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Introdução: 
 

O verdadeiro compromisso é a solidariedade, não a 
solidariedade com os que negam o compromisso 
solidário, mas com aqueles que, na situação concreta 
se encontram convertidos em “coisas”. Freire, 1983. 
 

 
A imprescindível tarefa de educar é uma das formas de evolução da humanidade, que 
se impõem não só ao governo, mas a sociedade como um todo, em que, existem duas 
maneiras de visualizar a educação: uma forma mais ampla, que abrange o processo de 
socialização pela qual são transmitidos valores, tradições, costumes e habilidades que 
ajudam a compor a visão de mundo de determinado povo, e outra mais especifica, que 
engloba o sistema educacional, em que prioriza aprendizagem formal, baseado numa 
educação de funções bem definidas. Diante destas duas maneiras de visualização da 
educação contamos ainda com um contingente enorme de pessoas marginalizadas do 
processo educativo. E que a origem e causa do analfabetismo se encontra devido a 
uma escolarização insuficiente, resultante de um sistema educacional mal estruturado, 
carente de recursos e, sobretudo, conduzido por uma política de progressiva redução 
de investimento. 
A erradicação do analfabetismo só acontecerá, garantindo, na prática uma educação 
básica de qualidade, para todos os cidadãos. A continuidade desse modelo excludente 
de escola será, com certeza, a garantia de alunos para os cursos de alfabetização de 
adultos. 
O analfabetismo não é um problema em si, mas a expressão concreta de uma situação 
de distribuição injusta dos bens, inclusive culturais. 
A historia de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil tem estado á mercê das 
diferentes tendências de poder, sem que tenha havido uma linha política que lhe desse 
continuidade. As políticas para a EJA, existentes até então, não refletem a busca de 
uma formação integral do individuo, que o capacite para o exercício pleno de sua 
cidadania. Ao contrario, parecem buscar tão somente a queda nas estatísticas de 
analfabetismo no Brasil, atendendo os interesses postos pela globalização da economia 
e dos seus financiadores. Nesta perspectiva, é possível afirmar que os Programas de 



Educação de Jovens e Adultos desenvolvidos no Brasil têm gerado a exclusão cada 
vez mais acentuada do adulto analfabeto. 
O domínio da leitura e da escrita, como instrumento de comunicação e de acesso a 
informações, pode contribuir significativamente para que essas pessoas se tornem 
autores críticos de sua própria historia, conhecedores das reais relações políticas 
existentes na sociedade. Essa conquista só será possível com uma educação que, 
pautadas nas dimensões políticas-filosofica, técnica e humano do processo de 
aprendizagem, permitam a emancipação teórica e prática desses estudantes na 
autonomia de pensamento e de ação cidadã. 
Neste projeto, propusemos elaborar uma retrospectiva da história de EJA no Brasil, 
destacando o PAS, para compreender porque depois de 10 anos de programa ainda 
temos como objetivo a erradicação do analfabetismo no Brasil, em que através da 
pesquisa bibliográfica e estudar estes municípios como um Estudo de Caso através da 
metodologia de pesquisa qualitativa. Verificaremos neste caso, como é desenvolvido o 
programa a suas perspectivas de continuidade de escolarização. 
 
Educação de Jovens e Adultos um breve histórico: 
 
Nas propostas curriculares para o Primeiro Segmento do Ensino Fundamental na EJA, 
(1997) fica claro que a educação básica de adultos teve inicio no Brasil a partir da 
década de 30, em que se consolidava um sistema publico de educação elementar no 
pais. A sociedade brasileira passava então por grandes transformações, diretamente 
relacionadas ao processo de industrialização e concentração da população nos centros 
urbanos. Pode-se afirmar que foi a necessidade de mão de obra qualificada que 
procurou a criação desses programas. 
O governo federal impulsionou a ampliação da educação elementar, traçando diretrizes 
educacionais para todo o pais, atribuindo responsabilidade nos âmbitos estaduais e 
municipais. 
A década de 40 é marcada pelo fim da ditadura de Getúlio Vagas, a efervescência 
política da redemocratização do pais, o fim da Segunda Guerra Mundial, os apelos da 
ONU alertando para a necessidade de integração dos povos, visando a paz e a 
democracia. 
Em 1997, é lançada uma campanha nacional de massa, com a proposta de 
alfabetização intensiva em três meses e a condensação do ensino primário em duas 
etapas de sete meses, em que alimentou a reflexão e o debate em torno do assunto do 
analfabetismo no Brasil. Nesse contexto, o analfabetismo era visto como “causa e não 
como efeito da situação econômica social e cultural do pais. Essa concepção legitimava 
a visão do adulto analfabeto como incapaz e marginal, identificado psicologicamente e 
socialmente como criança.” (Ação Educativa/ MEC, s.d). 



A década de50 foi marcada por criticas á Campanha de Educação de Adultos, no que 
se refere ás deficiência financeiras, administrativas e pedagógicas. O aspecto mais 
criticado foi a inadequação da utilização de um mesmo método para diferentes 
populações, de diferentes regiões do pais. Esses questionamentos levaram a uma 
reconsceituação do analfabetismo, que apresentou com a criação de um novo modelo 
pedagógico pelo educador popular Paulo Freire, em que o paradigma pedagógico que 
construiu nessa pratica baseava-se num novo entendimento da relação entre a 
problemática educacional e social, em que era preciso que o processo educativo 
interferisse na estrutura social que produzia o analfabetismo, em que o educador como 
sujeito de sua aprendizagem propõe uma ação educativa que não nege sua cultura mas 
que a faça transformadora através do dialogo. Portanto o educador popular parte dos 
princípios construtivistas para alfabetizar e modificar o objeto do conhecimento, em que 
este processo implica em interagir sobre o objeto, pois não basta fazer uma analise 
superficial da questão, requer o ato de descobrir e construir, inserindo conteúdos 
pessoais e sócio-culturais para que ocorra a aprendizagem. 
Em janeiro de 1964, foi aprovado o Plano Nacional de Alfabetização, que tinha 
implantação prevista em todo o território nacional, baseado na proposta de Paulo 
Freire. 
Com o golpe militar de 1964, os programas, que haviam se multiplicado no período de 
1961 a 1964, foram desaparecendo, por serem considerados uma ameaça a ordem 
nacional, e seus mentores duramente reprimidos. 
Em 1967, o próprio governo toma a iniciativa de apresentar um novo programa e lança 
o MOBRAL - Movimento Brasileiro de Alfabetização. Muitos procedimentos 
metodológicos dos nos 60 foram reduzidos, esvaziados porem de todo sentido critico e 
problematizador. 
Com a retomada da liberdade democrática na década de 80 os grupos aumentavam 
gradativamente sua atenção, criando a fundação educar, que tinha como objetivo 
promover a realização de programas de primeira fase de educação básica para a 
população, a fim de proporcionar o acesso a todos excluídos da escola. Com isso, a 
Fundação Educar pretendia desenvolver um trabalho que atendesse á alfabetização de 
Jovens e Adultos excluídos do sistema educacional, até que tivesse condição de ser 
absorvidos pelo sistema regular. 
Após a extinção de a Fundação Educar, foi criado o Programa Nacional de 
Alfabetização e Cidadania – PNAC, visava superar o analfabetismo existente na 
camada social de baixa renda, que representava uma parcela significativa da 
sociedade. Vemos que com o passar do tempo este programa também dois extinto, 
mas que havia a preocupação com o analfabetismo, portanto através da ação social, 
com o conselho Comunidade Solidária surge o Programa Alfabetização Solidária, 
coordenado pela professora Ruth Cardoso. 
 



O Programa Alfabetização Solidária (PAS) 
 
 
O programa de Alfabetização Solidária foi criado pelo Conselho da Comunidade 
Solidária em janeiro de 1997, com o objetivo de reduzir os índices de analfabetismos 
entre Jovens e Adultos no País, principalmente na faixa etária de 12 a 18 anos, e 
desencadear a oferta publica de Educação de Jovens e Adultos. 
Em novembro de 1998, foi criada a Associação de Apoio ao Programa Alfabetização 
Solidária, uma organização não governamental sem fins lucrativos e de utilidade 
pública, com estatuto próprio, que passou a ser responsável pela execução do 
Programa. 
Diante do exposto observa-se que os fatores que favorecem o analfabetismo são hoje 
inibidos por dezenas de ações governamentais e não governamentais. Atividades que 
vão estabelecendo vínculos e ambientes de cooperação marcados pela confiança 
recíproca. É justamente neste esforço que o Programa de Alfabetização Solidária 
(PAS), fundada em 1997, no âmbito da comunidade solidária, a organização 
Alfabetização Solidária - AFASOL definiu como missão reduzir os expressivos índices 
de analfabetismo e colaborar na ampliação da oferta publica de Educação de Jovens e 
Adultos. 
A missão do PAS – AFASOL é o compromisso em alfabetizar, em que não se restringe 
a ensinar a escrever o seu próprio nome, mas compreender o processo, em que 
consiste ensinar a ler e escrever e a pensar sobre o que foi lido e escrito, cujo objetivo é 
ampliar a visão de mundo do educando fazendo-o um ser critico e reflexivo. Este passo 
só será alcançado pela continuidade na escola. Amparada nesta convicção, a 
Alfabetização Solidária trabalha para que seus alfabetizandos se matriculem na 
Educação de Jovens e Adultos e dêem prosseguimento ao processo de escolarização. 
O Programa Alfabetização Solidária é mais uma tentativa do Governo Federal, através 
do Ministério da Ação Social de se não erradicar, pelo menos combater o analfabetismo 
no Brasil.] 
É uma proposta que mobiliza vários segmentos da sociedade, na mesma linha dos 
demais Programas elaborados pelo ministério da Ação Social por meio do Conselho 
Comunidade Solidária. 
Apresentamos, a seguir, uma síntese das cinco vertentes que orientam o PAS 
(Programa Alfabetização Solidária, p.199, s.p) 
Mobilização Nacional – O programa é desencadeador de um movimento nacional que 
contempla espaços para toda a sociedade atuar, respeitando a diversidade de 
concepções e modelos, com apoio material do Governo Federal. 
A segunda vertente é o desenvolvimento de uma experiência piloto do projeto inicial. É 
um modelo de ser aplicado, acompanhado, avaliado com vistas ao seu aprimoramento. 
O projeto piloto abrange trinta e oito municípios com índices de analfabetismo 



superiores a 55% na população da afixa etária dos 15 anos 19 anos. Esse modelo 
servirá como referencia para todos aqueles que, no Brasil quiserem trabalhar com 
alfabetização pelo seu baixo custo e modelo simplificado de gestão, torna-se um 
modelo fácil de ser reproduzido. 
A terceira vertente é a busca e o incentivo ás parcerias. Problemas sociais tão agudos 
como o do analfabetismo só serão resolvidos pela sociedade como um todo. O governo 
participará ativa e vigorosamente, mas contará com parcerias, que são indispensáveis. 
Este programa procura consolidar o modelo solidário, unindo cinco parceiros: Governo 
Federal, através do MEC, o conselho da Comunidade Solidário, empresas, 
universidade e prefeituras. 
A quarta vertente é a avaliação. Programas sociais sem avaliação, sem continuidade, 
sem discussão, conseqüentemente, sem aprimoramento, não são sérios nem eficazes. 
Perdem-se no tempo e não deixam raízes. 
A quinta vertente é a da mobilização da juventude. Terão prioridade alfabetizadores 
jovens do próprio município, que estejam cursando o ensino médio, magistério ou a 8ª 
serie do ensino fundamental, que vão receber bolsas. Terão, portanto, a garantia do 
trabalho, remuneração e, e, sobretudo, vão estar mobilizados para a solução de um 
grande problema social brasileiro.Cidadãos que, apesar do bom nível educacional, 
ficam excluídos do processo de resolução dos problemas dos pais, terão a sua vez. 
A primeira vertente evidencia a necessidade de contemplar a participação da sociedade 
civil e dos movimentos sociais no Programa, porem, não explica de que maneira se 
dará esse envolvimento, nem que tipo de apoio será dado pelo Governo Federal. 
 A segunda vertente apresenta uma característica ambiciosa de servir como modelo 
para outros programas de alfabetização de adultos. Desconsidera a necessidade de 
preservar a cultura de cada população no processo de alfabetização, ao propor um 
programa único para todo o pais. 
Na terceira vertente, surge questionamento em relação à atribuição as universidades da 
responsabilidade pelo desenvolvimento do programa. Não desmerecendo o papel das 
Universidades e sentindo sua atuação como fundamental nesse programa, não foi 
considerada a inexperiência de muitas dessas instituições de ensino superior com a 
educação de jovens e adultos, pois não são todas as IES que realizam trabalhos nessa 
área.  
No que se refere a quarta vertente , observamos uma preocupação em avaliar o 
programa apenas como instrumento. Não prevê a participação dos atores no processo 
de avaliação. Percebemos um grande interesse ma quantidade de alunos que passam 
pelo programa, mas em nenhum momento, na qualidade desse trabalho. 
A quinta vertente se refere ao alfabetizador que trabalhará com essa clientela. 
Devemos valorizar, sim, o jovem, dar oportunidades a quem está iniciando sua carreira, 
porem, essa proposta pode ser tomada como aproveitamento de mão –de –obra barata 



e intensificação da existência de professores leigos, que já é um grande problema para 
a Educação brasileira. 
Percebemos, por meio das vertentes que solidificam o programa, que a educação de 
jovens e adultos situa-se á parte do sistema educacional, conforme estabelecido pela 
legislação educacional. 
 
Objetivo: 

• Elaborar uma retrospectiva histórica da Educação de Jovens e Adultos, 
destacando o Programa de Alfabetização Solidária para que possamos 
compreender como ou se o Programa contribuiu para erradicação do 
analfabetismo no Brasil. 

• Analisar Programa Alfabetização Solidária em dois municípios do Estado de 
Alagoas. 

 
Metodologia: 
A escolha do caminho de nossa pesquisa passa pela abordagem qualitativa, uma vez 
que esta permite ao pesquisador um contato direto com o ambiente e a situação a ser 
investigada, ou seja, envolve a obtenção de dados descritivos que são obtidos no 
contato entre sujeito-pesquisador e sujeito-pesquisado, enfatizando mais o processo do 
que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes, a fim de 
desvendar a realidade. 
Utilizamos como instrumento de pesquisa o estudo de caso, seja ele simples e 
especifico; o caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente 
definidos no desenrolar do estudo. 
Segundo Goode e Hatt (1968), o caso se destaca por se constituir numa unidade dentro 
de um sistema mais amplo. Portanto, incide no que ele tem de único e de particular, 
mesmo que posteriormente venham a ficar evidentes certas semelhanças com outros 
casos ou ilustrações. 
Ludke demonstra que o estudo de caso apresenta sete características fundamentais, 
em que se destacam: 
1 – Os estudos de caso visam a descoberta 
2 – Os estudos de caso enfatizam a interpretação em contexto 
3- Os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma completa e profunda 
4 – Os estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação 
5- Os estudos de caso revelam experiência e permitem generalizações naturalísticas. 
6- Os estudos de caso procuram representar os diferentes e às vezes conflitantes 
pontos de vista presentes numa situação social. 
7 -  Os relatos do estudo de caso utilizam uma linguagem e uma forma mais 
acessível do que os outros relatórios de pesquisa.  



Nota-se que há uma variedade de características, em que cuja preocupação central ao 
desenvolver esse tipo de pesquisa é a compreensão de uma instancia singular, ou seja, 
significa que o objeto estudado é tratado como único, uma representação singular da 
realidade que é multidisciplinar e historicamente situada. 
Portanto o procedimento metodológico de nossa pesquisa passará por três momentos, 
visto que o estudo de caso apresenta como plano desenvolvimento três etapas, sendo 
uma primeira aberta ou exploratória, a segunda mais sistemática em termos de coleta 
de dados e a terceira constituindo na análise; interpretação dos dados e na elaboração 
do relatório. 
                         O Programa Alfabetização Solidária se desenvolve principalmente em 
municípios das regiões Norte e Nordeste, com índice de analfabetismo na faixa etária 
dos 15 aos 19 anos, acima de 55%, 48% e 42%. Compete á equipe do PAS identificar 
os municípios onde serão desenvolvidos os trabalhos, mobilizar e articular os parceiros, 
sendo que neste modulo (XXI) o trabalho será desenvolvido no Estado de Alagoas nas 
cidades de Branquinha e Joaquim Gomes. 
 Diante deste pressuposto observa-se que a Faculdade de Ciências e Tecnologia 
UNESP/ campus de  Presidente Prudente desenvolve um trabalho conjuntamente com 
a Profa. Dra. Maria Peregrina de Fátima Rotta Furlanetti coordenadora do projeto de 
Formação Educador Popular. 
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