de ensino
2
.  

    Esses dados ainda reforçam que 41% dessas crianças estão fadadas a ter “fracasso escolar e 

repetir o fracasso”, de seus pais.  

    O relatório da UNICEF de 1999 dizia que das crianças nascida no Brasil nesse ano, 21% 

são de pais analfabetos e que essas fracassaram na escola, dizendo isso, taxa-as como 

possíveis adultos que serão excluídos socialmente. Seguindo o pensamento de SPOZATI 

(2000, p.24), que faz uma ligação entre o fracasso escolar e a exclusão social, dizendo que 

                                                           
2
 A comparação com a Bósnia se deve ao fato de que naquele período era uma região assolada pela guerra. 
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muitos estudiosos colocam a não conclusão dos oito primeiros anos de escolarização como 

um fracasso escolar e que isso causa um distanciamento entre o sujeito e a sociedade. 

    A alfabetização é considerada uma condição básica para o não fracasso escolar, e a 

Constituição de 1988 assegura o direito ao estudo de 8 anos, que é o considerado para não ser 

incluído no mapa do fracasso escolar.  

    O governo deveria criar escolas, mas também ter políticas públicas voltadas para ajudar as 

crianças a permanecerem na escola, pois como são de famílias pobres, algumas vezes os pais 

não têm como levá-las para estudar ou de acompanhar se elas estão frequentando 

rigorosamente, por essa razão eles saem antes das crianças acordarem para ir trabalhar. Aqui 

já se dá a primeira grande desvantagem para os padrões escolares em uma sociedade que 

coloca cada vez mais como requisito para um bom futuro, a dependência de uma educação 

sistematizada, apesar de sabermos que apenas a escolarização não é garantia de melhores 

postos de trabalho e escolarização.  

    Segundo SPOZATI (2000, p. 31), os darwinistas colocam o fracasso escolar na própria 

criança ou na sua família, mas esquecem de dizer que elas não tiveram as condições de 

permanência, ou até mesmo de ir a uma escola que ofereça uma educação de qualidade. 

    A região dos Bálcãs que foi ocupado por diversos povos, dentre eles os Bósnios 

Herzegovinos que foram unificado em 1918, pouco tempo depois sofreram com diversas 

guerras e perseguições, como pelos nazistas até 1945. Começaram as guerras internas no 

início dos anos de 1990 e que perdurou até 1995, quando foi assinado um acordo de paz, mas 

essa luta foi considerada a mais sangrenta após a segundo guerra mundial, com mais de 

100.000 mortos. 

    Após ler esse relato, feito pela folha de São Paulo em 1995, podemos constatar que a 

situação no Brasil com relação à educação é ainda pior, pois eles tinham saído de um conflito 

armado, muito diferente do nosso pais, pois tinham enorme desigualdade, como o acesso a 

direitos básicos garantidos em outros países de capitalismo periférico, como o nosso. 

    O trabalho e educação desde o começo andaram juntos, conforme TREIN e CIAVATTA 

(2003, p.141), o ensino foi usado para aperfeiçoar o trabalhador como mão de obra produtiva 

em beneficio do mercado. Mas podemos ver nesse mesmo artigo que elas usam o 

materialismo histórico e dialético para dizer que isso foi apenas uma forma de usar o 



 
22 

trabalhador para aumentar a produtividade e a mais valia da burguesia e que só através da 

conscientização que o sujeito conseguirá sua plena cidadania. 

    A educação vista pelo viés histórico, não criou trabalhador fracassado, mas forneceu o que 

o capitalismo precisava que era mão de obra para a realização de seus serviços. Mas se 

usarmos o materialismo histórico dialético, utilizando o artigo de TREIN e CIAVATTA 

(2003, p.145), notamos que o capitalismo manipula o trabalhador, empregando desde a 

educação básica em que a burguesia que tem como representante o Estado cria escola, não 

para ter cidadão critico, mas passivos e alienados, no qual usa as instituições de ensino e seu 

corpo docente para preparar os alunos para suas necessidades e também para os avanços 

tecnológicos, através da politécnica. 

    Com a disseminação do pensamento da necessidade de alfabetização de adultos no final da 

década de 1940 e inicio da década de 1960, segundo DI PIERRO (2005, p.1117), a igreja 

católica e o governo desenvolveram um projeto para conscientizar e alfabetizar a classe 

trabalhadora, com um projeto de educação popular. Com o golpe de 1964 e principalmente 

em 1968, os projetos de educar o povo através do método de Paulo Freire que consistia partir 

da própria realidade do aluno, mostrar para ele o porquê da desigualdade social, o governo 

militar não aceitou este modelo de educação. Esse projeto foi alterado na década de 1970 pelo 

regime militar, com a criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), e foi 

nessa época que Paulo Freire sofre uma perseguição política tendo que se refugiar no Chile. 

Esse autor de trabalho muito relevante para a educação nacional, que criticou muito o sistema 

capitalista. Para FREIRE (1989, p.16), a burguesia não esperou que a aristocracia 

reconhecesse os seus direitos e com isso mostra para a classe operária que só através da luta 

que poderemos ter uma vida plena coletivamente. 

    Com a criação da lei 5.692/71, que reformulou o 1º e 2º graus e o supletivo, oferecendo a 

Jovens e Adultos uma chance institucional para continuar os estudos que não conseguiram na 

idade considerada adequada. Mas trouxe também a educação tecnicista e os cursos não 

presenciais, em que preparava os cidadãos para os serviços sem precisar de um ensino mais 

elaborado. 

    Conforme DI PIERRO (2005, p.1118), acrescenta que mesmo após tanto tempo da criação 

da 9.394/96, Lei de Diretrizes e Base da Educação, a Educação e Jovens e Adultos continuam 

seguindo o modelo curricular de educação de criança e adolescente, sem ter um parâmetro 

próprio. 
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A psicologia do desenvolvimento humano já não sustenta a idéia de 

que exista uma idade apropriada para aprender: as pesquisas 

demonstram que a aprendizagem ocorre em qualquer idade, ainda que 

a pertinência a determinados grupos socioculturais ou etários possa 

estar relacionada à variância nas funções, características e estilos 

cognitivos (Oliveira, 1999, p.1119). 

 

    Mesmo que as pessoas não tenham a oportunidade de estudar na idade adequada, ela tem 

toda a capacidade para aprender, isso se levando em conta que esse jovem ou adulto tem uma 

idade maior e que outros fatores podem interferir diretamente ou indiretamente, como o 

trabalho, família ou mesmo a cultura que esse adquiriu durante a sua vida.  

    Os pensamentos continuam impregnados com os valores construídos pela sociedade ao 

longo do passado, em que o homem é o mantenedor da casa e a mulher tem certos papéis 

definidos, como diz MARTIN e ANGELO (1999, p.89), a alguns fatores frequentes na 

comunidade de baixa renda, como por exemplo, as mulheres ficam com a responsabilidade de 

educar, socializar e cuidar da saúde dos filhos.  

    Ainda são raros os estudos sobre a escolarização de família de baixa renda analfabetas, mas 

LEA PAIXÃO (2005, p. 142), diz que muitos empresários colocam o futuro de seus filhos 

ligados a heranças e outros colocam o diploma de nível superior como a solução para um 

amanhã promissor.  

    Em seu artigo, Lea Paixão usou entrevista com mães que trabalham em lixões. As mães dos 

lixões têm os mesmos sonhos que as outras porque querem que seus filhos não sofram a 

vergonha de trabalharem no lixão, mas sabem que eles não terão uma longa vida escolar, por 

causa das necessidades econômicas. Elas querem que seus filhos aprendam a ler e escrever, 

por isso organizam os horários escolares dos filhos para não atrapalharem nos compromissos 

domésticos que eles têm. 

    Muitos começam a trabalhar em lugares insalubres e aceitam salários baixos, mesmo assim 

o trabalho traz dignidade, segundo LEA PAIXÃO (2005, p. 143), e a pobreza, uma ideia de 

carência e de negatividade, e o trabalho mostra que você não é só aquilo que se está vendo. 

    A autora LEA PAIXÃO (2005, p. 149), diz que os pais mais escolarizados têm melhores 

condições de acompanhar o desenvolvimento dos filhos na escola e que também pode ajudar 

nas atividades escolares, fora o fato de poder escolher a melhor instituição de ensino para o 

filho.  

    Para os pais analfabetos, quando eles aprendem a escrever o próprio nome, passam a outro 

patamar, pois a autora diz que eles deixam de se sentir envergonhados na hora que pedem 

para eles colocarem o polegar no papel. 
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    Segundo LEA PAIXÃO (2005, p. 154), as crianças pobres tem seu tempo de infância 

reduzido em relação a outros grupos sociais, pois elas começam a trabalhar muito cedo, 

pulando as fases da infância e assumindo responsabilidades, como cuidar da casa e dos irmãos 

mais novos, enquanto seus pais e irmãos saem para trabalhar. Percebemos assim a enorme 

distância nas condições iniciais destas crianças, cuja trajetória escolar acentua e contribui para 

definir seus lugares sociais e legitima tudo isso. 

    Para KUENZER (2000, p.8), com a reestruturação da economia e a globalização a partir 

dos anos 90, o Estado se reorganiza sob o neoliberalismo, uma forma de livre comércio em 

que as grandes empresas mundiais entram nos países em desenvolvimento e o redefine. Elas 

começam a controlar as negociações através da reestruturação produtiva, e isso coloca novas 

exigências também no sistema de ensino, produzindo mudanças. O capitalismo interfere no 

sistema de ensino local, pois ele precisa de trabalhadores preparados para exercer as funções 

com a produtividade que o mercado reorganizado necessita. 

    O mercado de trabalho precisa de trabalhadores com uma nova visão, e com isso lança mão 

da educação para modelar os alunos desde do ensino básico. No artigo de KUENZER (2000, 

p.9-10) está descrita a mudança da pedagogia taylorista/fordista, que se baseava na tecnologia 

rígida; com a crise de acumulação e a saturação do mercado, foi necessário o capitalismo se 

adaptar à nova demanda. A burguesia resolveu o problema com a incorporação dos avanços 

tecnológicos e a reorganização toyotista da produção.  

    Na educação, a pedagogia das competências/toyotista, troca as habilidades psicofísicas 

pelas competências cognitivas em que visa a modelagem de um trabalhador, um sujeito 

flexível, para executar várias funções, que lhe fossem pré-determinados, sem no entanto, 

alterar a forma como esta pessoa é inserida na sociedade, e sua subordinação social. Só 

mudou as competências necessárias para se entrar no mercado de trabalho, pois o capitalismo 

continuou atuando fortemente no controle, exigindo mãos de obras baratas e cada vez mais 

preparadas para manter a sua hegemonia econômica, cultural e social. 

    Esse novo processo, segundo KUENZER (2000, p.10), vem substituir o antigo, pois os 

trabalhadores já não tinham a educação suficiente para operar a nova base tecnológica e 

executar as novas tarefas. Continua existindo o método coercitivo do capitalismo, e ao 

trabalhador é fornecido um pouco de ensino fragmentado para fazer suas tarefas, sem precisar 

de muito de esforço intelectual, ou seja, lhe dá um conhecimento para continuar produzindo e 

mantendo a hegemonia capitalista através de sua alienação. 
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A superação, portanto, da fragmentação no trabalho pedagógico só 

será possível se superada for a contradição entre a propriedade dos 

meios de produção e força de trabalho (Kuenzer, 1985, pg. 4). 

    Se uma classe usa de seus recursos para explorar a outra, seja fisicamente ou mentalmente, 

isso não pode ser considerado algo justo. A classe burguesa usa de certos privilégios 

econômicos para explorar a classe operaria, ou seja, uma tem a matéria e a outra aluga a sua 

mão de obra para se sustentar e com isso se mantém um domínio que se perpetua como 

legitimado, e a relação social capitalista vêm perdurando através das escolas, dos professores 

e do Estado. 

    A fragmentação curricular é um dos elementos cruciais na divisão escolar, pois quem 

detém o poder financeiro, estuda para exercer atividades intelectuais e aqueles que pertencem 

à classe operária, tem que aprender o oficio para garantir o seu sustento e de seus familiares
3
.  

    Muitos pais, avós e até bisavós trabalham o dia todo para garantir uma vida digna para os 

filhos, tentando garantir uma educação formal para eles e garantir um futuro melhor, pois 

constantemente são lembrados que o único jeito de vencer na vida não é exclusivamente 

através do trabalho e sim da escola. 

Capitulo 2- A ESCOLARIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DE FAMILIAS DOS 

TRABALHADORES MAIS POBRES. 

    Segundo CAGLIARI (1985, p. 50), a alfabetização é um momento muito importante, pois a 

criança começa a ter contanto com o saber institucionalizado, em que se percebem as 

contradições entre magia e ciência. Vários são os problemas que colocam para a dificuldade 

de aprendizagem da linguística, uma delas é a “Síndrome da Deficiência da Aprendizagem”. 

    De acordo com CAGLIARI (1985, p. 51), para os piagetianos a criança tem alguns sinais 

para o seu desenvolvimento ou distúrbio na sua estrutura cognitiva que vai dos (0 a 7 anos), 

podendo acontecer por falta de estimulo ou de desenvolvimento ambiental. Eles dizem que 

isso pode causar problemas no seu desenvolvimento, pois atrapalha a criança a perceber o seu 

espaço, tempo e causalidade, fazendo com que ele confunda a realidade e a representação em 

que vive. 

                                                           
3
 A superação das condições de exploração e de formação só será possível quando superada a sociedade 

capitalista, ou seja, pela pedagogia socialista/emancipatória. 
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    Mas cada criança recebe e estabelece um vinculo com os estimulos que percebe, pois uma 

criança pobre recebe muitos estímulos ambientais na sociedade em que vive e cada um 

desenvolverá a sua cognição de forma heterogênea. Dentro da escola, esta instituição 

extremamente seletiva e classificadora da “mão de obra em formação”, decide quem é e quem 

não é inteligente, e coloca o preconceito linguístico e cultural em cada um, e fora da escola, o 

dinheiro compra tudo que está ao seu alcance, decidindo quem será o dominante e dominado. 

    Segundo CAGLIARI (1985, p.51), é fácil colocar uma deficiência em uma resposta que 

uma criança dá errada, mas quando o adulto era criança ele cometia os mesmos erros, e 

quando cresce, a resposta imperfeita recebe sempre uma justificativa negativa. Uma das 

coisas mais difíceis é aprender a falar, mas todas as crianças do mundo aprendem, através da 

sonorização, pois todo mundo conversa, e como uns podem ser considerados capazes e outros 

não?  A segregação começa nas séries iniciais, quando se valoriza a cultura da classe burguesa 

e desqualifica a da classe operária, sem se preocupar em propiciar uma aprendizagem de 

qualidade para que essa barreira seja quebrada. 

Ninguém fala sem uma gramática, sem as regras próprias do sistema 

linguístico de uma língua. E a linguagem não vem pronta. O falante a 

tem que montar, programar e realizar. Ora, isso tudo uma criança faz 

quando fala! (CAGLIARI, 1985, p. 52). 

    Conforme diz CAGLIARI (1985, p.52), as escolas colocam como uma das razões do 

fracasso escolar na deficiência ou no déficit, mas elas não explicam como um menino que é 

ruim em matemática consegue ser líder do seu grupo de amigos, e bom de bola, com noções 

de espaço, coordenação motora e faz o calculo de balística que acaba sendo um resultado 

matemático. 

    Como diz CAGLIARI (1985, p. 53), as habilidades linguísticas e manuais são muito 

diferentes na sua natureza, mas as duas são dotadas de inteligências, pois a mão faz o que a 

cabeça manda. Muitos pais, avós e até irmãos tentam passar sua profissão para os familiares, 

algumas de pura habilidade manual, mas eles descobrem que só é valorizado o conhecimento 

institucionalizado, pela família, escola e sociedade, pois o aprendizado escolar é visto como 

chance de conseguir um serviço menos precarizado. 

    As crianças pobres já trazem suas dificuldades familiares, pela carência econômica que se 

encontra na sua família, muitas vezes com pais que não sabem escrever, e quando chegam à 

escola, começam a ser questionadas sobre assuntos que não faziam parte do seu cotidiano. 

Quando a professora diz: FRA FRE FRI FRO FRU, e diz com isso podemos escrever fruta. 
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Agora vocês poderiam dar outro exemplo, e a criança diz banana, ela não esta errada, mas só 

não esta seguindo a regra formal da escola, mas mesmo assim, ela é taxada na frente dos 

amigos como ignorante. 

    Crianças pobres entram na escola carregando certo preconceito por parte da instituição de 

ensino, mas a escola não esta lá para encontrar crianças com excelente articulação linguística 

e sim lhe fornecer meios para que ela se desenvolva na sua ortografia, caligrafia e 

cognitivamente. Em seu artigo CAGLIARI (1985, p. 55), diz que certo secretário de Educação 

afirmava que crianças pobres usam apenas 50 palavras, por isso se dão mal na alfabetização, e 

afirma também ter visto em um programa de televisão que as crianças faveladas não 

conhecem mais de 200 palavras da língua portuguesa, visto que ela tem mais de 2000 mil, 

mas esse programa esqueceu-se de mencionar que as crianças conhecem vários nomes de 

pessoas, bichos, frutas e só isso já passaria os limites dos exemplos que eles deram.  

    Cabe perguntar: não seria tarefa da escola ampliar este horizonte de palavras conhecidas? 

    Quando estão com os amigos as pessoas tendem a usar a língua que lhes é peculiar, mas 

quando estão em um ambiente de ensino, elas usam palavras técnicas. As crianças das favelas 

e das zonas rurais têm seus próprios jeitos de falar, e para alguns estudiosos, segundo o nosso 

autor, elas têm uma linguagem primitiva e chegam a ser um amalgama de erros e lacunas 

conceituais. Outro destaque que o autor faz, é a criação, pois as crianças pobres são 

disciplinadas a não falar quando os adultos estão conversando, e ao chegar à escola, elas 

ficam quietas por educação e isso pode ser confundido como algum distúrbio
4
. As famílias 

algumas vezes não têm condições de corrigir os erros de seus filhos, pois pertencem ao 

mesmo ambiente e cabe a escola o papel fundamental de ensinar a norma culta para eles. 

    Para CAGLIARI (1985, p. 57), as condições materiais determinam o conteúdo da 

consciência, mas também as estruturas formais do pensamento, ou seja, favorece o 

desenvolvimento sócio-cultural, e serve como impedimento aos desprivilegiados.   

    O autor diz que falta estudar a criança a partir do mundo dela, e não do que ela tentou dizer, 

pois a criança entende o que se fala com ela, mas muitas vezes não da à resposta que o adulto 

deseja, ou seja, ela interpreta do modo dela de ver o mundo. 

                                                           
4
 Por outro lado, se a criança não fica quieta, isso também é considerado um distúrbio! Como é recorrente na 

literatura a classificação de crianças mais ativas com o controverso TDHA.  
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As crianças aprendem a falar apesar das condições sócio-culturais, 

econômicas e materiais do meio ambiente em que vivem. Não é o luxo 

que produz gente inteligente, nem a pobreza que produz gente 

ignorante. As condições materiais não afetam a qualidade das 

estruturas mentais, a competência linguística, nem a manipulação do 

pensamento, como faculdade cognitiva. Ao longo da História da 

Humanidade, há uma procissão imensa de filósofos e sábios que 

sempre pensaram assim, mesmo que muito deles foram crianças 

paupérrimas (CAGLIARI, 1985, p. 58). 

    Não é a condição econômica que fará você mais ou menos inteligente que outra criança, 

mas sim, as chances que teve para o desenvolvimento cognitivo. Uma criança pobre ou rica 

tem as mesmas condições intelectuais para aprender, mas uma tem situação financeira melhor 

para expandir o seu aprendizado, enquanto a criança ou adolescente pobre, muitas vezes tem 

que parar de estudar ou conciliar o estudo com o trabalho. 

    Para CAGLIARI (1985, p. 58-59), a deficiência é colocada pelos opressores sobre os 

oprimidos através das relações materiais quando diz que a criança carente sofre de síndrome 

de dificuldade cognitiva na escola, visto que essa instituição reflete a sua sociedade. A 

sociedade marca e define as classes sociais e depois procura uma justificativa para isso, pois 

até as diferenças linguísticas têm sido usadas como um meio de discriminação, visto que ela 

não é proibida, como o preconceito racial ou religioso.  

    Certos pensadores científicos têm colaborado com isso, dizendo que a deficiência 

linguística é proveniente de uma sub-raça humana, ou seja, os proletariados. Uns desses 

autores FERRARO e KREIDLOW (2004, p. 183), dizem que a região sul do Brasil se 

desenvolveu economicamente e culturalmente, por causa dos imigrantes europeus, mas 

esquece de dizer que os negros que estavam aqui, foram trazidos a força e que seus 

conhecimentos foram apagados para não concorrerem com esses que agora se dizem serem os 

salvadores. 

    A língua escrita é uma representação material da oralidade, assim pode ser lida por outras 

pessoas e transmitir alguns ensinamentos adquiridos durante o tempo. O autor acima ressalta 

que cada região tem seu modo de pronunciar uma mesma palavra, mas quando essa criança 

chega à escola, ela tem que aprender um modo padrão que vem escrito nos livros ou nas 

cartilhas, dizendo que o problema não está na aprendizagem e sim na forma de ensinar a ler e 

escrever. 
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    A autora MORO (1986, p.66) apud PATTO (1984, p.51), discorda dos estudiosos 

piagetianos no Brasil e fala que a deficiência não está na criança aprender, mas sim na escola 

e no método que é passado para aprendizagem. 

    Segundo MORO (idem), na pesquisa que ela fez em uma escola de Recife e outra de 

Curitiba, alguns fatores influenciam na aprendizagem, como quanto maior a idade, melhor 

será sua percepção das questões operatório-concreto, e também quanto ao seu tempo de 

escolarização, porque uma criança com mais tempo de aprendizagem, terá um maior 

discernimento das indagações. 

    Para responder o que é fracasso escolar a autora diz que é a reprovação que os alunos 

sofrem por não atingir uma meta proposta pela escola. Ela diz que existem os determinantes 

individuais, sócio-economico e institucionais, mas a escola usa a reprovação através de testes 

de lápis/papel, no método tradicional. 

   Conforme podemos observar existem inúmeras dificuldades que as crianças de famílias dos 

extratos mais pobres da classe trabalhadora devem superar para obter a tão valorizada 

escolarização. Estas se tornam muito maiores quando entre estes determinantes sociais 

acrescentamos o analfabetismo dos adultos responsáveis por estas crianças. 

Capitulo 3-O ANALFABETISMO NO BRASIL: COMO É/FOI TRATADO. 

    Um debate sobre a escolarização de adultos vem sendo pleiteada desde o final do século 

XIX, mas ele foi tomado como foco só a partir de 1940, pois segundo CALHÁU (2008, p. 

77), nesse período o analfabetismo virou um problema nacional que mobilizou o poder 

público, virando uma data marcante, pois é um período pós-ditadura do Estado Novo e 

criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 

ao final da Segunda Guerra Mundial. É também o período de expansão da produção industrial 

sob as bases do Fordismo, marcando uma época de expansão do consumo. 

    Para CALHÁU (2008, p. 78), uma maior prova de que este momento é um marco na 

discussão de uma política para a escolarização de adultos foi realização da Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), que foi lançada em 1947, mas apenas ensinava 

a alfabetização ampla, com leitura e escrita, cálculo, higiene, cidadania, geografia, história da 

pátria, puericultura e economia doméstica para as mulheres. 
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    Essa educação além de preconceituosa, não abrangia os adultos que estavam fora da escola, 

pois ela tinha um caráter assistencialista, visto que a Educação de Jovens e Adultos, só se 

destaca como preocupação coletiva no artigo 208, inciso I da Constituição Federal de 1988 

que garante o acesso e a permanência no ensino fundamental a todos e definida pelo artigo 37 

da LDB 9.394/96, destinada a aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar na idade 

apropriada. 

    Segundo CALHÁU (2008, p. 79), com o fim das campanhas contra o analfabetismo em 

1950, começaram a discutir a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LBDN) promulgada somente em 1961. Foi também a partir desse ponto que o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 

comandado por Anísio Teixeira, pensaram em reestruturar e organizar o sistema municipal e 

regular as matricula de crianças de 7 a 10 anos, criaram as classes de emergências para 

adolescente e uma classe de alfabetização para jovens e adultos. Esse período foi muito 

importante, pois aconteceu o II Congresso Nacional de Educação de Jovens e Adultos, 

comandado por Paulo Freire, em que se debateu que o analfabetismo não se tratava de uma 

dificuldade ou inferioridade do próprio analfabeto, mas de um problema social, econômico, 

desigualdade e de injustiça social, que precisava ser resolvido. 

    Em seu artigo CALHÁU (2008, p. 79), diz que esses analfabetos não deveriam se ver como 

uma vergonha, pois descobriu-se que o problema deles não era cognitivo, mas um problema 

político-social, e que a igreja católica junto com outros segmentos tentava mudar esse fato, 

mas tudo foi abandonado depois do golpe militar de 1964, e que mesmo depois de tantos anos 

dessa época e de democracia, os alunos de EJA ainda sofrem com a baixa estima para se 

apropriar da cultura dos letrados.  

    Os alunos de Educação de Jovens e Adultos são rejeitados pela cultura letrada, como diz 

CALHÁU (2008, p. 80-81), eles atribuem à escola o papel de melhorar sua vida, pois o 

conhecimento que eles carregam é bem aceito na sua comunidade, mas na escola tudo isso é 

negado. Então, estes estudantes acabam vivenciando uma grande contradição dentro do 

ambiente escolar. 

    O conhecimento que as pessoas trazem antes de entrar na escola é negado pelo 

conhecimento cientifico, pois ele é tomado como único e legitimo saber, por isso é imposto 

pelo capitalismo que é excludente e só reconhece o que permite sua reprodução, sabemos que 

essa cultura do saber letrado absorve todas as outras, e quando você não se encaixa dentro 
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desse pensamento, acaba não sendo reconhecido socialmente. Para CALHÁU (2008, p.83) 

Apud (SENNA, 2004)Isso traz um estranhamento para crianças e também para os alunos de 

EJA ao entrarem na instituição de ensino. 

Senna (2004) quando reflete sobre a educação, na perspectiva da 

inclusão, afirma que a Razão científica se instituiu como a única 

unidade cultural, em detrimento de todas as outras. Decorre daí que os 

jovens e adultos que buscam a escolarização tardia passam pela escola 

com um forte sentimento de estranhamento aos seus rituais, ao mesmo 

tempo em que só reconhecem essa escola se ela corresponder a uma 

idéia bastante tradicional e disciplinadora que trazem desde a infância. 

Desta forma, a escola, como espaço privilegiado dessa Razão, vê os 

sujeitos não escolarizados como pessoas incapazes. Essa visão de 

aluno encontra sentido em antigas questões disseminadas há muito 

tempo e que até hoje habitam o imaginário de alunos e professores 

(SENNA, 2004, p. 53). 

    O próprio analfabeto acaba levando isso consigo e sente vergonha ou até mesmo incapaz na 

hora de dizer que não sabe ler e cabe ao professor orientá-lo nessa hora, pois a habilidade de 

ler e escrever se desenvolve na escola, aonde ele deve ter um ambiente favorável para uma 

aprendizagem plena física e cognitiva.  

    Quando o aluno entra na escola, a sua história de vida não é levado em conta na hora de 

passar para ele o que vai aprender, mas sim uns livros que não tem nada a ver com sua 

realidade de vida. O objetivo fundamental desta escola é garantir à reprodução da mão de obra 

necessária a manutenção da exploração capitalista. As dificuldades, bloqueios, não 

reconhecimento por ela produzidos, tem a finalidade de justificar a terminalidade precoce dos 

estudos de jovens trabalhadores atribuindo a eles próprios seu “fracasso” e o não 

prosseguimento dos estudos. 

    O tema no qual discutimos, aparece no artigo em foco CALHÁU (2008, p.83) Apud 

(LERNER, 1996), diz que o conhecimento que a criança traz e o seu meio de transmissão é a 

história oral, mesmo sendo muito rica em conteúdo e fazendo parte do início da aprendizagem 

das crianças, na escola é descartado, para que o aluno aprenda a ler e escrever de acordo com 

o que se ensina nos livros. 

Apesar da história nos mostrar todo o rico percurso da oralidade e sua 

benéfica influência na construção da escrita, a escola, quando ensina a 

ler e escrever, não se orienta pela tradição oral de seus alunos. Pior, 

trabalha com um modelo de escrita que não fala ao desejo nem à 

realidade dos alunos da EJA e tampouco às suas necessidades. O texto 

escolar é, na maioria das vezes, frio e fora da realidade na qual vivem 

esses sujeitos sociais. A leitura e a escrita escolares se fundam mais na 
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decifração do código do que na produção de sentidos. O texto acaba 

sendo trabalhado apenas como pretexto para o ensino da gramática, 

conjunto de normas que não estão presentes na oralidade, deixando de 

fora a grande aventura que realmente deveria ser ler e escrever 

enquanto possibilidade de conhecer ou divulgar novos mundos reais 

ou imaginários (LERNER, 1996). 

    As leituras que se fazem na escola são baseadas nas façanhas de grandes heróis europeus, 

que ajudaram a construir um país mais igualitário para todos. Mas em um país que 

encontramos muitas desigualdades econômica, cultural, política e educacional não podemos 

dizer que é igualitária, pois tem escola e conhecimento distintos distribuídos para cada classe 

social. 

    O capitalismo coloca na educação os seus parâmetros, e a história oral como não faz parte 

desse controle institucional, ela é desacreditada por causa da escrita, pois é inaceitável o que 

não segue o padrão criado como mecanismo de exclusão ou inclusão social, ou seja, o que não 

foi criado dentro do sistema de ensino escolar. Com isso podemos dizer que a própria escrita 

serve como um mecanismo de discriminação, pois quem não sabe ler e escrever não é 

considerado na vida “produtiva e também para a cidadania” na sociedade contemporânea. 

3.1 O Analfabetismo hoje e as exigências de escolarização. 

    Segundo o site Index Mundi, que pesquisa o número de alfabetização no mundo, o Brasil 

em 2014 ocupava a posição numero 131, ficando atrás do Chile (55), Uruguai (59), Argentina 

(66), Venezuela (93), Paraguai (111), Equador (128), Bolivia (130). Isso piora ao vermos a 

falta de investimento maior no sistema educacional, pois o Brasil teria o 7º maior Produto 

Interno Bruto do mundo – PIB. O Brasil em 2015 ocuparia a posição numero 98 com 

população que esta abaixo do nível da pobreza, como podemos ver no gráfico abaixo. 
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    Quanto à força de trabalho, o Brasil ocupava a 5ª posição em 2015, ficando apenas atrás da 

China (1ª), India (2ª), Estados Unidos (3ª), Indonésia (4ª). A taxa de desempregados colhida 

em junho de 2015, o Brasil ocupava a posição de 149, visto que ela vinha caindo 

substancialmente, pois em 1999 tínhamos 7,5 desempregados e em 2013 chegou a 5,7. Já a 

faixa de desemprego juvenil na idade de 15 a 24 anos o Brasil ocupava a posição 81, em 2009 

tínhamos 17,8 e em 2011 tínhamos 15,4 sendo 12,2% homens e 19,8% mulheres, isso tudo 

levando em conta que a população brasileira em 2014 era de 202.656,784. 

    Sobre a produção industrial o Brasil ocupava a posição 98, isso contando as empresas de 

mineração, indústria e construção em 2009 teve 5,5 e em 2010 cresceu 11,5%. 

    Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Pnad, o Brasil ainda tem 12,9 

milhões de analfabetos. Para eles o analfabetismo vem caindo, mas de forma muito lenta, pois 

em 2005 tínhamos 11,1% de adolescente na faixa de 15 anos que não sabia ler e escrever, dez 

anos depois essa taxa caiu para 8%. 

    A Região Nordeste continua com o maior índice, em 2014 era de 16,6% e hoje é de 16,2%, 

já no Norte cresceu de 9% para 9,1% e no Centro-Oeste caiu de 6,5% para 5,7%, os mais 

baixos são as Regiões Sul com 4,1%, Sudeste com 4,3%. Desses analfabetos, mais de 6,5 

milhões tinham mais de 60 anos e apenas 342 mil tinham menos de 24 anos. O nível superior 

cresceu o número de formando, que era de 12% aumentou para 13,5%. 

    As crianças entre 6 e 14 anos frequentam as escolas com um índice regular de 98,6%, 

porque a lei obriga que todos nessa faixa de idade estejam matriculados e frequentem a 

escola. 
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    O portal do MEC diz que entre 2008 e 2012, cerca de 6,7 milhões de analfabetos foram 

beneficiados pelo Brasil Alfabetizado com um gasto de 1,4 bilhão. Mas estes números do 

suposto “investimento” não se tornam avanços reais na superação do analfabetismo. 

    Segundo MARCELINO (2004, p.58-71), o capitalismo ganhou força no período pós-

guerra, porque surgiu uma nova organização de trabalho e fabril, no qual nasce o Fordismo, 

com sua produção em massa e o barateamento dos produtos e também o número limitado de 

movimento. Com esse crescimento o Fordismo/Taylorismo se expande como forma principal 

de produzir. Faz parte deste processo uma negociação constante entre burguesia e movimento 

operário, pois é oferecido aos trabalhadores acesso a saúde e à educação, possibilidade de 

consumo e outros benefícios, em troca da renuncia do socialismo. Com esta nova organização 

da produção e este “acordo social” foi possível ampliar a exploração através da mais valia 

absoluta em que se trabalhava mais com o mesmo salário e se amplia a mais valia relativa no 

qual amplia a produtividade física do trabalho pela mecanização. 

    O Fordismo entrou em crise entre 1960 e 1970, mas aquele senso de coletividade foi se 

perdendo quando o trabalhador foi desqualificado com a individualização das tarefas. Com 

isso o capitalismo foi obrigado a se reformular e começou a concentração nos grandes centros 

urbanos, o desemprego crescente dificultou as lutas e boa parte do movimento já estava 

domesticado também. 

    Mas para MARCELINO (2004, p. 72), o que tirou o capitalismo da crise após a saturação 

do mercado com o Fordismo, foi a acumulação flexível, em que aconteceu a monopolização 

coesa das indústrias, organização do sistema financeiro global e a intervenção do Estado na 

economia para facilitar o empreendimento das empresas. 

    Este processo todo causou mudanças na educação. Além disso, o desemprego e a 

redefinição das formas de produzir colocaram novas exigências para a educação em geral e 

com mais importância para a escola. 

    Segundo ARAUJO e RODRIGUES (2008, p. 215), a escolarização é vista como uma 

capacidade intelectual para cada série, ou seja, você vai adquirindo conhecimento e 

maturidade escolares de acordo com sua capacidade cognitiva para cada período que você 

estiver.  Eles se baseiam na concepção de capital humano, em que para se possuir um maior 

desenvolvimento econômico, é necessário se ter mais escolaridade e isso leva a um maior 
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investimento na educação, tanto com investimentos pelo Estado diretamente quanto pela 

transferência de recursos para setores privados. 

    Para ARAUJO e RODRIGUES (2008, p. 216), os meios de comunicações divulgam muito 

que para que o Brasil se desenvolva é necessário se investir em educação, ou seja, a educação 

está ligada ao desenvolvimento econômico. As empresas começam a pedir maior escolaridade 

para ocuparem uma vaga em seus postos de trabalho, e o Estado também participa dessa 

negociata com seus telecursos, educação a distancia e incentivos a competitividade 

empresarial. Isso fica bem nítido quando na reforma da educação, o curso técnico sai das 

mãos do Ministério da Educação e passa para o Ministério do Trabalho, ou seja, tirar o ensino 

das mãos dos profissionais da educação e coloca-lo nas mãos de pessoas que preparam mãos 

de obras para o mercado de serviço. 

    Os alunos ou trabalhadores trazem em sua linguagem uma expressão de sua vida, ou da 

comunidade em que vivem. Segundo ARAUJO e RODRIGUES (2008, p. 118), no sentido 

não simbólico, mas de sua subjetividade, carregado de seus conceitos de certo ou errado, de 

bem ou de mal em que eles aprenderam durante a sua existencia, e isso reflete muito na sua 

vida social ou mesmo quando em um serviço, pois interfere na sua produção de ideias, de 

representações, da sua consciência, uma vez que as pressões sociais que o trabalhador passou 

podem afetar sua produtividade. 

    O homem tende a reproduzir o discurso do local ou sociedade na qual está inserido em sua 

linguagem, ou seja, ele repete na vida social, como no trabalho e em tudo que o capitalismo 

coloca para ele como legitimo e com isso acaba sendo um circulo vicioso, ou seja, o que a 

classe dominante lhes impõe a pensar como verdade.  

    O fracasso do trabalhador é colocado como culpa sua, segundo ARAUJO e RODRIGUES 

(2008, p.119), ele tenta solucionar através da escolarização para resolver, entre outros, o 

problema da empregabilidade, no qual tem que está sempre se adaptando para as demandas 

que o mercado de trabalho cria, fazendo com que o trabalhador se torne flexível, 

aperfeiçoando-se cada vez mais às técnicas que o modo de produção lhes impõe. 

    Lembrando que o Estado está como a principal arma de manipulação da sociedade a favor 

do capitalismo, mas segundo o site (mundo e educação), ele também é influenciado pelo 

Fundo Monetário Internacional (FMI), fundado em 1944, e possui mais de 187 países como 

seus aliados, em maior ou menor grau, com a sede em Washington e também pelo Banco 
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Mundial, que segundo o site das Nações Unidas, tem parceria com o Brasil a mais de 60 anos, 

com 430 financiamentos, que somam US$ 50 bilhões. 

    Esses bancos, segundo ARAUJO e RODRIGUES (2008, p. 216), manipulam a educação 

dizendo que ela é a solução para o desenvolvimento econômico, mas esquecem de pensar em 

desenvolver o homem, e acabam criando cada vez mais uma desigualdade social, com isso 

eles colocaram o desenvolvimento do capital humano a serviço do neoliberalismo. Se o 

trabalhador não se enquadra nesse processo de escolarização, ele próprio se coloca como 

fracassado e acaba entrando no mercado de trabalho informal. Mercado este que tende a ser 

cada vez maior, principalmente em países como o Brasil que se desenvolvem de maneira 

dependente dos países centrais, onde se concentram conhecimento, lucros, riqueza, enfim. 

    O que o neoliberalismo oferece é o mínimo que os sujeitos precisam, ou seja, o que o 

mercado de trabalho necessita para continuar funcionando e produzindo para os ricos 

empresários. Um bom exemplo, como diz ARAUJO e RODRIGUES (2008, p. 221), um 

mínimo de aprendizagem que as pessoas podem aprender é a escrever e a fazer cálculos 

matemáticos, mas não conseguem ler um jornal ou uma revista. A alfabetização, em uma 

perspectiva crítica, é considerada um ensino sistêmico em que o estudante domina a leitura e a 

escrita, e que visa à formação integral do individuo.  

    Outro fenômeno da escolarização, segundo ARAUJO e RODRIGUES (2008, p. 225), é que 

quanto maior o nível de escolarização, eles apresentam melhores qualidades pessoais, como 

por exemplo, melhor será a comunicação dentro de uma célula de produção, o que exigirá um 

desenvolvimento cognitivo maior para mexer com as novas tecnologias. As fabricas 

justificam o seu pedido de trabalhadores com maior escolarização, dizendo que eles precisam 

ler manuais das maquinas e também os gráficos da empresa, isso a principio deveria ser 

função dos técnicos da empresa, mas hoje todos têm que ter um mínimo de conhecimento, por 

isso a exigência de maior escolarização, e isso virou pré-requisito para o mercado de trabalho. 

    O mercado de trabalho exige cada vez mais mãos de obras flexíveis, para que ela possa 

diminuir o número de funcionários sem perder os seus lucros. Um exemplo bem claro é dado 

por ARAUJO e RODRIGUES (2008, p. 229), quando um trabalhador é contratado para fazer 

uma função e acaba com diversas tarefas. 

Minha função é supervisão. É uma função nova, exclusiva de células, 

né? Porque nós fizemos uma reengenharia aonde ficou dividida em 
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células a nossa empresa e eu fiquei com uma célula, a célula de 

contator. Eu sou engenheiro mas faço de tudo, tenho a coordenação 

geral a nível de produção, a administração de material e a engenharia, 

que são as três funções básicas dentro da célula e que antes eram 

exercidas por pessoas específicas e diferentes (Sup. 1). 

    Os trabalhadores hoje não sabem o que eles são na empresa, pois exercem várias funções e 

são considerados profissionais da empresa na qual eles trabalham, pois eles assumiram a 

função de trabalhadores gerais. Sendo tratados com novo nome: colaboradores. 

    Se você não sabe o seu papel real no emprego ou na sociedade, não tem como lutar por seus 

direitos, o único modo de reivindicar o que é seu seria através de uma consciência crítica do 

que acontecem, assim sairá da inércia que o sistema lhe impõe. 

    Para FRIGOTTO (2015, p. 211), o materialismo histórico dialético, vêm para discutir o 

porquê certas coisas são de um jeito e não de outro, e mostra que o único modo de combater 

isso é através da contradição. Não falando, mas mostrando e praticando o que se deseja, pois 

como diz FRIGOTTO (2015, p. 213), a teoria sem a práxis, não passa de uma abstração inútil. 

    Nesse artigo de FRIGOTTO (2015, p. 216), usa-se uma explicação de Schutz para tentar 

elucidar a teoria do capital humano, pois este diz que as famílias que investiam em educação e 

saúde tinham um retorno maior que as demais. Para FRIGOTTO (2015, p.216), essa 

interpretação é errônea, pois ela não leva em conta o processo histórico de desigualdade entre 

as classes sociais e as nações.  

O resultado é que a noção de capital humano sedimenta um 

reducionismo da concepção de ser humano a uma mercadoria9; de 

trabalho, ao confundir a atividade vital que produz e reproduz o ser 

humano e que é pressuposto das demais atividades humanas, à venda 

da força de trabalho humana (emprego); de sociedade, ao tomá-la 

como um contínuo dos mais pobres aos mais ricos, ignorando a 

estrutura desigual e antagônica das classes sociais; de classe social, 

tomando-a por fatores isolados e independentes na compreensão da 

sociedade e, finalmente, de educação, de um direto social e subjetivo a 

uma concepção mercantil de formação humana (FRIGOTTO, 2015, p. 

217). 

    Não se pode deixar de dizer que os conhecimentos científicos e culturais são muito 

importantes para o ser humano, porque ele qualifica a visão de mundo em toda a sua extensão. 

    No lugar de sociedade, o capital começa a colocar o nome de mercado ou economia 

emergente, em que tudo se baseia em conhecimento, surgindo a falácia de que todos têm 
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condições de ter esse saber para melhorar de vida, pois nessa época surge à revolução 

cientifica e a sociedade do conhecimento, levando aos que têm condições de adquirir esse 

saber a se destaca e os que não conseguirem é por culpa deles mesmos. O capitalismo coloca 

tudo na meritocracia, em que os mais capacitados exercerá a função de comandante e será 

vencedor e os que não conseguirem, terá que trabalhar em subempregos, assumindo a culpa 

de não ter conseguido.  

    Como diz FRIGOTTO (2015, p. 221), o capitalismo força as pessoas a abandonarem o 

coletivo e se focarem mais no individualismo e a pensarem somente nelas mesmo, pois é um 

mercado competitivo em que você esta sempre em ritmo acelerado para manter o seu lugar no 

emprego. Um termo bem claro que aparece agora é a empregabilidade, que depende de cada 

um, não precisa mais de qualificação, pois essa necessitava de vários fatores, dentre eles os 

sindicatos que lutavam pelos direitos do trabalhador. Agora cada um depende de sua própria 

competência, o que leva aos individualismos, e se ele desejar trabalhar por conta própria, o 

mercado lhe da o nome de empreendedor, e com isso, o neoliberalismo diz que se você nascer 

nos centros urbanos e rurais, terá a mesma oportunidade, pois tudo depende do seu 

investimento individual.  

    A mídia coloca sempre que a culpa é dos pais, sejam de classe alta, média ou mesmo 

assalariados que não colocam seus filhos nas melhores escolas, por isso se no futuro eles não 

conseguirem ser vitoriosos, sendo culpa é de quem não investiu no capital humano, ou seja, 

na educação dos filhos. 

    Desde que o capitalismo começou a existir na sociedade, há um jogo de interesse em cada 

discurso, e não é diferente na luta de classes, pois não existe uma visão neutra. 

As visões idealistas, racionalistas, empiricistas e funcionalistas 

interessam à classe detentora do capital, pois as concepções de 

realidade social e os métodos de abordá-la naturalizam a sociedade 

capitalista e não revelam a sua natureza fundada na exploração e na 

alienação. Em contrapartida, o método dialético materialista histórico 

busca o que está subjacente ou as determinações que produzem a 

realidade humana, em todas as suas dimensões e na perspectiva da 

superação do capitalismo (FRIGOTTO, 2015, p. 225). 

    Os livros, escolas e professores são criados dentro dessa lógica capitalista e trazem consigo 

uma visão do mundo em que se relacionam, transmitindo aquilo que aprenderam para as 

futuras gerações, pois as teorias que eles estudam, afetam sua prática dentro e fora da escola, 

com isso eles transmitem os pensamentos capitalistas. 
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 3.2 A escolarização e analfabetismo: revisão histórica. 

    O tema da influencia de pais analfabetos na educação dos filhos é algo novo para a 

academia. Não se encontra artigos ou livros sobre este tema. No período entre os anos de 

1960 e 1970, o Brasil foi influenciado pelas teorias piagetianas que analisava as condições 

cognitivas para o aprendizado e com isso pretendia solucionar o problema da evasão e do 

fracasso escolar entre os extratos de menor renda da classe trabalhadora. 

    Conforme CARRAHER e SCHLIEMANN (1987, p. 25), em uma entrevista para a revista 

de Psicologia, Ciência e Profissão, os autores afirmam que os estudos feitos no Brasil 

seguindo os pensamentos piagetianos, não objetivavam mudar a realidade, mas para saber 

como as crianças aprendem e raciocinam.      Esses projetos foram feitos a partir das escolas 

primárias e, apesar de ter como foco as crianças de famílias de baixa renda, usou como 

parâmetro as crianças das camadas sociais mais favorecidas. 

    A Teoria de Piaget, segundo os autores, virou uma verdadeira “febre”com os testes de 

Quociente de Inteligência (Q.I.), que decidia se você tinha condições cognitivas para seguir 

nos estudos ou não. Igualmente nesta época, outra forma de avaliar as “chances” de 

prosseguir nos estudos era a cultura, pois as de baixa renda, não conseguiam alcançar o nível 

de conhecimento pela falta de cultura, ou seja, os conhecimentos e tradições que elas traziam 

não eram respeitados, reconhecidos como válidos, no ambiente escolar. 

    Sobre a diferença cognitiva entre crianças de alta e de baixa renda CARRAHER e 

SCHLIEMANN (1987, p. 25-26), dizem que apesar do fracasso escolar e evasão serem um 

terço maiores nas crianças pobres, cognitivamente não existe diferença, pois em um teste de 

matemática aplicado em crianças no Recife, todas tiveram médias parecidas, tendo como 

único destaque o fato de que as crianças de baixa renda serem dois anos mais velhas. 

    O atraso na aprendizagem não significa que a criança tenha uma deficiência, pois  

CARRAHER e SCHLIEMANN (1987, p. 27), afirmam que apenas um semestre é suficiente 

para igualar o conhecimento das crianças em uma turma. Para eles uma criança que entra 

atrasada pode trazer resultados que se contrapõe a forma que os pensadores piagetianos 

desejariam, do modo que os examinadores queriam. Isso pode ser interpretado como 

inadequação, incapacidade, atraso, mas não é necessariamente esta a condição destas crianças. 

Conforme já foi dito em outras partes deste texto, pode ser apenas uma expressão do 

descompasso entre as condições de vida e as condições oferecidas pela educação formal. 
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     Considerando que a maioria dos brasileiros é composta por não brancos e que estes 

compõe a esmagadora maioria da classe trabalhadora, outro elemento digno de destaque nesta 

análise é a desigualdade social e educacional quando tomamos como referência a educação 

dos negros no Brasil. No século XX, segundo estudo publicado pelo MEC (2005, p. 21) já 

havia estudos europeus dizendo que não valia estudar os não-europeus, pois não existia nada 

notável para se saber sobre eles. Portanto, só o contato com os brancos é que tiraria eles da 

não existência. 

    Quando os negros começam a entrar nas universidades públicas, no final de 1970, iniciam-

se os estudos sobre as relações raciais nas escolas. 

Em São Carlos (SP), articula-se, por volta de 1978, o primeiro grupo 

de negros preocupados em utilizar o espaço acadêmico para 

desenvolver estudos contemplando a temática Negro e Educação 

(CUNHA JR., 1999). Esse grupo, apesar das críticas recebidas, não se 

intimidou, e procurou participar dos espaços de debate sobre os 

problemas educacionais do Brasil a partir da visão dos negros. Nessa 

época surgiu o primeiro artigo sobre negro e educação, em 1979, na 

revista de educação da Fundação Carlos Chagas (MEC, 2005, p. 26). 

    Isso se estendeu, pois segundo o MEC (2005, p. 26), até 1990, já existia mais de 40 

trabalhos acadêmicos feitos por Afro-descendentes voltados para negros e a educação, e com 

isso, em 1998 ganhou reconhecimento oficial, no campo cientifico com dotação de pesquisa 

sobre a temática, organizado pela Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(Anped), Ação Educativa e Fundação Ford, visto que é difícil achar estudos de tempos mais 

remotos sobre negros e educação. A entrada das mais variadas instituições interessadas em 

financiar estes estudos demonstra a disputa pela construção de uma maneira de explicar estes 

fenômenos tanto pela parte dos dominados, dos quais partiu a iniciativa, tanto quanto pelos 

que dominam, expressa no interesse de Fundações como a Ford. Desta época para cá os 

interesses das fundações ligadas ao empresariado só aumentaram. 

    A luta imediata dos negros tem sido o acesso às condições de exercício da cidadania, ao 

reconhecimento de suas necessidades e garantia de acesso aos direitos sociais básicos, 

conforme aparece no MEC (2005, p. 27). No período do Império e também na República, os 

negros se apropriaram do saber escolar, criando suas próprias escolas e recebiam instruções 

de pessoas escolarizadas, ou adentravam a rede pública, os asilos de órfãos e escolas 

particulares. Em Campinas, os escravos tiveram liberdade de receber instrução após a lei do 

ventre livre, que foi 17 anos antes da libertação da escravatura. 
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    Muitos intelectuais da Primeira República (1889-1930) e se seguia nas Diretrizes e Bases 

da Educação, diziam que o atraso da nação era por causa da miscigenação, fato encontrado 

neste trabalho do MEC (2005, p. 51), que analisou algumas normas jurídicas para leis 

4.024/61, 5.692/71 e 9.394/96, procurando as palavras: negro, afro-brasileiro, indígena, índio, 

raça, cor, etnia, minoria, cultura negra ou indígena, igualdade, desigualdade, tolerância, 

discriminação, preconceito, segregação e racismo. Tornou-se evidente a discriminação e o 

racismo sofridos e não superados ainda hoje. 

    O racismo no Brasil tem sido um dos principais empecilhos para o desenvolvimento do 

negro. Um exemplo bem evidente foi à política de imigração que permitia a entrada de alguns 

europeus, sem muitas exigências, como parte da política de “branqueamento” empreendida 

pelo Estado, a partir das elaborações dos intelectuais do final do século XIX e início do século 

XX. Segundo o MEC (2005, p.52) Apud (VEINER, 1990)O decreto nº 528, de 28/06/1890, 

que trata da imigração para o Brasil em seu artigo 1º, diz: 

É inteiramente livre a entrada, nos portos da República, dos 

indivíduos válidos e aptos para o trabalho que não se acharem sujeitos 

à ação criminal de seu país, exceptuando os indígenas da Ásia, ou da 

África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional 

poderão ser admitidos, de acordo com as condições que forem então 

estipuladas (VEINER, 1990, p. 106, grifo nosso). 

    Fica bem claro que o negro no Brasil teve que lutar pela sua liberdade e depois pelo seu 

espaço na sociedade, e que mesmo com o passar dos anos, sentimos as sequelas que ficaram, 

porque encontramos uma defasagem muito grande na educação dos negros e índios até os 

tempos atuais.  Os debates continuaram no século XX, para aprovação da lei 4.024/6, pois 

alguns apoiavam o investimento publico nas escolas privadas e confessionais e outros nas 

escolas publicas para todos, sobre a gestão do Estado. 

    Na briga entre escolas publicas e confessionais, como mostra no MEC (2005, p. 52), havia 

uma luta de lados, pois o Deputado Lacerda com um projeto de lei era defensor das escolas 

religiosas e isso ficou bem claro no livro Diretrizes e Bases da Educação (1960), que foi 

organizado por Roque Spencer Maciel de Barros e mostrava a insatisfação dos educadores 

com as ideias dos deputados, eles diziam que as escolas públicas não eram discriminatórias 

contra pobres, ricos, negros, brancos, católicos, protestantes ou ateus, etc.  

    As lutas tiveram efeitos parciais, pois surgiram leis para defender uma escola mais 

igualitária, mesmo que seja só no papel, é o que mostra o MEC (2005, p. 52). Sobre o avanço 
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nessa área, diz: No caso do projeto de Lei nº 4.024, aprovado em 1961, está posto no Título I 

– Dos Fins da Educação Art. 1º, alínea g – que a educação nacional, inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por fim: 

Alínea g - A condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de 

convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer 

preconceitos de classe ou de raça.   

    Essas leis apareceram com o intuito de acabarem com as discussões de educadores que 

condenavam o preconceito e a discriminação de raça, deixando margem para os movimentos 

negros exigirem os seus direitos, como a democratização e o direito a escola pública.  

    Apesar do contexto da ditadura empresarial militar, esta concepção se manteve também nas 

leis seguintes, Lei nº 5.540, de 28 de Novembro de 1968, que fixava normas de organização e 

funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e a Lei n
o
 5.692, de 

11 de Agosto de 1971, que fixavam Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus, o 

argumento presente em todas era da melhoraria da educação brasileira, mas nem tudo foi 

realizado uma vez que o regime ditatorial aprofundava os ajustes necessários à dominação do 

capital. 

    Outros eventos que tiveram um importante papel na educação e na aceitação dos negros na 

sociedade, segundo MEC (2005, p. 54), como marcos impulsionadores das LDBs foram: o 

Centenário da Abolição, em 1988, e os 300 Anos da Morte de zumbi dos Palmares, em 1995. 

No entanto, destaca a importância da organização política dos Negros e Negras nas lutas por 

seus direitos. No final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980, o movimento negro ganha 

maior força, tanto nas pesquisas acadêmicas quanto no ativismo que resultou, em alguma 

medida, no registro em Leis destas conquistas parciais.  Apesar das leis que avançaram na 

questão da educação, mas tanto a LDB 4.024/61 quanto na 9.394/96, não houve um empenho 

maior de nenhuma esfera pública e nem dos educadores, pois continuou havendo uma grande 

diferença entre brancos e negros, em questão de educação, saúde, mercado de trabalho. 

    Os avanços em questão de direito na educação foi a favor dos indígenas, pois nesse período 

de criação da LDB, foi um marco na conquista para eles. 

Como no projeto anterior, assegura-se às comunidades indígenas, no 

capítulo IX, Do Ensino Fundamental, art. 48, inciso I, a utilização de 

suas línguas e processos próprios de aprendizagem. E mais: o Capítulo 

XV dedica-se, do Art. 88 ao 90 (Da Educação para Comunidades 

Indígenas), a estabelecer diretrizes para a educação dos índios, 

prevendo inclusive a participação das comunidades organizadas na 



 
43 

construção dos programas. Essa presença da questão de raça tratando 

da questão indígena é resultado do diálogo estabelecido com a 

sociedade civil e interlocutores internacionais. Além disso, os 

indígenas, fortemente organizados para atuar no processo da 

Constituinte de 1988, levam parte dessa pressão até o processo da 

LDB, constituindo ambos os processos marcos de grandes avanços, 

para os indígenas (MEC, 2005, p. 56).   

    A palavra usada na época para assegurar aos negros seus direitos, era “tolerância”. Na 

LDB, o termo cultura foi modificado, pois o apresentado por Jorge Hage não se referia às 

diferentes culturas existentes no Brasil, depois de sofrer muita pressão dos movimentos 

negros, ficou assim: 

No art. 26, parágrafo 4o, da lei 9.394/96, lê-se que o ensino de 

História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes 

culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente as 

de matriz indígena, africana e europeia (MEC, 2005, p. 57). 

    Alguns anos depois, com a implementação da lei nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003, foi 

alterado no seu Art. 26 da Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino 

a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira". Com isso, fica mais 

explicita a obrigatoriedade do ensino da cultura Afro-Brasileira, para os cidadãos negros. 

§ 1o - O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 

incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 

negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 

sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 

social, econômica e política pertinentes à História do Brasil; 

 

§ 2o - Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-brasileira 

serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 

nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras 

(MEC, 2005, p. 58). 

 

    Agora com essa nova reformulação que aconteceu em 2003 fica mais nítida, pois agora fala 

da cultura negra e não da abrangência que tinha antes, não especificando a qual cultura se 

referia e nela também se encontra o dia 20 de novembro como o “Dia Nacional da 

Consciência Negra”. 

    A leitura dessas leis para a melhoria da educação da classe trabalhadora mostra um avanço 

tímido no sistema educacional, mostrando a luta dos movimentos para a melhoria da educação 

para os povos brasileiros. Como vimos, as leis foram progredindo de acordo com os 

movimentos indígenas e negros para a melhoria e também para uma maior aceitação dos 

povos na sociedade. 
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    Segundo o MEC (2005, p. 65), os negros foram tirados de suas regiões de origem, junto 

com seus descendentes e perderam seus direitos, sofrendo uma interdição na sua educação 

formal. Mesmo após libertos, eles não tinham direito de voto, pois para exercerem tinham que 

ser eleitores e esse poder estava nas mãos das camadas senhoriais que mantinham as 

instruções escolares para si e com isso perpetuando os seus poderes econômicos e políticos 

através do Estado. 

 3.3  A escolarização de trabalhadores analfabetos. 

    Historicamente a desigualdade escolar é antiga, como podemos ver nos relatos dos censos 

que começam em 1872 até 2000 FERRARO e KREIDLOW (2004, p.180), seja utilizando o 

recorte regional, ou pela distinção entre as classes sociais. As taxas de analfabetismo variam 

de região para região, pois os Estados do Nordeste e do Acre são onde encontramos as 

maiores porcentagens de analfabetismo do Brasil, com mais de 25,9% (Estado da Bahia) e 

36,6% e no Estado de Alagoas entre a população de 5 anos ou mais. Na região Norte varia 

entre os índices do Nordeste e o nacional, pois no Pará é 23,1%, e no Amapá 18,1%, mas tem 

exceções como o Acre que tem uma média muito alta e Rondônia que acompanha as 

porcentagem nacionais, com 16,7%.  As regiões constituídas pelos Estados do Centro-Oeste 

(GO, MT, MS), e a parte norte do Sudeste (ES e MG) e o extremo sudoeste da Região Norte 

(RO), tem um percentual abaixo da média nacional. O primeiro elemento de análise destes 

dados que nos chama a atenção é que o índice de analfabetismo acompanha o tipo de 

desenvolvimento e a maior ou menor urbanização/industrialização das regiões, demonstrando 

a instrumentalização da educação para a modelagem da mão de obra e não para o pleno 

desenvolvimento da humanidade em cada indivíduo em particular. 

    Podemos pensar que o índice de analfabetismo no Brasil mudou muito com os vários 

projetos educacionais criados pelo governo, e que esses números citados acima, são do 

período do inicio da República, mas como diz FERRARO e KREIDLOW (2004, pg. 180), no 

censo de 2000 foi constatado mais ou menos 17,6 milhões de analfabetos entre 10 anos ou 

mais e 25,7 na faixa de 5 anos ou mais, isso sem considerarmos o analfabetismo funcional e 

os níveis de evasão escolar. 

    Como podemos ver os projetos não foram bem aplicados para a população que realmente 

precisava, que era aquela de baixa renda, que sempre foi a que viveu “a margem” da 

sociedade, não por vontade própria, mas por uma pequena camada de detentores do 

conhecimento que tentam impedir que os pobres se apoderassem dele. 
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    Algumas regiões têm os maiores índices de analfabetismo do país, pois neles se encontram 

com mais de três ou quatro vezes do que outras. No censo de 2000, percebemos que este é o 

caso das regiões Norte e Nordeste, diferentemente da região Sul e Sudeste onde podemos 

encontrar os menores índices do Brasil. 

Por fim, o grupo IV reúne as taxas mais baixas de analfabetismo, que 

vão de 11,6% no Paraná a 8,8% no Distrito Federal, sempre entre as 

pessoas de 5 anos ou mais. Este grupo compreende toda a Região Sul 

(RS – 9,3%, SC – 9,0%, PR – 11,6%), a parte sul da Região Sudeste 

(SP – 9,6% e RJ – 9,3%), mais o Distrito Federal (8,8%). (FERRARO 

e KREIDLOW, 2004, pg. 181). 

    O analfabetismo no Brasil não apareceu do nada, ele foi construído historicamente nas 

camadas mais empobrecidas dos trabalhadores do país, pois já no censo de 1872, tínhamos 

um índice de 82,3% para pessoas de 5 anos ou mais, que quase não se alterou até o segundo 

censo de 1890 em que era de 82,6%, isso já no inicio da República. Segundo FERRARO e 

KREIDLOW (2004, pg. 183), na própria Côrte havia 4.800 alunos primários para uma 

população de 400.000 a meio milhão.  

    O analfabetismo é um traço constitutivo da sociedade extremamente desigual, de 

capitalismo dependente, de desenvolvimento desigual que pode ampliar taxas de acumulação 

sem necessariamente investir em formação altamente qualificada. A predominância de 

produtos de baixo valor agregado, do agronegócio e do setor de serviços não exige formação 

científica, podendo o Estado focalizar sua intervenção em uma educação básica, com 

conteúdos mínimos, generalista e de formação simples. Isso explica a permanência histórica 

de índices elevados de analfabetismo no Brasil. 

    Na região sudeste, o Rio de Janeiro se desenvolveu mais na época do Império, porque nele 

morava a família real, com isso aqui se concentrava a burocracia estatal e também tinha uma 

pequena escola para os filhos dos burgueses que aqui moravam. Foi também o começo do 

trabalho assalariado nos cafezais em São Paulo e uma forte ligação com a Bacia da Prata, 

principalmente a Argentina, que no período já possuía uma política educacional muito mais 

sólida. 

    Mesmo olhando essas injustiças sociais que algumas regiões demonstram, com seus altos 

índices de analfabetismo, não podemos colocar como absoluto o que os pesquisadores 

escreveram sobre o censo como verdade. Eles afirmam a região sul e sudeste como as mais 

desenvolvidas sem considerar, conforme já colocamos, que os negros que aqui viviam não 
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eram analfabetos por vontade própria e sim porque isso lhe foi imposto e foi herdado pelas 

gerações futuras.  

    Os conhecimentos dos negros sempre foram desprivilegiados para colocar em primeiro 

lugar os saberes e culturas europeias, segundo GILEDES (2009). Diz que a agricultura 

africana, no Vale do Rio Nilo, tem cerca de 18 mil anos, sendo duas vezes mais antiga do que 

no sudoeste asiático, e isso é diferente do que encontramos nos livros e sequer é visto como 

um saber historicamente acumulado, pois poderia trazer importantes contribuições para a 

compreensão das técnicas agrícolas quando apropriado e elaborado cientificamente.  

    A existência de uma cultura milenar que deve ser conhecida como parte do patrimônio que 

historicamente a humanidade produziu, sofre o apagamento ideológico que inferiorizou 

negros e negras como forma de justificar a escravidão. A manutenção dos baixos salários hoje 

em comparação às trabalhadoras e trabalhadores brancos permite a ampliação da exploração e 

demonstra a funcionalidade das opressões ao regime de acumulação capitalista. 

    Sobre a transmissão de seus saberes e de suas culturas, muitos povos africanos optaram por 

usar a transferência através da oralidade, pela qual podem passar de geração a geração seus 

conhecimentos. Mas a África foi o berço de conhecimento, e que contribuiu muito para o 

conhecimento que temos em várias áreas, pois os sistemas de escrita dos Akan (falado em 

Gana) e dos Manding (antecedentes dos mandingo da época medieval) originaram a escrita 

egípcia e meroítica (escrita hieroglífica egípcia e também a escrita cursiva, com alfabeto de 23 

sinais). 

A pedra Rosetta que é uma inscrição com hieróglifos egípcios e outras 

línguas antigas conhecidas ao ser decifrada, em 1787, comprovou-se 

que quase todo o conhecimento científico, religioso e filosófico da 

Grécia antiga teve origem no Egito (África). Elisa Nascimento 

informa que Sócrates, Platão, Tales de Mileto, Anaxágoras e 

Aristóteles estudaram com sábios africanos. O saque empreendido no 

continente africano e a destruição da biblioteca de Alexandria encobre 

um processo de apagamento e de descrédito dos conhecimentos 

africanos tornando-os exóticos, místicos e míticos (GILEDES, 2009).  

    O conhecimento africano que contribuiu para o desenvolvimento de muitas nações 

europeias e asiática com o tempo foi encoberto pelo povo que o conquistou através da 

violência física, religiosa e psicológica.  

    Com um movimento para a educação de adultos, que começou na década de 1940, se 

pensou que poderia acabar com o analfabetismo no Brasil, mas veio o regime militar que 
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causou um retrocesso na educação, pois a intenção deles não era criar cidadãos critico, mas 

sim adestrados. Até hoje sentimos resquícios desse sistema na vida de cada estudante da 

escola pública, pois mesmo com a V Conferência Internacional de Educação de Adultos de 

1997, realizada em Hamburgo que proclamou o direito de todos à educação continuada ao 

longo da vida e também com a Constituição Brasileira de 1988, nem todos têm direito a 

educação garantido efetivamente. 

    Segundo as pesquisas de BARROS e MENDONÇA (s.d., p. 3), a educação dos pais tem 

grande impacto sobre o bem estar dos filhos, seja na saúde ou na própria escolaridade. 

    Mas os pais sem a educação escolarizada ensinam para seus filhos o que lhes foi passado 

pelos mais velhos, como educação e respeito. Essas virtudes não são apreendidas nas escolas 

e sim dentro da família, e a escola aprimora alguns bons costumes, mas o principal papel dela 

é ensinar o conhecimento científico, dosados e sistematizados, ou seja, a educação 

institucionalizada.  

Capitulo 4. A INFLUÊNCIA DOS PAIS ANALFABETOS NA ESCOLARIZAÇÃO 

DOS FILHOS: INVESTIGAÇÃO ATRAVÉS DA HISTÓRIA ORAL.  

    De acordo com MEIHY e HOLANDA (2007, p. 13), podemos utilizar de diálogos 

gravados como fontes de informações para usarmos como documentos. A entrevista é uma 

fonte de história oral de forma restrita, porque ela parte de um projeto para um fim elaborado. 

    O uso deste método de investigação em minha pesquisa começou com a elaboração de um 

projeto, que teve um planejamento prévio sobre entrevistas com pais analfabetos e professores 

de Educação de Jovens e Adultos, e que seguiu a organização da proposta. 

O projeto prevê: planejamento da condução das gravações com 

definição do local, tempo de duração e demais fatores ambientais; 

transcrição e estabelecimento de textos; conferência do produto 

escrito; autorização para o uso; arquivamento e, sempre que possível, 

a publicação dos resultados que devem, em primeiro lugar, voltar ao 

grupo que gerou as entrevistas (MEIHY e HOLANDA, 2007, p. 15).  

    A metodologia deste projeto prevê que ele deve ser pensando de forma, a saber, quem será 

o entrevistador e quem será entrevistado, os locais da entrevista devem ser acertados 

previamente, sempre a gosto do entrevistado e o tempo de duração, que dificilmente bate com 

o combinado, pois depende de muitos fatores, como a vontade de falar do entrevistado e o seu 

tempo disponível. 
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    O processo de transcrição de um projeto sobre história oral é longo e tem que se manter o 

material bem conservado, ele serve como acervo para futuros trabalhos. Sempre que se 

desejar fazer uma entrevista para um projeto de história oral MEIHY e HOLANDA (2007, p. 

17), deve se pedir autorização para gravar e também para uso.   Uma história oral tem que ser 

bem elaborada, alguns passos devem ser seguidos para se saber o que deseja alcançar no final. 

    Para uma escolha minimamente adequada de um conceito é importante levar em 

consideração alguns fatores que marcam a existência deste recurso, como a necessidade de 

um projeto que justifique a ação; vinculação com uma área de estudos ou com propósitos 

independentes, sempre de interesses sociais; presença dos meios eletrônicos (gravadores e 

filmadoras); reunião direta/pessoal com pessoas dispostas às entrevistas; definição sobre o uso 

e destino (arquivamento) das entrevistas MEIHY e HOLANDA (2007, p. 17). 

    As entrevistas para a história oral não podem ser por telefone ou internet, pois se perdem 

algumas expressões que não se conseguiria perceber, e seu objetivo é analisar as memórias 

coletivas e suas identidades e transformá-las em textos escritos. O processo de registro da 

história oral moderna difere hoje pelo uso de aparelho eletrônico, visto que nos antigos 

procedimentos se usava a anotação e a memorização.  

    Conforme afirmam MEIHY e HOLANDA (2007, p. 23), para se fazer uma entrevista, 

alguns cuidados prévios devem ser tomados a fim de não estragar ou perder algum momentos 

importantes. 

    A história oral, ajuda quando existem versões diferentes sobre um determinado fato ou que 

não exista documento escrito, ela ajuda a esclarecer algumas interrogações. Justamente por 

isso optei pelo método ao estudar a temática deste trabalho, pois conforme já afirmei os 

estudos sobre pais analfabetos e escolarização são raros, dispondo de escassa produção 

acadêmica. 

    No caso desse projeto sobre “A influência de Pais na Educação dos Filhos”, com as 

entrevistas, analisaremos entre outros elementos, o porquê alguns antecessores da família não 

tiveram a oportunidade de estudar na considerada idade certa e se esta condição influenciou 

de alguma forma a escolarização das crianças das gerações seguintes e como. 

    A história oral quando escrita ganha mais importância documental, sem esquecer a 

subjetividade de como ela foi produzida.  

Por meio da história oral, por exemplo, movimentos de minorias 

culturais e discriminadas – principalmente de mulheres, índios, 

homossexuais, negros, desempregados, pessoas com necessidades 

especiais, além de migrantes e exilados – têm encontrado espaço para 
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validar suas experiências, dando sentido social aos lances vividos sob 

diferentes circunstancias (MEIHY e HOLANDA, 2007, p. 26). 

 

    Documentos que foram queimados para esconder certos fatos na sociedade podem ser 

descobertos nas entrevistas, lembrando que não se pode usar o termo “depoimento”, pois esse 

é jurídico e lembra muito um inquérito policial. 

    De acordo com MEIHY e HOLANDA (2007, p. 30), existem alguns passos que devem ser 

seguidos para a construção da História oral: a elaboração do projeto – definir os critérios de 

procedimentos de transcrição; Gravação – esse é o primeiro passo da materialização da 

entrevista, por isso detalhes devem ser acertados entre entrevistador e entrevistado; 

Estabelecimento do documento escrito e sua seriação – pode ser uma transcrição literal ou 

documental; Sua eventual análise – examinar se ao final da gravação tem algo com o que você 

queria; Arquivamento – manutenção do material conseguido; Devolução social – devolver às 

pessoas ou local que gerou o trabalho. 

    Em conformidade com MEIHY e HOLANDA (2007, p. 36-40), a História Oral se divide 

em alguns tipos de gênero que podemos analisar que são indispensáveis, como: história oral 

de vida: esse tipo pode ser entendido como, biografia, relato de vida, relato biográfico, 

método biográfico, notas biográficas e autobiografia; história oral temática: que mais se 

aproxima das expectativas acadêmicas a partir de datas, fatos, nomes e situações e a 

participação do entrevistador como condutor das perguntas que devem levar ao 

esclarecimento do tema, pois ele deve ser preparado antes com instruções sobre o assunto 

abordado; tradição oral: essa se apega aos detalhes de sua cultura, com noções de tempo, 

parentesco, de ordem social, saúde, vida e morte, celebração de rituais e cerimônias, etc. 

    Um cuidado que se deve ter quando se faz uma entrevista, é conduzir a conversa sem 

colocar palavra na boca do entrevistado, sempre estimulando na hora que ele estiver querendo 

parar. Como diz MEIHY e HOLANDA (2007, p. 67-72), a história oral é uma ferramenta, 

com certa técnica cientifizada para se chegar aos resultados, usando método de entrevista e 

analise para ter uma conclusão. 

    Para MEIRY e HOLANDA (2007, p. 91), a entrevista não se define como história oral e 

sim o uso do oral transcrito em texto que servem para registro, arquivo e para análise. E eles 

ainda acrescentam uma observação sobre o valor histórico, que a partir do século XVI com as 

grandes navegações europeias, só falavam sobre os feitos reais e deixavam os pobres e 

analfabetos esquecidos e a eles só restavam às transmissões orais, pois a partir da escrita os 
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poderosos fizeram a separação de classe. Os intelectuais de esquerda, socialistas como F. 

Engels até E.P.Thompson escutavam a voz do proletariado, construindo elaborações que 

possam contribuir para a transformação social. 

4.1 Como utilizei a metodologia da história oral. 

    Como já foi explicitado antes, esse tema é algo novo e por isso estão sendo procuradas 

fontes bibliográficas para pesquisar sobre o tema, e por isso, foram usados artigos acadêmicos 

para pesquisar sobre o tema em questão. 

    A história oral foi usada como um método para minha pesquisa, pois utilizei nas entrevistas 

com pais de alunos (as), de vários níveis de escolaridade, e também foi conversado com 

professores de EJA para se saber como eles trabalham com esses alunos. 

    Como fontes primárias, podemos destacar os relatos dos pais, filhos e netos nas minhas 

entrevistas e as fontes secundárias podemos destacar os livros, artigos e sites que foram 

pesquisados para saber um pouco mais sobre o assunto. 

    A gravação tem local e hora marcada pela pessoa entrevistada e a intenção é fazer uma 

coleta de dados para usar como parâmetro no meu contexto, que é, “OS PROCESSOS DE 

ESCOLARIZAÇÃO DOS FILHOS DE FAMILIAS ANALFABETAS”. 

4.2 Análise das entrevistas com cinco pais analfabetos. 

    Seguindo minha linha de raciocínio, sobre a historicidade da educação brasileira e o que 

isso afetou no ensino dos pais e futuramente dos filhos, usando o Materialismo Histórico e 

Dialético e a Pedagogia Histórico-Crítica, vamos analisar as entrevista com um padrasto de 

uma ex-aluna de nível superior, uma mãe de aluna da UFF, estudante de Pedagogia, uma mãe 

de ex-alunas do ensino médio e uma mãe de um aluno que parou na educação básica. Como 

foi prometido para todos os entrevistados, não será revelado nome, por isso colocarei fictícios. 

4.3 Primeira mãe, Dª Poetisa, a entrevista foi realizada no dia 25/01/17 às 14h 25min, ela 

tem 78 anos e 14 filhos.  

 “Eu comecei a trabalhar na roça com 7 anos de idade, não foi por falta de vontade e sim de 

oportunidade e com isso investia na educação dos filhos, dizendo: “Eu trabalho e vocês 

estudam”.  
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D.”Poetisa
5
”, disse: não tinha muitas escolas em Miracema. A escola (Pedro Henrique

6
), em 

frente a minha casa tinha uma sala, uma aula de manhã e uma na parte da tarde, não tinha 

luz na rua, só na escola tinha luz. O lugar era uma pobreza só. Meus 14 filhos estudaram.  

D.”Poetisa”: eu casei com um analfabeto igual a mim, mas ele sabia escrever o nome dele. 

    Como diz D.”Poetisa”, a escola virou uma oportunidade dos filhos melhorarem de vida, ou 

seja, virou uma salvação para as camadas mais empobrecidas dos trabalhadores. Como 

SAVIANI diz (1980, p.6-7), a educação virou a salvação da nação, porque se criou no Brasil 

o sistema constitucional em que a educação é direito de todos e dever do Estado, para 

transformar os súditos em cidadãos. Teve como objetivo de superar uma opressão criada pelo 

Antigo Regime e criar uma sociedade livre, era só através de um povo instruído, e nesse 

momento que a escola entra em evidência. 

    Quando perguntado sobre a escolarização dos irmãos, D.”Poetisa”, respondeu: Na minha 

família todo mundo estudou, e tem até professora. Mas tenho uma filha que ficou 5 anos na 

quinta série, mas ela é a mulher mais inteligente que já conheci, pois ela trabalha de 

faxineira ( mora em Niterói e ganha R$ 150,00) e tem uma casa de 3 andares e os outros tem 

de 1 andar só. 

    A própria escola cria mecanismo para selecionar e excluir os alunos e com isso tem que 

procurar meios alternativos, pois nem todos conseguem completar os 8 anos do Ensino 

Fundamental. Podemos ver nos dados de PATTO (1992, p.107), cerca de dois terços das 

crianças com idade entre 7 e 14 anos não são beneficiada com as escolas, ou por motivo de 

não ter acesso ou por pertencer ao corpo de repetente, sem pelo menos terminar a quarta série 

( atual 5º ano). 

    Conforme PATTO (1992, p.108), de cada mil crianças que entram na primeira série, apenas 

quarenta e cinco chegam à oitava série sem reprovação e apenas cem consegue terminar o 

primeiro grau, aos trancos e barrancos, e esses fazem parte da camada popular do terceiro 

mundo
7
.  

                                                           
5
 Iremos colocar nomes fictícios nas pessoas entrevistadas, por foi o combinado antes da gravação, para manter a 

privacidade.  
6
 Pedro Henrique é uma escola publica municipal. 

7
 Para os dias de hoje seria necessário levar em conta a combinação da aprovação automática com as avaliações 

de larga escala. Infelizmente pelos limites de tempo e pelo volume de leitura e trabalho que esta pesquisa exigiu 

não houve tempo de fazer este levantamento. 
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    O capitalismo cria meios de manter o seu efetivo de trabalho e prepara-lo para as suas 

necessidades. 

D.”Poetisa”, disse: Minha filha mais velha fez curso técnico de Elétrica e Hidráulica e faz 

tudo em casa e para os vizinhos de graça. Minha filha amarra a ferragem da minha casa. 

Quando eu mudei pra cá, minha casa era de sapé. 

    Na década de 1920 surgiram muitas ideias educacionais, com o objetivo de promover a 

educação brasileira, como o escolanovismo. Mas foi a partir de 1970 que os cursos técnicos 

surgiram como uma grande esperança, assim como foi para a filha de D.”Poetisa”, sendo para 

aqueles que dispunham de um curto tempo para os estudo, segundo SAVIANI (1989, p.25), o 

Brasil faz um acordo educacional (MEC-USAID) com os americanos, buscando a 

racionalidade, eficiência e produtividade para o mercado de trabalho, visto que isso aumentou 

o alcance da Pedagogia Tecnicista e a força do capitalismo no país, pois os Estados Unidos é 

um dos maiores representantes da burguesia e da exploração da mão de obra.  

Entrevistador: você nunca sentiu falta de ler e escrever? 

D.”Poetisa”: eu tenho vontade de..., eu vejo assim alguém chega e escreve e eu..., eu chego e 

eles mandam eu assinar e eu finjo que escrevo. Na EJAdo Pedro Henrique, tem mulher de até 

80 anos estudando. Eu poderia pensar em ir na EJA e fazer isso. 

Entrevistador: Eram os pais que tiravam do colégio? 

D.”Poetisa”: Sim. Estudar era só menino. Eu era a única menina e meu pai falava que menina 

não precisava estudar. Eu quando chego na festa, não chego como analfabeta. Me visto 

muito bem. 

    Existe uma preocupação de “D. Poetisa” de não parecer analfabeta, de esconder esta 

condição, inclusive relacionando a aparência a esta formação. É a clara relação entre 

analfabetismo e condição social que atendeu as demandas do capitalismo expresso na fala e 

no comportamento de “D.Poetisa”. 

     Uma educação que teve seus princípio na Pedagogia Tradicional, como o próprio 

SAVIANI (1989, p.23), que foi instaurada pelos jesuítas antes de serem expulsos pelo 

Marques de Pombal, é um começo para saber o porquê nosso sistema escolar tem como molde 

o sistema europeu.  
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A filha de D.”Poetisa”, que estuda na UFF, diz que a EJA esta ensinando hoje “tudo” errado”, 

pois ensina a ligar um boizinho ao outro e isso o filho dela de 4 anos faz. Portanto, não 

respeitando as condições reais de vida e de trabalho dos estudantes. 

A filha de “D. Poetisa” diz: minha mãe conhece tudo, letras e números, mas não escreve 

nada. Néca 
8
estuda no Pedro Henrique, e a única coisa que eles passam, é ligar peixinho. Eu 

falo para os alunos da UFF, quando eles forem dá aula é para mudar as atividades, pois isso 

que ensinam hoje é chato. 

4.3.1. Duas irmãs Nana e Nena, a entrevista foi realizada no dia 18/03/17 às 10h11min.  

“Nana e Nena”: 
9
As duas são irmãs brancas e nasceram na zona rural, chamado de cachoeira, 

a Nena é mais velha e a Nana vive fazendo favores para a vizinhança. 

Entrevistador: tinham muitas escolas na infância de vocês? 

“Nana”: tinha particular, que estudava a noite. Eu entrei na escola e não conseguia ficar 

porque tinha que trabalhar e a noite eu estava cansada. 

    Como sabemos a maioria dos analfabetos é dos extratos mais baixos da classe trabalhadora, 

são negros ou não brancos. No entanto, as senhoras “Nana e Nena” são exemplos bem claros 

de uma política discriminatória originaria a partir da Republica. Elas são brancas e não 

usufruíam de uma boa vida economica e nem tiveram a oportunidade de uma educação 

escolar, pois o fracasso escolar, conforme PATTO (1992, p.109), era associado ao aluno e sua 

família, e com isso, por muito tempo se dizia que isso era genético. Este argumento se tornava 

mais forte aplicado à raça negra. Foi mais uma explicação para dizer o porquê os brancos 

eram os detentores dos poderes políticos, econômicos, culturais e sociais e com isso pode 

reforçar os estereótipos de que os negros e não-brancos não nasceram para os serviços 

intelectuais e sim braçais. 

Uma das irmãs, Nana tentou estudar no E.E Prudente de Morais 
10

à noite fazendo Mobral, 

mas não conseguiu ficar. A Nena nunca tentou estudar, pois o seu marido, como ela diz–“ele 

era igual burro, não sabia escrever”. “Nana” afirma: tem que aprender porque faz falta. 

“Nana”diz: trabalhei, fiz força, trabalhei empregada para minha filha formar. “Nena” afirma 

que: eu fiz uma forcinha para meu filho estudar. 

                                                           
8
 É uma amiga de D. Poetisa 

9
 São duas irmãs que tem as mesmas iniciais, por isso colocarei N¹ e N². 

10
 Escola Estadual Prudente de Moraes, fica perto da casa da Nana e Nena. 
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“Nicolas”: (filho da “Nena”) – minha mãe me levava no colégio e colocava eu pra dentro. 

Entrevistador: e as atividades de casa como faziam para ensinar os filhos? 

“Nana”: chamava as pessoas para ajudar. “Nana”: faço a mesma coisa com meus netos. 

“Nana”: eu comprava caneta e “liforme”[sic
11

]. Agora que passaram a dar na “crecha” 

[sic]. 

    Em todos os relatos que lermos ou ouvimos, os pais querem que seus filhos estudem para 

ter um bom emprego, mas a sociedade seleciona quem estará apto para cumprir o papel de 

comandante e de comandado. De acordo com PATTO (1992, p.118), os pais colocam os mais 

velhos para trabalharem, e com isso os mais novos podem estudar. Consomem o mínimo do 

salário para comprar material escolar e uniforme para os filhos, e as mães fazem uns bicos 

para ajudar nas contas. 

“Nana”: tentamos ir à casa da Professora de “Jasmim
12

” para aprender a escrever o nome, 

mas já esqueci, mas se tentar ainda consigo.“Nana” reflete ainda que: nem todo mundo 

estudava. Hoje todo mundo pode estudar. 

“Nicolas
13

”: eu tenho a 4ª série, eu pretendo voltar a estudar. Estou fazendo aula de reforço 

com uma menina. O que eu aprendi foi lendo jornal, revista e assistindo televisão.  

“Nana”: eu trabalhava e tinha que vim na crecha para dar de mamar para minha filha mais 

nova.  

    Os filhos viraram um investimento dos pais. Coloca-se as crianças para estudarem para 

suprir certas necessidades que os pais carregam, como a falta da leitura e da escrita e melhores 

empregos. Os pais com o tempo começam a querer uma independência no mundo letrado, 

pois segundo LUCIO e MACIEL (2004, p.8), se por um lado um membro letrado na família 

tem resultados benéficos, por outro só isso não basta, porque eles com o tempo procuram 

instituições, como a EJA para aprenderem a ler e escrever sozinhos. 

A Senhora“Nana” afirma que: tinha mais mulher estudando do que homem.  

                                                           
11

 Foram Colocados alguns trechos da conversa com as palavras originais das entrevistadas e nem todos tiveram 

[sic] 
12

 Professora que gosta de ensinar Adultos em sua casa. 
13

 Nicolas é filho da “Nena”, trabalha a 26 anos na Radio local. 
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    Esta é uma informação interessante que hoje comprovamos também nas salas de aula do 

ensino médio e superior, no entanto, na bibliografia consultada não encontramos discussão a 

respeito deste dado da realidade. Para o período da juventude das entrevistadas temos as 

reflexões de PATTO (1999, p.167), no Brasil do início da República começou uma campanha 

discriminatória para pobres, negros e mestiços e mulheres não terem o direito a votos. Vários 

resquícios desse período continuam na nossa sociedade, como a defasagem salarial. Para 

PATTO (1999, p.168), os primeiros anos de República foram de muita instabilidade e com 

isso os possuidores do dinheiro, deram mais poder ao Estado e restringiram os votos 

populares nos grandes centros urbanos. No Rio de Janeiro, menores de 21 anos, analfabetos, 

religiosos e estrangeiros foram proibidos de votar, somando 80% da população. 

“Nana”: eu era muito pobre por isso as pessoas me ajudavam com caderno, lápis, borracha e 

caneta. Eu trabalhava na casa de família ajudando e ganhava pouco. Ganhava 30 cruzeiro 

(hoje daria 0,010 em reais). 

    Os ricos donos de terras exploravam os trabalhadores com dívidas quase impagáveis e com 

isso eles trabalhavam quase em regime de escravidão. Segundo PATTO (1999, p.170), nos 

centros urbanos não era diferente, pois muitos ex-escravos viviam agregados aos seus patrões 

e trabalhando sem remuneração, visto que nessa época não existiam leis trabalhistas e tinham 

que cumprir até 17 horas de serviços ininterruptas.  

Segundo o site (El Pais), ainda hoje o traço do trabalho similar à escravidão permanece e 

parece mesmo ter se ampliado nestes anos, pois pesquisas revelam a venda de trabalhadores 

negros na Libia por 12,000 reais recentemente
14

. 

 4.3.2 O Sr. Pedreiro, padrasto de uma ex-aluna de ensino superior , entrevista realizada 

no dia 25/03/17 às 10:30hs. 

O “Sr Pedreiro” nasceu em Leopoldina - Minas Gerais, morava em Argirita que era um arraial 

e gosta muito da profissão de Pedreiro, sempre repetia a palavra experiência.  

“Sr. Pedreiro”: “filhos do Pelego
15

 mecânicos não sabem ler, mas vê fazendo e aprende. Eu 

morava no interior, tinha o Mobral. Tinha escola a 7 km da minha casa, mas eu tinha que 

candear boi. Até os 7 anos eu estava na escola, mas depois sair para trabalhar. Meus amigos 

                                                           
14

 Dados do IPEA e do JORNAL  EL PAÍS. 
15

 Mecanico que é amigo do Sr. Pedreiro. 
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de infância aprenderam pouco. Pra aprender tinha que sair da roça. Seus pais e os patrões 

colocavam cedo pra trabalhar, porque a gente necessita comer”. 

O “Sr. Pedreiro” afirma que: “sei mexer em caixa eletrônico”. A filha , sem que ele veja, 

sinaliza que não. 

O “Sr. Pedreiro” compara as exigências de formação na sua profissão: “hoje pra ser pedreiro, 

tem que saber ler e ter diploma, antigamente o que valia era a experiência”. Meu irmão 

estudou um pouco e é encarregado de obra
16

 e eu aprendi com ele, pois sei tudo de 

eletricista. 

 Quanto ao desenvolvimento local ele se lembra: “na minha época tinha só cooperativa, hoje 

têm várias fabricas”. E sobre o domínio formal da escrita diz: “ ba be bi bo bu eu já sei”. 

    Analisando as falas do “Sr. Pedreiro”, percebi que ele não fala mal da escola, mas acha que 

a experiência é melhor. Para ele, que nunca teve oportunidade de estudar, ou porque tinha que 

trabalhar ou por morar em um arraial e a escola mais próxima ficava a 7 km de sua residência, 

se criou uma barreira educacional na sua concepção, pois a escola pode ser motivadora ou 

causar um bloqueio. Como diz SAVIANI (1980, p.3), a escola é um fenômeno que deve ser 

estudado, pois de um lado ela pode ser um instrumento para acabar com a marginalização, 

mas por outro ela se torna um instrumento de descriminação social
17

.  

Quando precisa se deslocar para um grande centro o “Sr. Pedreiro” afirma que: “no Rio eu 

não fico perdido, eu pergunto”. 

Sobre a escolarização dos pais ele diz: “meus pais não sabia escrever”. 

Ele avalia a importância de estudar por causa da tecnologia. “Sr. Pedreiro”: “o estudo faz 

muita falta, pois agora com esse negócio de internet”. 

Sobre os planos para o futuro está à volta a escola e a percepção de que em sua cidade isso 

seria a oportunidade de uma colocação profissional melhor. “Sr. Pedreiro”: eu vou voltar a 

estudar esse ano. Se eu tivesse a quinta serie, estaria trabalhando na prefeitura. 

                                                           
16

 Pessoas que tem um conhecimento maior que os outros e ficam com a parte de encarregado do serviço. 

 



 
57 

E sobre a qualidade da educação ofertada ele percebe as mudanças, embora não explicite os 

motivos para isso. “Sr. Pedreiro” diz que: antigamente a quarta serie valia mais que a oitava 

hoje. 

“Sr. Pedreiro”: os filhos da minha mulher tem o ensino médio e tem uma pedagoga. 

    Os filhos aprendem e ensinam para os pais analfabetos e isso serve como incentivo para 

eles voltarem a estudar, pois eles aprenderam a mexer em um computador, viajar sozinhos, 

conferir troco.  Os membros não letrados, quando em contato com os letrados recebem um 

incentivo positivo para se conseguir a leitura e mesmo depois disso, precisam de apoio dos 

letrados, pois tem certas tarefas nas quais ainda não conseguiram sua autonomia. Segundo 

LUCIO e MACIEL (2004, p.5), os filhos de analfabetos ajudam no preenchimento de cheques 

e na leitura de informações mais complexas e também servem para mediar na escrita do 

nome, ou seja, mesmo sendo analfabetos, acabam aprendendo a assinar o próprio nome. 

 4.3.3. D. Cintia: é mãe da pessoa que só estudou na educação básica. A entrevista foi 

realizada no dia 30/03/17 às 17:58 hs. 

    A sogra da “Karla
18

”, D ª“Cintia” nasceu em São Felipe, depois foi para a Fazenda Santa 

Inês, tem 72 anos, e tinha 9 irmãos, casou com 16 anos, mas tiveram que mudar para 17 para 

o escrivão realizar o matrimonio, seu marido era 20 anos mais velho. Hoje ela namora um 

homem de 45 anos, teve 8 filhos, sendo 3 homens e 5 mulheres, tudo com pouca diferença de 

idade.  

Sobre as condições de vida “Dª Cintia” afirma que: “não tinha escolha de comida, a gente 

comia qualquer coisa, canjiquinha com arroz, canjiquinha com angu”. “Eu fui casada com 

um homem branco e naquela época tinha muito preconceito de cor, mas hoje em dia é normal 

esses casamentos”. 

    A alimentação e o jeito de pensar a vida nas “camadas populares”, mostra que preconceito 

era exacerbado também na parte rural, uma discriminação criada para que não houvesse uma 

mistura de raça, e que até hoje tem. Uma discriminação que foi criada no inicio da República 

para reforçar a desvalorização do pobre, acrescentando a questão racial como mais um 

determinante deste processo.  

                                                           
18

 Foi que me apresentou o Sr. Pedreiro e a D. Cintia. 
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Sobre sua própria trajetória escolar “Dª Cintia” afirma que: “fiquei menos de uma semana na 

escola, depois fui trabalhar na casa de família. Não tinha paciência para estudar, porque 

meus irmãos fazia tudo certinho e eu fazia tudo errado e minha cabeça começava a doer”. “A 

professora passava o dever e eu perguntava se estava certo e a professora falava que estava 

tudo errado. Todos estudaram, mais só um aprendeu. Meus pais não sabia ler e escrever, só 

trabalhar na roça”. 

Sobre o retorno aos estudos “Dª Cintia” diz: “eu não tenho vontade de estudar. Quando 

manda escrever meu nome, eu penso e agora. Só faço o meu nome com letra grande”. 

Sobre o estudo dos filhos: “todos os meus filhos estudaram, um fez formação geral e os 

outros: 4ª, 5ª e 6ª série”. E sobre a importância disso: eu sempre pensei, a mãe não sabe 

escrever, mas os filhos sabem. 

    Nessas palavras de “Dª Cintia”, percebemos que mesmo não aprendendo a ler e escrever, a 

educação de suas crianças não foi abandonada e isso é um motivo de orgulho para ela quando 

fala da escolarização dos seus filhos. 

Sobre a jornada de trabalho no campo e as diferenças sociais: “eu e meus amigos 

trabalhávamos na roça até as 6 da tarde, mas os patrões sabia ler e escrever. Meu marido 

estudou bastante”. 

    As mulheres quando eram letradas ajudavam os maridos com as contas e a leitura da bíblia, 

mas isso não acontecia ao inverso, pois naquela época não era um dos objetivos dos maridos, 

que as mulheres fossem independentes. 

 Sobre as formas de discriminação sutis, mas nem por isso menos violentas, a fala de “Dª 

Cintia” é cristalina: “não tinha separação para estudar, qualquer um podia estudar, mas eu 

não tinha paciência”. 

    Todos podiam frequentar a escola, mas a maioria não tinha condições e o governo não 

oferecia condições para que isso mudasse. Tinha a escola, mas as famílias carentes não 

podiam abrir mão de um filho no serviço, pois era mais um dinheiro para ajudar nas despesas. 

 A relação de aprendizado através da mediação dos filhos diz “Dª Cintia”: “meus filhos me 

ensinam, mas no outro dia eu faço tudo errado”. 



 
59 

Sobre a escolarização e o mundo do trabalho “Dª Cintia” fala: “quem estuda vai seguir outro 

caminho, quem não sabe tem que pegar no cabo de enxada. Minha filha perdeu um serviço 

porque não sabia mexer em computador”. 

Quanto às suas próprias dificuldades relembra ainda que: “morávamos na roça e não tinha 

escola perto. Não tinha tempo, pois nossa vida era segurar no cabo da enxada e colher arroz 

e feijão”. 

O gosto de ver o avanço dos filhos: não sei mexer em computador, mas gosto de ver meus 

filhos mexendo. 

 Ainda sobre os estudos e preferências “Dª Cintia” afirma: “eu vi um coroa de 79 anos na TV, 

- “um coroa pra frente”, ele fez faculdade e é advogado. Já quando pensa em sua própria 

trajetória ela diz que: eu nunca tive muita paciência para estudar, mas eu gosto de costurar. 

Meu dom era para outra coisa, mas não para estudar”. 

    Ouvindo as palavras de Dona Cintia, percebi que está revestida de um pensamento de 

conformismo com o que lhe foi oferecido, para ela é normal quem não estudou aceitar o que 

lhe resta, não se percebe vivendo outra realidade a não ser aquela. Mas KUENZER (2000, 

p.3), diz que o capitalismo cria meios de fazer com que se aceite o que ele deseja e precisa, ou 

seja, você tem o conhecimento necessário para fazer aquilo lhe foi proposto.  

 Sobre a oferta da educação “Dª Cintia”: em Miracema não tinha muita escola, mas quando 

eu vinha de Matumbu
19

 , já existia o Colégio Miracemense.
20

 

    Mesmo no município havendo uma das escolas mais tradicionais do Estado em Formação 

de Professores, algumas crianças não podiam estudar, ou por morar muito afastado, pela 

situação econômica ou mesmo a família não tinha muito interesse em incentivar, pois os pais 

também vinham de uma realidade de analfabetismo, muitas vezes reforçando que o filho não 

tinha “o dom” e assumindo a tendência ao trabalho, também por pressão da necessidade. 

 4.3.4 Entrevista com a Professora de Educação de Jovens e Adultos: Prª Aparecida. 

Realizada em 24/03/17 as 19:53hs. Ela é de Pádua. 

                                                           
19

 Matumbu é um arraial;  
20

 Colégio Miracemense é um dos mais antigos do Estado do Rio de Janeiro, onde já estudou até um ex Ministro 

do Brasil e foi a 3ª escola de Formação de Professores do Estado. 
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    A Aparecida é professora de Matemática, também possui Formação de Professores, esta 

trabalhando do 1º ao 5º anos na EJA, mas disse que não existe concurso especifico para esse 

publico da EJA. Ela disse que a faixa etária dos alunos é variada, pois tem alunos de 15 a 69, 

hoje na turma, mas já teve de até 81 anos. A senhora de 69 anos mora sozinha e trabalhou a 

vida toda em uma casa de família, achando que ganhava um salário, e a patroa enganava ela 

pagando somente metade, a população descobriu e a denuncio para que repusesse o que 

faltava durante todos esses anos, e isso tem sido feito. 

    A Educação de Jovens e Adultos funciona em séries, os que estudam no quadro são mais 

avançados e os que ficam colorindo e ligando pontos nas atividades são os que precisam de 

maiores atenções. Tem alunos que conseguem chegar até o final da EJA, como uma aluna que 

se formou faz três anos atrás e tem um que chegou à UFF e está cursando o terceiro período 

de Pedagogia. 

    Os alunos de EJA contam as mais variadas histórias do porque pararam ou voltaram a sala 

de aula após muitos anos afastados, como por exemplo, trabalhar na Copapa, pois eles estão 

querendo melhores qualificações dos empregados. A professora Aparecida tem 4 turmas em 

uma sala só, que é dividida nos que conseguem ler (3º e 4º ano) e os que não leem 

(alfabetização).  

    Ela tem alguns sonhos com relação aos seus alunos, pois consegue observar que alguns 

conseguiriam ter uma vida estudantil muito boa, porque o sonho de qualquer professor é ver 

seus alunos chegarem até o final. Ela tem uma aluna que todas as filhas fizeram faculdade e 

estão bem empregadas, uma esta na Petrobras e a mãe levava na escola e buscava todos os 

dias.  

    Alguns frequentam a escola para ter um lugar para ir, é o exemplo de uma senhora que 

estuda aqui desde 2006 e ela tem algumas dificuldades e não muda de série, mas fica feliz 

porque assinou o próprio nome quando foi fazer a biometria. Alguns pararam de estudar por 

falta de oportunidade ou por morarem na roça, e tem aqueles que a própria família serve como 

desmotivador, como o pai de um deles que disse para ele parar de estudar, porque ele não vai 

a lugar nenhum.  

    Mesmo o ensino da EJA em Pádua sendo municipalizado e havendo o repasse de alguns 

materiais, como livros, os professores fazem bazares e sorteios que são convertidos para os 
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próprios alunos. Este aqui é o único Ciep (Brizolão 266), que oferece a Educação de Jovens e 

Adultos para o ensino fundamental. 

    O Plano Nacional de Educação (PNE), tem metas para serem alcançadas que chegam a 

afetar os adultos, mas não uma política voltada para a EJA, mas sim para a educação básica, 

pois em 2002 foram investido 3,7 bilhões na educação e em 2007 passou para 7 bilhões. 

    Segundo a professora, em sua sala, todos são de classe operária, pois as meninas são 

domésticas e os rapazes trabalham em fabricas ou pedreiras, e por ser um serviço pesado, 

quando dá 20h30min eles começam a ficar cansados por trabalharem em serviços exaustivos. 

A profª Aparecida diz que tem 16 alunos ao todo, mas sexta-feira quase ninguém vai, porque 

tem um que faz pagamento na pedreira e outra que vai a missa nesse dia, mas tem uma aluna 

que não falta.  

    Ainda segundo Aparecida, eles entram 18h30min e sai às 21h20minhs, mas muitos 

desistem pelo cansaço físico e mental. Segunda é o dia que quase todos vêm eles gostam de 

caderno cheio, mas a maioria vem para passar tempo. O Zé Roberto quando não vem, pede à 

filha para trazer o caderno em uma fase mais adiantada. Todos estudam tudo na mesma sala 

(Matemática, português, história, geografia, etc).  

    A jornada de Aparecida também é exaustiva. Ela dá aula das 07:00 às 17:30hs no Cepra e 

vem direto para a EJA, seu terceiro turno de trabalho. No entanto, ela disse que eles dão uma 

injeção de animo, e quando ela explica mais um grupo do que o outro acaba tendo ciúmes de 

alguma parte. Quando eles pararam de estudar, chamavam as professoras de tia, e agora que 

voltaram, continuam com os mesmos costumes de chamar a professora de tia, mesmo sendo 

mais velho.  Aparecida relata que um aluno dela não tem noção de dinheiro, ele trabalhou o 

dia todo capinando quintal e o dono o pagou com uma nota de jornal, que ele recebeu sem 

questionar e que teria ficado feliz com o recebimento, mas os colegas disseram pra ele que era 

falsa. 

4.3.5 Entrevista com o Professor de Educação de Jovens e Adultos: Prº Domini realizada 

dia 05/04/17 às 21h26min.  

    O professor Domini é de Resende/RJ, formado em Licenciatura em Biologia e dá aula de 

ciência para ensino fundamental. Começou a trabalhar na EJA em maio de 2016, na qual ele 

teve o seu primeiro contato com a docência, pois antes só estagiava. Antes tinha feito 2 meses 

de estágio com esse publico e resolveu fazer um concurso para Cambuci, mas lá não tinha 
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EJA, então fez para Santo Antônio de Pádua , onde passou em primeiro lugar e pediu para 

trabalhar com a Educação de Jovens e Adultos. 

     Na fala do professor ficam evidentes as contradições sociais e das políticas para a 

escolarização deste setor da classe trabalhadora. Segundo ele, seu maior desafio em EJA não é 

só o problema social, pois o aluno chega esgotado do serviço, pela idade que já os tornam 

desinteressados, tem aqueles que têm déficit da aprendizagem. Ele tem um aluno que tinha 

mais de 30 anos sem estudar e quando o “pegou” ele “engatinhava” na aprendizagem.  Para o 

profº Domini, “você tem que pensar em várias ferramentas para alcançar o aluno sem 

desprezar as suas dificuldades socioeconômicas, físicas e mental, e isso é interessante por ter 

apenas 1 ano na EJA”.  Sobre suas estratégias de ensino ele afirma que “passamos o conteúdo, 

o que vai ajudar na vida dele, partindo do conhecimento que eles já têm. Por exemplo, o que a 

bactéria traz de bom ou ruim e também na fermentação do bolo, e como a bactéria atua”. 

    Quando estávamos no meio da entrevista, entra uma aluna pedindo ao professor para ser 

padrinho de casamento dela, e o professor olhou para mim e disse: - isso é a EJA. 

    Para o Profº Domini, uma forma de motivar os alunos é mostrar que o melhor caminho é o 

do conhecimento e que eles podem melhorar de vida com os estudos. Ele diz: “Tive uma 

aluna de EJA que estuda no IFF, ela, a mãe e o marido e a filha estudaram na EJA. Mostro 

que meus alunos não têm nada de diferente de aluno nenhum, eu ensino como se fosse aluno 

regular, como daria aula para qualquer aluno e escola, não alivio só porque é da Educação de 

Jovens e Adultos ou de uma escola municipal”.  

    Segundo o Prof. Domini, existe um planejamento municipal que formou um conteúdo 

mínimo do que não pode deixar de ensinar nas disciplinas de (Português, matemática, 

ciências, história e geografia) e ainda de acordo com o professor, “nós ajeitamos para ter uma 

integração maior e com isso acrescentamos vários assuntos em cima disso, ou seja, usamos o 

planejamento deles como eixo e colocamos várias visões”. O professor tem procurado ampliar 

as experiências destes alunos buscando palestras do IFF e divulgando cursos. 

    Para o Prof. Domini, na EJA você percebe a aprendizagem mais fácil do que no ensino 

regular, porque eles são muito participativos e a prefeitura de Pádua premia os melhores 

alunos da Educação de Jovens e Adultos. Ainda diz com orgulho que “os nossos estão entre 

os primeiros”. 
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    Na percepção do Prof. Domini, os professores de EJA não são valorizados pelos órgãos 

públicos. Ele afirma que “eu não vou dizer que falta tudo porque tem quadro”.  O Grau de 

precariedade do trabalho e a extrema dedicação de alguns professores (que por algum motivo 

podem se dedicar e têm as condições) ficam evidentes na fala do Prof. Domini: “em uma 

escola do século XXI, o professor tem que trazer data show, retroprojetor, computador, tem 

que trazer tudo e a escola não tem um laboratório para eles aprenderem ciência, e eu não estou 

falando de salário. Tenho que sair com 4 ou 5 bolsas para trazer material para dar aula, como 

eu vou dar uma aula se o aluno não pode ver sobre o que estou falando?” 

Sobre a pesquisa do meu TCC ele diz: “Gostei do seu tema de final do curso, pois os alunos 

de EJA são marginalizados na sociedade e precisam de ajuda de pessoas que abracem a 

causa”. 

    Conforme ficou evidente o enorme abismo provocado pelas desigualdades econômicas e 

sociais que fazem parte da estrutura do nosso país são reproduzidos nos processos de 

escolarização e este tende a conservá-los. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

    Com esta pesquisa procuramos responder questões sobre os meandros que o processo de 

escolarização dos extratos mais empobrecidos da classe trabalhadora e para isso fizemos um 

percurso histórico desde o Brasil Império até a República, ainda que brevemente. As 

contradições presentes no sistema educacional entre as classes sociais trouxeram muitas 

dúvidas, como o porquê muitos não conseguiram frequentar as escolas permanecendo como 

analfabetos e se isso influenciaria na educação de seus filhos. 

    Para isso busquei as referências no método do materialismo histórico-dialético, o qual ainda 

busco aprender, para entender o porquê a educação virou uma “mercadoria” de segregação em 

que a burguesia ficou como detentora do conhecimento intelectual e a classe operária às 

margens do sistema, com o serviço braçal como principal ferramenta de aprendizagem. Usei 

também a metodologia da história oral para conseguir vestígios nas entrevistas com pais e 

mães analfabetas, e professores de Educação de Jovens e Adultos para conseguir materiais 

mais próximos de minha realidade, que trouxessem algumas respostas sobre o porquê das 

dificuldades enfrentadas pelos pais em sua formação escolar e se conseguiram mudar, de 

alguma forma, esta realidade para seus filhos. 
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    As funções da escola e da educação na sociedade de classes foram analisadas com a ajuda 

das referências da Pedagogia Histórico-Critica, no qual com as leituras sobre a construção do 

sistema educacional brasileiro através das décadas, procurei mostrar que ela virou um meio de 

manter os privilégios de classe dos capitalistas. Representados pelo Estado, legitimado, e de 

exclusão para a população pobre. Esta, sempre lutou para ter acesso à educação formal e 

começou a “investir” na formação escolar como forma de progredir no trabalho e na vida 

social. 

    As dificuldades encontradas ao longo do processo de construção desse trabalho acadêmico 

foram muitas pelo fato do tema ser praticamente inédito, mas foram supridos com as leituras 

de livros, artigos, sites com os quais procurei construir este objeto ainda pouco conhecido e 

caracterizar o que é a escolarização das famílias pobres e analfabetas. 

    Após as entrevistas com as famílias com pessoas analfabetas e a análise deste material, 

concluímos que nossos objetivos foram atingidos parcialmente, pois soubemos que a 

educação começou como um meio para desqualificar os pobres, negros e os não brancos, e 

percebemos que essa desqualificação foram transmitida de pai para filho, porque a maioria 

dos não letrados pertencem a essa mesma classe social ou raça.    Mesmo as famílias 

investindo na educação de seus filhos com o pensamento de conseguir um emprego melhor, 

isso em alguns lares significa conseguir só aprender a ler e escrever e fazer um curso técnico, 

reproduzindo a desigualdade estrutural que atravessa a sociedade brasileira. Contudo, a 

insistência destas famílias e o reconhecimento de que a educação formal tem “valor” seja 

social , ou econômico, levando ao esforço de manter os filhos na escola e estes acabam 

obtendo algum conhecimento que, de toda a forma, se torna superior ao de seus pais. 

    Para se obter uma educação de qualidade sem distinção de raça, gênero ou classe social, é 

necessário uma quebra no domínio capitalista, para que se possa ter mais investimento 

igualitário em todos os setores da sociedade, valorizando o individuo com o intuito de 

fortalecer a coletividade, para que todos tenham os mesmo direitos e dignidade, e para isso 

podermos começar a repensar a escola e a educação em seu princípio, usando a dialética para 

discutir os problemas sociais e construir uma nova educação emancipadora, onde professores 

em conjunto com as famílias e alunos  trabalhem para a aquisição do conhecimento histórico e 

superar o atraso educacional no qual a classe trabalhadora se encontra. 
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