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RESUMO 

A pesquisa problematiza até que ponto a educação que está sendo destinada aos ribeirinhos por 

meio do Programa MOVA/ALFA100, atende aos interesses e às necessidades dos mesmos, 

pontuando quais são as principais dificuldades encontradas. Além de permitir uma ampliação 

acerca do conhecimento da modalidade EJA, proporcionou uma avaliação mais sistemática em 

questões qualitativas do programa. O objetivo da pesquisa, levando em conta a problemática 

apresentada, foi compreender as relações dos egressos do Programa MOVA/ALFA 100 da 

comunidade ribeirinha Miritizal, com os saberes e suas influências no âmbito dos processos de 

aprendizagem e de inserção social. Desse modo, foram situados referenciais teóricos e 

documentais sobre políticas públicas de alfabetização na EJA, suas concepções e modos de 

constituição de alfabetização no Brasil e no Acre. Tais referenciais contam com a contribuição 

de autores como: Hadadd e Ximenes (2008), Haddad e Di Pierro (2000), Frigotto e Ciavatta 

(2003), Arroyo (2005), Soares (2003), Freire (1989, 1991, 1993, 1996, 1999, 2000 e 2001), 

Charlot (2000), Pessoa (2007), Vieira (2004), Gadotti e Pereira (1989). A metodologia utilizada 

para pesquisa trata-se de uma abordagem qualitativa com característica exploratória e 

descritiva, mediante levantamento bibliográfico, análises de documentos e realização de 

entrevistas semiestruturadas. A pesquisa evidencia os alcances políticos e sociais, no que se 

refere à inserção pessoal e social dos egressos. Foi possível constatar que ainda hoje os jovens, 

adultos e idosos tidos como analfabetos se sentem excluídos dos processos sociais, em que a 

leitura e a escrita são requeridas e, junto a essa exclusão está presente o sentimento de fazer 

parte de um grupo que passa por grandes constrangimentos, pois vivem em uma sociedade 

grafocêntrica, como é o caso do Brasil. Desse modo, por não terem domínio da leitura e da 

escrita sentem-se como se estivessem no “lugar errado”, permeado pelo sentimento de que não 

são ninguém, pois ser alguém está ligado ao domínio do conhecimento que “está na escola”. 

Entretanto, foi possível identificar, durante a realização desta pesquisa, que embora alguns dos 

sujeitos pesquisados não estejam seguros quanto ao fato de estarem ou não alfabetizados, 

mesmo tendo sido declarados por meio da avaliação realizada pelo programa, suas falas 

mostram que se considerem analfabetos por saberem ler e escrever minimamente. Entretanto, 

para todos a leitura e a escrita são, de fato consideradas conhecimento imprescindíveis à 

emancipação humana, pois a todo o momento em suas falas, ambas eram referendadas como 

importantes e indispensáveis para conquista da autonomia pessoal e, sobretudo, econômica. 

Logo, reconhecidas como facilitadoras ao acesso a todos os recursos sociais, políticos, 

econômicos e, mais como um requisito para que possam passar a se sentirem “alguém na vida”, 
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ou seja, por falta do domínio da leitura e da escrita chegam a negar a própria identidade, 

reconhecendo como conhecimento apenas o que está presente na escola e negando tudo que 

aprendeu durante a vida. Nesse sentido, cabe ressaltar que os programas de alfabetização 

voltados ao atendimento daqueles que não puderam ou não tiveram acesso à educação quando 

crianças e adolescentes não podem cair no erro de acreditar que a simples aquisição da leitura 

e da escrita é suficiente para promoção da cidadania desses sujeitos que trazem as marcas da 

exclusão. É necessário, portanto que, junto ao processo de alfabetização esteja inserida a leitura 

e a interpretação da realidade do educando, bem como os seus condicionantes políticos, sociais 

e econômicos. Dessa forma, a aprendizagem da leitura e da escrita seja capaz de despertar nos 

sujeitos potencialidades que fazem com que interagindo com o mundo possam constituir a si 

mesmo e ao outro. Ou seja, uma alfabetização, que envolva a leitura do mundo e a leitura da 

palavra, compreendida como um projeto político no quais homens e mulheres afirmam seu 

direito e sua responsabilidade não apenas em ler, compreender e transformar suas experiências 

pessoais, mas também de reconstruir sua relação com a sociedade mais ampla. Nessa 

perspectiva, foi possível constatar pelos dados levantados, que a leitura e a escrita adquirida 

e/ou aperfeiçoada durante a permanência dos alunos/egressos nas turmas do Programa 

MOVA/ALFA 100, despertaram nos educandos a compreensão que o ato de ler é importante 

para que a liberdade, a equidade, a educação, a saúde, o direito a ter direitos e, de ser cidadão 

atuante. Os dados apresentados a partir das entrevistas não negam a importância da 

aprendizagem da leitura e da escrita instrumental, ou seja, enquanto habilidade de codificação 

e decodificação da linguagem escrita, já que essa habilidade é uma das exigências da sociedade 

atual, sem esquecer que a seleção e o processamento da informação, da qual a leitura e a escrita 

são indiscutivelmente imprescindíveis. Mas, também mostraram que compreender somente a 

leitura e a escrita da palavra não é suficiente para o rompimento dos muros antidialógicos, que 

se dá através de uma prática pedagógica capaz de unir a leitura do mundo à leitura da palavra, 

que não negam a importância da aprendizagem da leitura e da escrita instrumentalmente, ou 

seja, enquanto habilidade de codificação e decodificação da linguagem escrita, já que essa 

habilidade é uma das exigências da sociedade atual – embora destaquemos outra que é sua 

principal característica: a seleção e o processamento da informação, da qual a leitura e a escrita 

são indiscutivelmente imprescindíveis. Pode-se perceber também que as habilidades de leitura 

e escrita, ainda que pouco conectadas à leitura do mundo, têm proporcionado aos sujeitos desta 

pesquisa um crescimento da autoestima, uma vez que se sentem capazes de aprender e de 

envolverem-se em práticas de leitura e escrita legitimadas socialmente, permitindo a alguma 

projeção de novos desafios e conquistas. Entende-se, que o processo de alfabetização, pelo qual 

os sujeitos passaram, fez com que eles pudessem afirmar que agora se sentem mais bem 

preparados para atuarem na sociedade. Apontaram em suas falas que as pessoas que ainda não 

sabem ler e escrever são como alguém que ocupa um espaço inferior ao que eles agora ocupam; 

reproduzem assim, a desigualdade cultural já que não concebem o analfabetismo relacionado à 

estrutura da realidade opressora. Destaque especial à sua crítica sobre a escola e, nesse caso não 

somente aos problemas estruturais do Programa Mova/Alfa100: falta de espaço para constituir 

uma escola de EJA, a qualidade do ensino, a falta de formação dos professores bolsistas e/ou 

voluntários, o tempo de duração e a não articulação da rede pública para que os egressos possam 

dar continuidade aos seus estudos. A pesquisa mostrou a percepção de inserção social no que 

se refere às contribuições das aprendizagens adquiridas pelos discentes: nos espaços da vida em 

família, da atividade profissional, da comunidade mediante a participação em reuniões, 

sindicatos e associações. Evidenciou também, o que despertou neles como a percepção em 

relação às metas e aos sonhos para o futuro, bem como a fala deles a respeito de possíveis 

políticas públicas para a modalidade de EJA. A investigação também identifica os motivos que 
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os levaram a deixar os estudos ou, a nem chegar a estudarem como é o caso de vários dos 

sujeitos entrevistados. Dentre esses motivos destacam-se o trabalho e a mudança de estado civil, 

o casamento (particularmente para o caso das mulheres). Entre estudo e trabalho, alguns deles 

optaram pelo trabalho por questões de dificuldades financeiras, isto é, a sobrevivência de 

quando eram crianças falou mais alto do que o projeto de estudar, tornando essa opção como 

naturalizada por essa necessidade. Quanto à análise sobre o uso da leitura e da escrita, percebe-

se o desejo que os sujeitos têm da apropriação dessas habilidades. No entanto, a maioria não 

faz uso com autonomia no cotidiano de suas vidas, utilizam-na como textos curtos e ligados à 

identificação, ou seja, usam aquelas que fazem parte do dia a dia como: ler nomes de repartições 

públicas, supermercados, nome de ruas, produtos do comércio, entre outros. Com relação ao 

uso da escrita, constata-se que ainda é restrita e, que segundo eles gerou mais dificuldades na 

aprendizagem. Mas, é utilizada principalmente no sentido de fazer cópias, da escrita do nome 

e de palavras soltas. Mesmo diante dessa constatação, notou-se, no entanto, que o curso 

representou para esses sujeitos a possibilidade de uma melhor qualidade de vida. Tal melhoria 

ocorreu no campo da interação e das relações com o ensino, entre eles mesmos (estudantes) e 

com o outro, tanto no espaço familiar, como da comunidade. Com essas considerações, ressalta-

se a contribuição e a importância do programa MOVA/ALFA 100, mesmo com o ´aparente` 

pouco avanço obtido pelos sujeitos desta pesquisa, como aprender a assinar o nome e o 

desenvolvimento da oralidade, ler pequenas frases e nomes, significa apropriar-se de uma nova 

visão sobre a vida, o que os levou a elevar um pouco mais a vontade de continuar lutando para 

se inserirem cada vez mais nas práticas sociais da leitura e da escrita. Nesse sentido, acredita-

se ter contribuído por meio desta pesquisa para que a sociedade e para as pessoas que ainda 

vivem a condição de estarem analfabetos. Além disso, este trabalho também sinaliza a 

necessidade de incentivo à elaboração e à implementação de políticas públicas comprometidas 

com a EJA na luta pelos direitos educacionais, no sentido de exigir a continuidade da ação 

indutora da União nessas políticas, que consolide esta modalidade de ensino como direito 

público inserindo-a nas redes públicas, garantindo sua oferta, permanência e adequação à 

realidade dos seus sujeitos, independentemente da idade. 
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