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Enquanto pelo velho e novo mundo vai ressoando o brado 
 – emancipação da mulher -, nossa débil voz se levanta  

na capital do império de Santa Cruz, clamando: 
Educai as mulheres! 

Povos do Brasil, que vos dizeis civilizados! Governo, 
Que vos dizeis liberal! 

Onde está a doação mais importante dessa civilização, 
desse liberalismo? 

 
(Nísia Floresta, em 1853) 
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RESUMO 
 
 

Este trabalho teve como propósito ressaltar as conjecturas que compreendem a 
Educação de Jovens e Adultos enquanto instrumento de emancipação e propagação 
da cidadania. Utilizamos como metodologia a pesquisa de caráter qualitativo com a 
intenção de responder aos questionamentos: qual a importância da educação na 
educação das mulheres e até que ponto a EJA contribui neste processo. Foram 
entrevistadas mulheres na faixa etária entre vinte e cinco e setenta anos que narram 
suas experiências de escolarização, como também a causa da suspensão e 
impugnação de seus direitos, quanto à escolarização, contendo seus motivos e 
consequências, sendo estes fatores culturais, sociais, financeiros, políticos e 
familiares.  Nas salas de aula da EJA, puderam resgatar suas histórias de vida, 
tornando claros os motivos que as fizeram manter-se por tanto tempo longe do 
âmbito escolar. A pesquisa revela que o retorno à escola inseriu estas mulheres no 
mundo da escrita, fazendo da EJA um instrumento de emancipação.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho originou-se de experiências familiares e acadêmicas 

vivenciadas nas disciplinas ofertadas no curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina UEL, além de participações em Fóruns de Educação de 

Jovens e Adultos, Fórum EJA Norte do Paraná e cursos de formação continuada 

ministrados para professores de EJA.  

A escolha deste tema se deu por uma admiração pessoal por 

mulheres que mesmo encontrando obstáculos em seu caminho, não se 

amedrontaram ao inserir-se nos cursos de escolarização de adultos, pois estes 

podem atender melhor suas necessidades sociais e políticas, melhorar as condições 

de trabalho, além de suprir suas inseguranças ao se depararem com algo a elas 

desconhecido, a leitura e a escrita, conforme identificado na pesquisa que embasou 

este estudo. Estas mulheres pertencem a uma numerosa camada da população, a 

quem foi negado o direito à escolarização na infância e/ou adolescência e que 

mesmo enfrentando dificuldades veem na escolarização uma chance de libertar-se 

da ignorância.  

A pesquisa teve como objetivo discutir a contribuição da EJA no 

processo de emancipação de mulheres, na tentativa de verificar se estas 

conseguiram por meio da escolarização encontrar o seu lugar na sociedade. 

Neste sentido, meus questionamentos se deram da forma 

apresentada a seguir: 

Qual a importância da educação no processo de emancipação das 

mulheres? Até que ponto a EJA contribui neste processo?  

Com este estudo se tornou possível compreender os motivos que as 

levaram ao retorno aos estudos na modalidade da EJA. Utilizamos para essa 

pesquisa a abordagem qualitativa, que Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 47): 

 

[...] esclarecem que a abordagem qualitativa de pesquisa enfatiza a 
descrição, a indução, a teoria fundamentada, o estudo das 
percepções pessoais, a questão de pesquisa tendo o objetivo de 
investigar um fenômeno em seu contexto ecológico natural e buscar 
sua compreensão a partir das perspectivas dos sujeitos. 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa optou-se por uma amostragem 

de mulheres em três faixas etárias distintas (60, 40 e 25 anos) com o objetivo de 
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avaliar a influência da diferença etária, no processo de aprendizagem e possíveis 

impactos na emancipação das mesmas. 

Para isto foi aplicado um questionário contendo dez questões 

variadas e embora tenha feito dez perguntas, acabamos por fazer para algumas, 

perguntas a menos em decorrência da resposta dada pela entrevistada, objetivando 

compreender melhor o significado da escolarização na vida destas mulheres e ainda, 

como os conhecimentos adquiridos foram validados em seu cotidiano e assim 

perceber os acontecimentos desta nova realidade vivida por elas nos variados 

lugares de sua atuação, permitindo compreender suas realidades.  

Segundo Lüdke e André (1986, p. 34-35): 

 

Este roteiro é um esquema básico da relação de interação social, 
porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça 
as necessárias adaptações, pois além do respeito pela cultura e 
pelos valores do entrevistado, o entrevistador tem que estimular o 
fluxo natural de informações por parte do entrevistado. 

 

Em seguida, foram realizadas análises em separado das entrevistas 

que relatam a trajetória destas mulheres nas salas de aula de EJA, buscando 

entender os motivos que as levaram a retornar ao espaço escolar, com idades 

diferentes. Verificamos que cada uma tem um nível escolar diferente da outra, que 

vai do ensino fundamental ao médio, dentre elas estão mulheres casadas, solteiras, 

separadas e viúvas que deixaram a escola por vários fatores, ainda na infância e ou 

adolescência. Dentre elas algumas se casaram e cuidam do lar, outras optaram por 

trabalham como empregadas domésticas, em órgãos públicos ou até mesmo 

autônomos.  

As mulheres do século XXI querem ter seu espaço, ser 

independente, não aceitando mais a condição de frágil, almejando seu lugar ao sol 

na sociedade. Ela luta para satisfazer seus anseios e realizar seus sonhos. Mas isso 

só se tornará possível se ela conseguir enfrentar as dificuldades encontradas ao 

retomar os estudos. As mulheres se manifestaram no sentido da volta à escola, 

buscando se profissionalizar para assim adquirir novos conhecimentos acreditando 

que somente a educação poderá lhes proporcionar essa condição.  

Pode-se verificar, portanto que a escolarização da mulher 

contemporânea principalmente das mais pobres é de grande importância na busca 

de resolver seus problemas diários, pois estas se sentem muito mais seguras ao 
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poderem auxiliar seus filhos numa tarefa escolar, ao administrar o orçamento 

doméstico e principalmente àquelas que movidas por vontade e determinação 

retornam ao mercado de trabalho. 

Desta forma o trabalho foi organizado em cinco capítulos onde no 

primeiro capítulo fizemos uma reflexão sobre o conceito de emancipação baseando-

nos em autores como: FROMM, ADORNO, CHAUÍ e SAVIANI. 

No segundo capítulo entitulado A mulher na história: da antiguidade 

aos nossos dias,  retratando as mulheres na forma em que era vista desde a bíblia, 

passando por Grecia e Roma e trazendo-a ao século XX onde elas se transformam 

de submissas e obedientes, a mulheres trabalhadoras e provedoras do sustento a 

família. 

O terceiro capítulo retoma o histórico da Educação de Jovens e 

Adultos, relatando seus percalsos e avanços. 

No quarto capítulo que faremos uma breve reflexão com base na 

trajetória da mulher na atualidade, destacando os principais motivos de sua 

escolarização tardia e as consequencias mais imediatas desta decisão. 

No capítulo cinco realizaremos análises das entrevistas relatando as 

experiencias vividas pelas entrevistadas no péríodo em que estas frequentaram a 

Educação de Jovens e Adultos. 

Nas considerações finais demos destaque ao fato da EJA ter sido na 

vida destas mulheres um espaço de superação da exclusão social daquelas que não 

tiveram a oportunidade de estudar na infância e/ou adolecência e se tornou 

fundamental neste processo de formação e transformação. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - RELETINDO SOBRE EMANCIPAÇÃO 

 

Nos dias atuais vivemos numa sociedade que não valoriza o homem 

por sua inteligência, mas sim por sua força bruta. Porém sabe-se que é pela 

inteligência que ele se sobrepõe. O homem é caça e caçador. Diferente dos animais 

que se adaptam a natureza o homem adapta a natureza a si próprio.   

Segundo Fromm (1983, p. 15) “a maioria das pessoas é motivada 

por um desejo de maiores ganhos materiais [...] e esse desejo só é restringido pelo 

desejo de segurança e de evitar os riscos.” As pessoas se sentem conformadas com 

tal situação devido ao conforto que o capitalismo pode lhes proporcionar não 

percebendo que se tornaram “homens-mercadoria” que servem a máquinas. O autor 

afirma ainda que:  

 

Marx está fundamentalmente interessado na emancipação do 
homem como indivíduo na superação da alienação na restauração 
da capacidade dele para relacionar-se inteiramente com seus 
semelhantes e com a natureza (FROMM, 1983, p.16). 

 

Marx não se baseia naquilo que os homens imaginam. Suas ideias 

partem de homens reais e atuantes baseando-se na vida real. Para Marx a 

subsistência do homem dependerá da natureza e de seus meios. E diferentemente 

de Hegel estuda o homem e sua história partindo do homem real, de suas condições 

econômicas e sociais em que ele tem de viver e não necessariamente de suas 

ideias. 

 

De fato a interpretação marxista da história poderia ser denominada 
uma interpretação antropológica da História caso se quisessem evitar 
as ambiguidades de termos “materialistas” e “econômicos”; ela é 
compreensão da História baseada no fato de os homens serem os 
autores e atores de sua história (FROMM, 1983, p. 23). 

 

Saviani (1994, p. 7) descreve sobre a educação ao longo do tempo, 

suas evoluções e transformações, o poder do conhecimento durante as revoluções e 

fatos marcantes os quais foram influenciados pela educação com o desenvolvimento 

das novas tecnologias educacionais e industriais. 
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O fato de a humanidade ter se dividido em classes coloca os 

homens em antagonismo, uma classe que explora e domina a outra. “A contradição 

entre as classes marca a questão educacional e o papel da escola.” (SAVIANI, 1994, 

p. 8). 

Adorno em seus escritos “Educação e emancipação” defende que a 

educação deve ocupar-se em produzir indivíduos portadores de consciência 

verdadeira, autônomos e emancipados. Na sequencia apresenta sua concepção 

inicial de educação. 

 

Evidentemente não a assim chamada modelagem de pessoas 
porque não temos o direito de modelar pessoas a partir do seu 
exterior; mas também não a mera transmissão de conhecimentos 
cuja característica de coisa morta já foi mais do que destacada, mas 
a produção de uma consciência verdadeira. Isto seria inclusive da 
maior importância política; sua ideia se é permitido dizer assim é uma 
exigência política. Isto é: uma democracia com o dever de não 
apenas funcionar, mas operar conforme seu conceito, demanda 
pessoas emancipadas (ADORNO, 1995, p. 141). 

 

Na visão de Adorno o objetivo da educação deve ser a emancipação 

do indivíduo articulada à imaginação e à experiência diferente do que propõe a 

sociedade sugerindo em geral “uma não individuação; uma atitude colaboracionista”. 

(ADORNO, 1995, p. 143). 

Muitos são os fatores que impedem o homem de se libertar deste 

cárcere que é o mundo capitalista. Um dos fatores é que o homem precisa do outro 

para se desenvolver.  

Marx entende emancipação como sendo algo a se construir no 

coletivo, deixando claro que o homem não terá força o bastante para alcançar seus 

objetivos agindo de forma individual e para ele a escola conduz o indivíduo para a 

alienação e não para a emancipação e o professor é o alienador. A solução para 

este problema segundo Adorno (1995, p. 116),  

 

[...] é a mudança no comportamento do professor. Adorno demonstra 
a força da sociedade em perpetuar práticas tão arcaicas e afirma a 
necessidade do esclarecimento da sociedade para liberdade 
intelectual e a formação do espírito do indivíduo. E acrescenta que a 
escola deve ser o lócus privilegiado para a desbarbarização da 
sociedade, pois “a chave da transformação decisiva reside na 
sociedade e em sua relação com a escola. 
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Quando nos referimos à palavra alienação não temos noção da 

amplitude de seu significado. Buscando compreender esta manifestação 

conceituamos suas fases, onde Marx, de acordo com CHAUÍ (2008) e FROMM 

(1983), nos traz em seus escritos a significância do que vem a ser o fenômeno da 

alienação social. 

Inicialmente Marx interessado nos estudos realizados por Feuerbach 

que era um filósofo, mostrou-se interessado em investigar o surgimento das religiões 

e como estas se formam. Para ele era importante entender a relação que o homem 

fazia a respeito da formação do mundo e quem o regia (CHAUÍ, 2008, p. 171). 

Segundo as explicações de Feuerbach o homem imagina que haja 

um ser supremo munido de qualidades que ele julga serem as melhores encontradas 

se esquecendo de que este foi criado por eles mesmos passando a não se 

reconhecerem em sua obra. 

 

A alienação (ou “alheamento”) significa para Marx que o homem não 
se vivencia como agente ativo de seu controle sobre o mundo, mas 
que o mundo (a natureza os outros e ele mesmo) permanece alheio 
ou estranho a ele. Eles ficam acima e contra ele como objetos, 
malgrado possam ser objetos por ele mesmos criados. Alienar-se é 
em ultima análise vivenciar o mundo e a si mesmo passivamente 
receptivamente com o sujeito separado do objeto (FROMM, 1983, p. 
50). 

 

Segundo Chauí (2008, p. 171) “Em latim ‘outro’ se diz alienus. 

Quando os homens não se reconhecem num outro que eles mesmos criaram eles se 

alienam”. E Feuerbach designou esse fato com o nome de alienação. O homem se 

torna capaz de criar um ser que se tornará em sua visão o responsável por toda sua 

vida e dá-lhe poder sobre si, não se reconhecendo em sua própria obra. 

Marx, segundo CHAUÍ (2008), foi mais a fundo e quis entender como 

esta alienação se dava em outras instancias da vida humana. Insatisfeito em 

conhecer apenas a alienação religiosa buscou entender como se dava também a 

alienação social. Não compreendia os motivos que levavam os homens a não 

assumirem seu papel de criadores da sociedade, da política e da cultura sendo 

estes agentes da história. 

O homem acredita que o mundo e a sociedade não tiveram início 

pelas mãos humanas, mas sim por deuses ou pela lei da natureza, não tendo a 

percepção de que eles próprios são os criadores de tudo o que os rodeia. Por não 
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conhecerem as ações sociopolíticas e históricas passam a atribuir a outro ou a 

outros (divindade forças da natureza) tudo o que foi produzido por sua ação. Marx 

denominou este desconhecimento da própria práxis com a expressão alienação 

social (CHAUÍ, 2008, p. 172). 

Para que tivesse condições de compreender a alienação social Marx 

buscou conhecer como as sociedades surgem na história pela ação sociopolítica e 

histórica dos seres humanos. No entendimento de FROMM (1983, p. 53) “Para Marx 

o processo de alienação manifesta-se no trabalho e na divisão do trabalho. O 

trabalho é para ele o relacionamento ativo do homem com a natureza a criação de 

um mundo novo incluindo a criação do próprio homem.”  

Após averiguações históricas vimos que uma sociedade depende de 

divisões que vão organizar o trabalho a ser desenvolvido. Trata-se da divisão social 

do trabalho. Nesta divisão cada grupo tem suas tarefas a serem cumpridas sendo 

divididos os grupos dos homens, mulheres, jovens, crianças e idosos. “Surge daí a 

primeira instituição social a família, sendo o pai o chefe, tendo domínio sobre a 

mulher adulta, sua mulher e seus filhos que também ficam sobre o domínio do pai” 

(CHAUÍ, 2008, p. 172). 

Além dessa divisão de grupo ocorria outro fato muito importante que 

foi o surgimento da troca, ocorrendo da seguinte forma: de tudo o que as famílias 

produziam o excedente era trocado por outra mercadoria, dando início à segunda 

instituição social o comércio. As famílias que sabiam negociar melhor seus produtos 

tiveram mais condições, conquistaram espaços e riquezas dando a estas famílias 

um poder maior. As famílias que não foram felizes em suas conquistas se mantendo 

pobres viram-se obrigadas a trabalhar para os mais ricos em troca de sua 

subsistência. Surge então o trabalho servil, que terminará com a escravidão. 

Inicia então a relação de poder, onde ao se unir o conjunto de 

famílias dando surgimento à quarta instituição: o poder político, de onde virá o 

Estado. A criação de mitos e ritos foi a forma encontrada pelos humanos de 

tentarem explicar a origem e a destinação do mundo. Surge outra instituição social: a 

religião, que segundo Chauí (2008, p. 172), dominada por sacerdotes saídos das 

famílias poderosas e que por terem autoridade para lidar com o sagrado tornam-se 

temidos e venerados pelo restante da sociedade. Passam a ser um novo poder 

social. 
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Tudo passou a ser motivo para se disputar algo, seja por terras, por 

animais e servos, dando início à instituição chamada guerra onde quem perde 

tornar-se-á escravo dos que vencem.  

Marx descreve a sociedade como um esqueleto onde se divide o 

poder entre ter e não ter. Onde quem nada tem fica subjugado aos ricos e 

poderosos. Surge a escala de classes sociais ou condições materiais, pois uns tem o 

poder aquisitivo maior que outro e por meio de seu trabalho e trocas de produtos de 

seu trabalho constituem a economia.  

Os modos de produção indicados por Marx foram apoiados em três 

fatores: a forma da propriedade, os meios de produção a divisão social das classes e 

as relações sociais de produção. Tais mudanças só ocorreram devido às condições 

econômicas sociais e culturais. 

Chaui (2008, p. 173) considera: 

 

O fato de que a mudança de uma sociedade ou a mudança histórica 
se faça em condições determinadas leva Marx a afirmar que: “Os 
homens fazem a História, mas o fazem em condições determinadas” 
isto é que não foram escolhidas por eles. Por isso também ele disse: 
“Os homens fazem a História, mas não sabem que a fazem”. 

 

Muito embora pense saber o que é sociedade os homens entendem 

esta divisão como vontade divina. Se sentem como instrumentos na mão do criador 

e que tudo acontece pela vontade dele, embora saibamos que o meio social em que 

vivemos poderá favorecer ou não seu ápice. 

Chauí (2008, p. 173) em sua obra “Convite à filosofia” conceitua as 

três formas de alienação dentre elas a alienação social que para Fromm (1983, p. 

50) citando Marx “[...] significa que o homem não se vivencia como sujeito ativo de 

seu controle sobre o mundo, mas que o mundo (a natureza os outros e ele mesmo) 

permanece alheio ou estranho a ele.” O homem se torna incomum ao mundo que 

vive, não se reconhecendo como produtores das instituições sócio políticas variando 

entre duas atitudes: ser passivo ao aceitar tudo que existe por ser Deus quem criou. 

Para Fromm (1983, p. 51) “Quanto mais o homem transfere seus próprios poderes 

para os ídolos, tanto mais pobre ele fica e tanto mais dependente dos ídolos, pois 

estes só lhe permitem reaver pequena parte do que era originalmente dele.” 
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Em Chauí (2008, p. 173), 

 

[...] a sociedade é o outro (alienus) algo externo a nós separado de 
nós diferente de nós e com poder total sobre nós ou nenhum poder 
sobre nós. Na outra atitude os humanos se rebelam contra esse 
outro social julgando que por sua própria vontade e inteligência 
podem mais do que a realidade que os condiciona e que ela não tem 
poder nenhum sobre nós. 

 

A segunda alienação a ser conceituada é a econômica que também 

é vista de duas maneiras. Haja vista que neste tipo de alienação os produtores não 

se reconhecem como tais nem se reconhecem nos objetos produzidos por seu 

trabalho. A primeira forma dessa alienação diz respeito à desumanização e a 

coisificação do homem. Para Fromm (1983, p. 50), 

 

A essência do que era chamado de “idolatria” pelos antigos profetas 
não está em o homem adorar muitos deuses em vez de um único. 
Está em os ídolos serem a obra das mãos do próprio homem – eles 
são coisas e, no entanto o homem curva-se ante elas e as 
reverencia; adora aquilo que ele mesmo criou. Ao fazê-lo ele se 
transforma em coisa. 

 

O que acontece é que o trabalhador ao receber seu salário foi 

transformado numa mercadoria, pois vende sua força de trabalho. Porém estes não 

percebem como foram “reduzidos à condição de coisas que produzem coisas.” 

Na segunda forma da alienação econômica Chauí (2008, p. 174) 

coloca que “as mercadorias não permitem que o trabalhador se reconheça nelas. 

Estão separadas dele são exteriores a ele e podem mais do que ele.” As 

mercadorias são igualmente um outro, que não o trabalhador. Subentende-se que o 

preço dado ao produto vendido em um mercado que foi produzido pelo trabalhador, 

e que este não consegue adquiri-lo por desigualdade de valores é maior do que o 

preço dele (trabalhador) isto é do que seu salário. Como explica Fromm (1983, p. 53) 

“O objeto produzido pelo trabalho, seu produto agora se opõem a ele como um ser 

estranho como uma força independente do produtor.” O trabalhador não confere que 

foi sua classe social que produziu tais mercadorias com o seu trabalho e que não 

pode tê-los pelo alto valor. Dessa forma as mercadorias deixam de ser conferidas 

como produtos do trabalho e passam a ser vistas como bens em si e por si mesmos. 
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“Enquanto o homem torna-se um alienado em si mesmo o produto de seu trabalho 

torna-se um objeto estranho que o domina.” (FROMM, 1983, p. 53). 

Chauí (2008, p. 174) define a terceira e última forma de alienação 

como sendo a intelectual. Essa alienação resulta da separação entre o trabalho 

material produtor de mercadorias e que leva a crer que este tipo de trabalho não 

necessita de nenhum tipo de conhecimento e o intelectual produtor de ideias é 

teoricamente o responsável exclusivo pelos conhecimentos. 

 

Para essa alienação existem três formas diferentes. A primeira é 
relacionada ao fato dos intelectuais acreditarem que suas ideias são 
universais esquecendo ou ignorando que pertencem a uma classe 
social dominante e que seus pontos de vistas estão ligados a ela. A 
segunda diz respeito aos intelectuais acharem que suas ideias já se 
encontram na própria realidade esquecendo, portanto que elas são 
produzidas e relatadas em forma de teorias gerais. A terceira por fim 
ocorre quando estes homens passam a acreditar que as ideias 
surgem uma das outras e que nós estamos aqui apenas para sermos 
seus instrumentos. As ideias se tornam separadas de seus autores 
externas a eles transcendentes a eles: tornam-se um outro (CHAUÌ, 
2008, p. 174). 

 

Para Fromm (1983, p. 59) A alienação leva a tudo que é contrário às 

leis da natureza e da vida moral enfim de todos os valores. No mundo capitalista os 

homens procuram formas de  “como criar uma nova necessidade em outro homem a 

fim de forçá-lo a um novo sacrifício, incitá-lo a um novo tipo de prazer e, por 

conseguinte a uma ruína econômica”. Desta forma a necessidade de dinheiro nada 

mais é que a necessidade criada pela economia moderna. Pensando em ter sempre 

mais dinheiro o homem se propõe a trabalhar cada vez mais para poder consumir 

cada vez mais. É a satisfação a qualquer preço. Esse homem mercadoria só 

entende uma forma de conquista do mundo exterior: o de tê-lo e consumi-lo (usá-lo). 

Segundo os autores anteriormente citados, o homem atual tem 

vivenciado variadas formas de alienação, não tendo percepção do quanto é 

explorado e o quanto é desvalorizado, não se vendo em sua própria obra, sendo 

coisificado não percebendo que o produtor de ideias está acima daquele que 

simplesmente executa o trabalho braçal.  

Desta forma podemos inferir que a emancipação está dificultada de 

ocorrer com os homens, por estarem inseridos numa sociedade alienante conforme 

analisado acima.  
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O homem muitas vezes insiste em se manter na posição de alienado 

por não se ver em sua própria obra e muito menos como parte do processo. E a 

mulher por sua vez quer, mesmo que isto lhe seja custoso, conquistar seu lugar na 

sociedade e demonstrar seu valor. No segundo capítulo trataremos um pouco da 

história de mulheres que não se intimidaram perante os desafios a elas imposto pelo 

passar do tempo.  
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CAPÍTULO 2 

A MULHER NA HISTÓRIA: DA ANTIGUIDADE AOS NOSSOS DIAS 

  

Segundo os relatos bíblicos encontrados em (Gênesis 2, v.17e 23) e 

(Gênesis 3, v. 16 e 19) a origem do homem baseia-se em fundamentos dogmáticos 

e em verdades absolutas que não são contestadas. Desta forma, a mulher inicia sua 

história, sendo deixada em segundo plano, pois a cultura machista determina que 

dela provem a alegria para proveito do homem, o que as mulheres do século XXI 

contestam. Aos poucos as mulheres conquistaram sua liberdade, autonomia e 

emancipação, apesar de todos os percalços. Portanto agora esta causa não pode 

permanecer em segundo plano, sendo de primordial importância que todas possam 

caminhar com suas experiências de vida e juntas humanizem. 

Na Grécia, os casamentos aconteciam conforme a classe social de 

cada mulher. Era normal os jovens se conhecerem na lavoura e se casarem. Entre 

os nobres os casamentos eram arranjados de acordo com a conveniência. Os pais 

agradeciam aos deuses e principalmente à deusa Artemis, a proteção das meninas e 

ofereciam altos dotes ao noivo e seus familiares. Os noivos só recebiam os 

presentes no dia seguinte após a consumar a união. A mulher viveria somente para 

seu marido e filhos. "Cuidar do lar, dos filhos e devotar integral fidelidade ao marido, 

seria a tarefa de qualquer mulher grega." (MACHADO, 2008). A castidade era vista 

com muito rigor neste período. As que não se mantinham virgens eram censuradas 

severamente. Demóstenes (384 a.C.- 322 a.C.), orador e político grego de Atenas 

afirmava: "Temos cortesãs para nos dar prazer; temos concubinas para com elas 

coabitarmos diariamente; temos esposas para obtenção de filhos legítimos e de 

termos uma guardiã fiel em casa", deixando transparecer sua desvalorização. Os 

gregos admitiam a prostituição e a libertinagem, mas se fossem traídos, o marido 

poderia matar seu ofensor no caso de flagrante. Na sociedade grega as mulheres 

ocupavam posição semelhante a dos escravos, executando trabalhos que eram 

extremamente desvalorizados pelo resto da sociedade, principalmente pelo homem 

livre. 

Os filósofos exaltavam as funções tidas como masculinas e 

desvalorizavam as mulheres e as funções exercidas por elas na sociedade. 
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Tendo como função primordial a reprodução da espécie humana, a 
mulher não só gerava e criava os filhos como produzia tudo àquilo 
que era diretamente ligado à subsistência do homem: fiação, 
tecelagem, alimentação. Exercia também trabalhos pesados como a 
extração de minerais e o trabalho agrícola (ALVES; PITANGUY, 
1985, p. 1). 

 

As espartanas tinham uma maior autonomia. Nesta localidade da 

Grécia antiga, tinham os cidadãos e os não-cidadãos. "Como os espartanos eram 

minoria perante os não-cidadãos (escravos e estrangeiros), as crianças e mulheres 

eram preparados para colaborar em caso de conflitos." (MACHADO, 2008). As 

mulheres recebiam treinamento militar, participação em atividades políticas e 

liberdade para participar das atividades da polis.  

Na civilização romana, elas não se diferenciavam da sociedade 

grega. O código legal dessa sociedade instituiu o paterfamílias, dando ao homem 

pleno poder sobre filhos/as, escravos/as, servos/as e mulheres. À mulher era 

negado até o direito de utilizar os transportes públicos. Eram obrigadas a se 

locomover a pé, pois só os homens poderiam utilizar aqueles transportes. 

 

A força particular da socio-Dicéia masculina lhe vem do fato de ela 
acumular e condensar duas operações: ela legitima uma relação de 

dominação inscrevendo‐a em uma natureza biológica que é, por sua 

vez, ela própria uma construção social naturalizada (BOURDIEU, 
2003, p. 33). 

 

O centro de atuação das mulheres romanas era sempre o âmbito 

doméstico. Tinham como funções rezar com a família, organizar o lar e preparar-se 

para recepcioná-lo. Desta forma as mulheres romanas estavam embelezadas 

diariamente, sempre penteadas, maquiadas e com belos trajes para a espera do 

marido. Neste período poucos tinham acesso à educação, somente aos meninos de 

famílias com boas condições financeiras ensinavam latim, grego, cálculo, literatura e 

a retórica. E as meninas aprendiam os afazeres domésticos com suas mães. 
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Segundo Felipe, Santos e Albuquerque (2012, p. 3249),  

 

As mulheres eram acusadas de satanismo, e a “caça às bruxas” era 
praticada pelo Catolicismo e Protestantismo. Dados históricos 
constatam que, na cidade de Genebra no ano de 1515 foram 
queimadas 500 mulheres. Na Alemanha, foram queimadas, de uma 
só vez, 600 mulheres acusadas de bruxaria mesmo sem haver 
provas que atestassem a acusação. Foram perseguições às 
chamadas “feiticeiras”. 

 

As mulheres também adentraram nas corporações de ofício, e 

atuavam como aprendizes e eventualmente como mestras, no caso da morte do 

marido. 

 

O acesso às corporações significou também a possibilidade de 
receber instrução profissional, direito que ela viria a perder nos 
séculos posteriores e que seria uma de suas bandeiras de luta. A 
ascensão da mulher ao cargo de mestre sofria, no entanto, 
restrições. Assim, ela só poderia ocupá‐lo quando viúva, pelo período 
de um ano em alguns burgos, ou, em outros, enquanto não tivesse 
relações sexuais com outros homens (ALVES; PITANGUY, 1985, p. 
17).  

 

Embora as funções sejam semelhantes às dos homens, estas 

sempre receberam remuneração inferior, e apesar de sua intensa participação na 

vida social e econômica na Idade Média, prevalece a imagem da mulher romântica 

que, de acordo com Alves e Pitanguy (1985, p. 17), é a imagem da mulher frágil e 

indolente que vivia entre os bordados e bandolins, sonhando com seu cavaleiro. 

Percebemos assim, que há um distanciamento da realidade desta mulher e sua 

representação simbólica. 

A Revolução Industrial altera a maneira de viver das populações dos 

países que se industrializaram. Nesta fase a mulher continua a contribuir com seu 

trabalho, muito embora ele tenha menor valor que o trabalho masculino. Segundo 

Felipe, Santos e Albuquerque (2012, p. 3250), 

 

As mulheres passam a ser superexploradas pelo sistema capitalista 
ao trabalharem juntamente com os homens nas fábricas e são muitas 
as mulheres que se dispõe ao trabalho fabril. Com isso surgem 
lideres femininas buscando defender seus interesses e dentre elas 
estão Jeanne Deroin e Flora Tristan que afirmavam que as mulheres 
deviam se educar e se organizar para assim defender seus 
interesses.  
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A cada vitória alcançada os trabalhadores buscavam energia para 

novas conquistas. Eles recebiam salários de fome e trabalhavam em condições 

indignas. Os funcionários das fábricas lutavam por melhores condições de trabalho 

para homens e mulheres e eram contrários ao trabalho infantil, porém estes eram 

vistos pelos proprietários das fábricas como ameaça, sendo assim como cita Blay 

(2001, p. 604), 

 

No dia 25 de março de 1911 era um sábado, e às 5 horas da tarde, 
quando todos trabalhavam, irrompeu um grande incêndio na Triangle 
Shirtwaist Company, que se localizava na esquina da Rua Greene 
com a Washington Place. A Triangle ocupava os três últimos de um 
prédio de dez andares. O chão e as divisórias eram de madeira, 
havia grande quantidade de tecidos e retalhos, e a instalação elétrica 
era precária. Na hora do incêndio, algumas portas da fábrica 
estavam fechadas. Tudo contribuía para que o fogo se propagasse 
rapidamente. [...] Morreram 146 pessoas, 125 mulheres e 21 
homens, na maioria judeus. Deste martírio resultaram novos 
conceitos de responsabilidade social e legislação do trabalho que 
ajudaram a tornar as condições de trabalho as melhores do mundo. 

 

Muito embora os dois sexos lutassem juntos por condições dignas 

de trabalho, em nenhum momento vê-se que ambos lutam por igualdade salarial, 

pois defendem que as mulheres deveriam se manter no patamar abaixo deles. 

No Brasil com a chegada do Rei e sua família e com a 

independência, em 1822, ocorrem mudanças na sociedade. Aumentam as 

imigrações internacionais e agora quem tem mais educação poderá ascender-se 

socialmente. Assim as mulheres foram surpreendidas com a notícia de educação 

para meninas. Os primeiros legisladores do Império estabeleceram. O ensino 

primário passaria a ser de responsabilidade do Estado e extensivo às meninas, cujas 

classes deveriam ser regidas por professoras. 

 

Apesar da Lei de 15 de outubro de 1827 (principalmente os artigos 
11 e 12) indicar a criação de escolas de meninas, é em 1832 que 
ocorre a constatação de que não há oferta de vagas na instrução 
pública de Primeiras Letras no Município da Corte, embora houvesse 
971 alunas em escolas particulares (BRASIL, 2014, p. 12-13). 

 

As primeiras instituições femininas tiveram seu surgimento em 

meados do século XIX, onde a educação primária era a prioridade, pois estas não 
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precisariam estudar muito devido a casarem-se muito cedo. A preocupação da 

Instituição era fortalecer o conteúdo moral e social destinada à mulher objetivando a 

formação da jovem e preparando-a para o matrimonio e maternidade. Em alguns 

casos o fato de a mulher ter algum grau de escolaridade, acabava por agregar valor 

no momento ao se casarem. De acordo com Abrantes (2010, p. 13) “a instrução 

formal destinada às mulheres passou a ser valorizada como um componente 

fundamental na sua educação, tornando-se seu símbolo moderno de ‘dote’”. Neste 

sentido (GONÇALVES, 2005, p. 622) complementa, “Para estas a educação era tida 

como um adorno”. As primeiras escolas tiveram seu surgimento em Niterói em 1835 

e outra na Bahia em 1936. 

As mulheres foram excluídas dos primeiros cursos de Medicina 

(1808), Engenharia (1810) e Direito surgidos no Brasil. O decreto imperial que 

facultou à mulher a matrícula em curso superior data de 1881. Todavia, era difícil 

vencer a barreira anterior, pois os estudos secundários eram caros e essencialmente 

masculinos e os cursos que eram liberados para frequência feminina não davam a 

elas o direito a cursar a faculdade.  

Jardim (2002, p. 242), “No mesmo período em Porto Alegre 

começou a funcionar o Curso de Partos, a gaúcha Rita Lobato Velho Lopes (1867-

1954) tornou-se doutora em medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia, no ano 

de 1887.”  

No Brasil temos o caso marcante de Ermelinda Lopes de 

Vasconcelos, formada em medicina em 1888 pela faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro.  Ela foi acusada de “Machona” em um artigo da época assinado por Silvio 

Romero que disse:  

 

“Fique certo a doutora, que seus pés de Machona não pisarão jamais 
o meu lar” [...]. Como o destino também prega das suas, vinte e cinco 
anos depois a Doutora Ermelinda Lopes de Vasconcelos atende a 
um pedido de urgência, a mulher de Silvio Romero estava a dar a 
luz. Após realizar o parto e “contrariando conhecidos estereótipos de 
feminilidade, a doutora não perdeu a chance de lhe responder: O 
senhor me pagará caro e de uma vez! (RAGO, 2007, p. 217). 

 

Segundo o Decreto nº 21.076, de 24 de Fevereiro de 1932, 

considerado um marco na história da mulher brasileira, por instituir o voto feminino. 

Assim depois de muitos anos as mulheres conquistaram o direito de votar, podendo 
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se eleger para os cargos no executivo e no legislativo. Dá-se início a um lento 

processo de emancipação (BRASIL, 1932). 

O que este trabalho pretende analisar a emancipação de mulheres 

pela Educação de Jovens e Adultos, julgamos necessário fazer um pequeno 

histórico desta modalidade de ensino no Brasil para então contextualizar a mulher no 

seu interior. 
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CAPÍTULO 3 

A EJA NO BRASIL: REVISITANDO A HISTORIA 

 

No Brasil, no ano de 1876, foi realizado um relatório pelo então 

ministro José Bento da Cunha Figueiredo, devido à necessidade de reformas 

educacionais, onde apontavam que existiam 200 mil alunos frequentando as aulas 

noturnas. Por muito tempo, estas escolas deram suporte educacional a estes 

adultos. E segundo Cunha (1999, p. 9), com o desenvolvimento industrial, no início 

do século XX, inicia-se um processo lento, mas crescente, de valorização para a 

formação destes adultos. Entretanto, havia vários interesses por trás disso: um deles 

seria dominar as técnicas de produção com base na escrita e na língua falada; a 

busca da sonhada ascensão social, sabendo ler e escrever. Neste momento da 

história, ser alfabetizado é visto como canal de progresso para a nação, além de 

tornarem-se possíveis eleitores.  

Esta educação básica responde as necessidades de 

desenvolvimento econômico que se implantou no país pelo motivo da primeira 

industrialização. Conforme afirma Romanelli (1985, p. 1): 

 

As mudanças introduzidas no desenvolvimento, e, sobretudo, a 
concentração cada vez mais ampla da população em centros 
urbanos, torna imperiosa a necessidade de eliminar o analfabetismo 
e dar o mínimo de qualificação para o trabalho de um número 
máximo de pessoas... O capitalismo industrial engendra a 
necessidade de fornecer conhecimentos às camadas cada vez mais 
numerosas, seja pela exigência da própria produção, seja pelas 
necessidades de consumo. 

 

Os índices de analfabetos eram tão grandes nos anos de 1940 que o 

governo não viu outra saída senão desenvolver um programa para alfabetizar 

adultos. 

E em 1945, tendo fim o poder de Getúlio Vargas, inicia um 

movimento para fortalecer os princípios democráticos no Brasil. Com a criação da 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) no 

ano de 1945, ocorreu, então, a solicitação desta para que se educassem os adultos 

do Brasil e dos países que integravam estas nações que se uniram contra o 

analfabetismo. 
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 Segundo Cunha (1999, p. 10): 

 

Ao final da ditadura de Getúlio Vargas, em 1945, há um movimento 
de fortalecimento dos princípios democráticos e, com a criação da 
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura), solicitam-se aos países integrantes esforços no 
sentido de se educar a população adulta analfabeta. 

 

Em 1947 passa a existir a organização do ensino primário supletivo 

de dois anos chamado educação de adultos e adolescentes, dando início a 1ª 

Campanha Nacional de Educação de Adultos e Adolescentes realizada pelo 

Ministério de Educação e Cultura - MEC. Esta campanha foi comandada por 

Lourenço Filho, onde a primeira etapa de alfabetização era três meses e a 

condensação do primário em dois períodos de sete meses. A segunda etapa 

relacionava-se a formação profissional e desenvolvimento comunitário. 

O Brasil começa a sentir os efeitos do analfabetismo no país e passa 

a se preocupar com isso. Conforme citação de Cunha (1999, p. 11), “o adulto 

analfabeto era visto como elemento incapaz e marginal psicológica e socialmente, 

submetido à menoridade econômica, política e jurídica, não podendo, então, votar 

ou ser votado”. 

Com o intuito de aprofundar a reflexão sobre a situação de 

analfabetismo nos países de terceiro mundo tiveram início as CONFINTEA’s1. 

                                                         
1
 De acordo com Soares (2004), Até o momento foram realizadas seis CONFINTEA´s. A primeira 

Conferência foi realizada na Dinamarca e teve como pontos de discussão: as especificidades da 
Educação de Adultos; proporcionar uma educação aberta e voltada para as condições de vidas 
reais da população; e que a educação de adultos deveria ser desenvolvida através do espírito de 
tolerância. Na II Conferência, essa que aconteceu em 1960 em Montreal no Canadá, houve um 
debateu sobre a necessidade de países mais desenvolvidos ajudarem aos em desenvolvimento 
melhorar a sua aprendizagem. Na III CONFINTEA houve a constatação de que é preciso adotar um 
conceito mais amplo de educação. Com isso, surgiram as categorias de ensino escolar e 
extraescolar, essas que deveriam garantir a educação integral dos indivíduos de todas as idades. É 
através dessa educação que haverá o desenvolvimento educacional, econômico e cultural dos 
países. No ano de 1985, na França, ocorreu a IV CONFINTEA. O ponto mais importante desse 
encontro foi o direito de ler o próprio mundo e escrever a história, além ter acesso aos recursos 
educacionais, desenvolvendo as capacidades individuais e coletivas. Ressaltou ainda, o 
cumprimento de todos terem direito a uma educação de qualidade. A V Conferência foi realizada em 
Hamburgo em 1997. Ela foi diferente das outras, pois obteve uma participação significativa de 
diferentes parceiros, inclusive da sociedade civil.  De acordo com os idealizadores da Declaração de 
Hamburgo, a Educação de Adultos engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou informal, 
cujas pessoas desenvolvem suas habilidades e seu conhecimento. É na V CONFINTEA que os 
participantes reafirmam que apenas o desenvolvimento centrado no ser humano e a existência de 
uma sociedade participativa, baseada no respeito integral aos direitos humanos, levarão a um 
desenvolvimento justo e sustentável. A efetiva participação de homens e mulheres em cada esfera 
da vida é requisito fundamental para a humanidade sobreviver e enfrentar os desafios do futuro. Em 
2009, foi realizado no Brasil, no estado de Belém, a VI Conferência, cujo objetivo era reavaliar os 

http://www.infoescola.com/educacao/conferencias-internacionais-de-educacao-de-adultos-confintea/
http://www.infoescola.com/educacao/conferencias-internacionais-de-educacao-de-adultos-confintea/
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Na década de 50, iniciam-se movimentos sociais que questionam 

sobre o projeto de sociedade que o Estado brasileiro defendia e surgem movimentos 

como: Movimento de Cultura Popular no Recife, Campanha Pé no Chão Também se 

Aprende (Natal), Programa Nacional de Alfabetização. Cunha (1999, p. 11) 

argumenta em seus escritos, 

 
As dificuldades com a educação em massa são acompanhadas de 
propostas técnico-pedagógicas para a educação de adultos que não 
se limitam à escolarização. As críticas ao método de alfabetização da 
população adulta, por sua inadequação à clientela, bem como pela 
superficialidade do aprendizado no curto período de alfabetização, 
remeteram a uma nova visão sobre o problema do analfabetismo e à 
consolidação de uma nova pedagogia de alfabetização de adultos 
que tem como principal referência o educador Paulo Freire. 

 

Soares (1996) “aponta a criação de uma estrutura mínima de 

atendimento, apesar da não valorização do magistério.” Paulo Freire inicia seus 

ensinamentos entre os anos de 1950 e 1960, ele tem uma nova proposta para a 

alfabetização de adultos. Ele desponta um novo modo de ensinar e o que ele 

pensava e propunha alicerçava programas de intelectuais, estudantes e católicos. 

Os movimentos começam a pressionar o governo com o intuito de implantar uma 

política para educação de adultos em todo país. 

Cunha (1999, p. 12) relata em seus escritos a visão de Paulo Freire 

quando ele aponta a proximidade dos conceitos de alfabetização e educação, 

 

Alfabetização é mais que o simples domínio mecânico e técnicas 
para escrever e ler. Com efeito, ela é o domínio dessas técnicas em 
termos conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se 
entende. [...] Implica uma autoformação da qual pode resultar uma 
postura atuante do homem sobre seu contexto. Por isso a 
alfabetização não pode se fazer de cima para baixo, nem de fora 
para dentro, como uma doação ou uma exposição, mas de dentro 
para fora pelo próprio analfabeto, apenas ajustado pelo educador. 
Isto faz com que o papel do educador seja fundamentalmente 
dialogar com o analfabeto sobre situações concretas, oferecendo-lhe 
os meios com os quais possa se alfabetizar. 

 

Paulo Freire se tornou conhecido em todo Brasil, devido a suas 

ideias, sua dedicação às classes populares e por seu interesse em ensinar pessoas 

                                                                                                                                                         

principias pontos da V conferência e ressaltar a necessidade de criação de instrumentos de 
advocacia para Educação de Adultos e reafirmar que os compromissos que não foram plenamente 
assumidos, desde a última Conferência (apud OLIVEIRA, 2014).  
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adultas. Ele ficou responsável pela organização e desenvolvimento de um programa 

de alfabetização que atendesse a todo país. Contudo, em 1964, devido ao golpe 

militar, foi perseguido e impedido de prosseguir com seus ensinamentos. Passando 

a ser visto como ameaça, o que culminou com seu exílio no Chile. 

Em 15 de Dezembro do ano de 1967, sob a presidência do General 

Alberto Costa e Silva por meio da Lei. nº 5. 379, buscou-se melhorar o ensino de 

adultos no Brasil (BRASIL, 1967). Neste período o Governo cria o MOBRAL com o 

objetivo de substituir as políticas anteriores, que se baseavam no método Paulo 

Freire. Este movimento atingiu em média 500.000 alunos. 

No ano de 1969 o então presidente do MOBRAL, o economista 

Mário Henrique Simonsen, obtém recursos que financiam esta nova ideia, 

conquistando junto a sociedade civil de forma voluntária, 1% do imposto de renda 

devidos pelas empresas, com o complemento de 24% da renda liquida da loteria 

esportiva. O que leva o MOBRAL a dispor de grandes recursos. 

A metodologia de ensino utilizada pelo MOBRAL seria segundo 

Paiva (1987, p. 295-296), 

 

[...] fundamentada na aplicação das experiências significativas dos 
alunos, desta forma, mesmo apresentando divergências ideológicas 
em relação ao método de Paulo Freire, utilizava-se, 
semelhantemente a este, de palavras geradoras, porém, totalmente 
esvaziados de anseios críticos. A principal e fundamental diferença 
na utilização destes procedimentos em relação ao método Paulo 
Freire, era o fato de, no MOBRAL, haver uma padronização do 
material utilizado em todo o território nacional, não traduzindo assim 
a linguagem e as necessidades do povo de cada região e de uma 
série de procedimentos para o processo de alfabetização. 

 

Com a LDB n. 5.692 de 1971, dá-se inicio ao ensino supletivo 

(BRASIL, 1971). E no final desta década ocorrem mudanças nos seus objetivos, 

sendo estes aumentados para outras áreas de trabalho, num período de constante 

mudanças já que o MOBRAL demonstrou não ter alcançado seus planos iniciais.  
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Segundo Nascimento e Collares (2005, p. 79): 

 

O período de 1964 a 1971 foi marcado por profundas mudanças 
históricas, que foram significativas e envolveram a Revolução de 64 
e o período de Industrialização, o qual necessitava de pessoas para 
atuarem no mercado de trabalho, principalmente que soubessem ler 
e escrever para poderem manusear máquinas industriais. Nesse 
período, as autoridades de ensino não priorizavam o conhecimento 
científico. Entre 1964 e 1971, surgiu a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, no 5692/71, que reconheceu a integração completa do 
ensino profissionalizante ao sistema regular de ensino, 
estabelecendo a plena equivalência entre os cursos 
profissionalizantes e o propedêutico, para fins de prosseguimento 
nos estudos.  

 

No ano de 1985, se extingue o MOBRAL e surge em seu lugar a 

Fundação EDUCAR, que também não obteve sucesso. Sendo extinta durante o 

Governo Collor no ano de 1990, não sendo substituída por nenhum outro órgão. 

De acordo com Cunha (1999, p. 13), “a década de 80 foi marcada 

pela disseminação das pesquisas sobre língua escrita com reflexos positivos na 

alfabetização de adultos.” A partir deste momento que o governo passou a se 

ausentar das obrigações referentes a educação de adultos transferindo-as para os 

municípios. 

Tendo a intenção de dar cumprimento à Constituição Federal de 

1988, 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB Nº 
9394/96, define com mais clareza ao colocar a EJA como 
Modalidade da Educação Básica: “a Educação de Jovens e Adultos 
será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 
estudos no Ensino Fundamental e Médio, na idade própria” (BRASIL, 
1996).  

 

Em 1996, surge novamente um programa nacional de alfabetização 

promovido pelo governo federal. No entanto, com o Programa Alfabetização 

Solidária (PAS), parecia que estávamos novamente realizando campanhas das 

décadas de 40 e 50.  
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As críticas a este plano eram que:  

 

[...] além de se tratar de um programa aligeirado, com alfabetizadores 
semipreparados, reforçando a ideia de que qualquer um sabe 
ensinar, tinha como um de seus pressupostos a relação de 
submissão entre o Norte-Nordeste (subdesenvolvido) e o Sul-
Sudeste (desenvolvido). Além disso, com a permanente campanha 
‘Adote um Analfabeto’, o PAS contribuiu para reforçar a imagem que 
se faz de quem não sabe ler e escrever como uma pessoa incapaz, 
passível de adoção, de ajuda, de uma ação assistencialista 
(STEPHANOU; BASTOS, 2000, p. 272).  

 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9334/96 

propõe, no artigo 3º, 

 
[...] condições iguais para o acesso e a permanência na escola, o 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a garantia de 
padrão de qualidade, a valorização da experiência extraescolar e o 
vinculo entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
Tais princípios estimularam a criação de propostas alternativas na 
área de EJA (BRASIL, 1996). 

 

Em 2003, o governo federal lançou o Programa Brasil Alfabetizado, 

que no início tinha característica de mais uma campanha, com ênfase no trabalho 

voluntário, prevendo erradicar o analfabetismo em quatro anos, tendo uma atuação 

sobre 20 milhões de pessoas. No entanto o governo Lula promove mudanças 

significativas na política de EJA inserindo-a na educação básica como modalidade e 

garantindo financiamento através do FUNDEB2,  

                                                         
2
 LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007. Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a 
Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis nos 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 2004; e dá 
outras providências. CAPÍTULO III - DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSO - Seção I  - Disposições 
Gerais. Art. 10. A distribuição proporcional de recursos dos Fundos levará em conta as seguintes 
diferenças entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica: 
 XVI - educação de jovens e adultos com avaliação no processo; XVII - educação de jovens e 
adultos integrada à educação profissional de nível médio, com avaliação no processo. Art. 11. A 

apropriação dos recursos em função das matrículas na modalidade de educação de jovens e 
adultos, nos termos da alínea c do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT, observará, em cada Estado e no Distrito Federal, percentual de 
até 15% (quinze por cento) dos recursos do Fundo respectivo. DECRETO 6253 DE 13 DE 
NOVEMBRO DE 2007. CAPÍTULO II DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS FUNDOS Art. 3

o
 Para os 

fins do disposto no art. 9
o
, § 1

o
, da Lei n

o
 11.494, de 2007, os recursos serão distribuídos 

considerando-se exclusivamente as matrículas presenciais efetivas nos respectivos âmbitos de 
atuação prioritária, da seguinte forma: § 1

o
 A apropriação de recursos pela educação de jovens e 

adultos observará o limite de até quinze por cento dos recursos dos Fundos de cada Estado e do 
Distrito Federal. (BRASIL, 2007) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm#art9§1
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O FUNDEF foi implementado no ano de 1998, permanecendo 
vigente até o ano de 2006, POIS, em 2007 foi substituído pelo 
FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação que elevou, 
de uma forma gradual, o percentual da subvinculação das receitas de 
alguns impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, que compõem o novo Fundo, para 20% e amplia o rol de 
beneficiários (BRASIL, 2008, p. 9). 
 

O governo do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 

2006), demonstrou maior preocupação com iniciativas para as políticas públicas de 

EJA, o que diferiu dos governos anteriores. Além disso, criou também o Programa 

Brasil Alfabetizado envolveu simultaneamente a geração de suas três vertentes de 

caráter primordialmente social para a modalidade de EJA. São eles o Projeto Escola 

de Fábrica, o PROJOVEM e o Programa de Integração da Educação Profissional ao 

Ensino Médio para Jovens e Adultos (PROEJA).  

Estas vertentes apesar de buscarem a escolarização dos adultos e 

constituírem iniciativas ampliadas para as políticas de EJA estabelecem ações no 

sentido da profissionalização, mas reforçam a ideia de fragmentação de programas, 

em que “a certificação é meta na busca da universalização da educação e acabar 

com analfabetismo sem, contudo, uma perspectiva de continuidade caracterizando a 

formação inicial.” (RUMMERT; VENTURA, 2007, p. 40). 

Com base neste breve histórico da EJA no Brasil, teremos condições 

de refletir sobre a edificação do conhecimento escolarizado com estes homens e 

mulheres e Jovens e Adultos que por motivos variados buscam os bancos escolares. 

O capítulo seguinte apresenta a trajetória feminina e as dificuldades 

encontradas em diferentes momentos de sua existência no mundo e a busca pela 

superação dos obstáculos para a tão sonhada emancipação. Na atualidade muitas 

delas tiveram a oportunidade de se escolarizarem pela inserção na EJA. 
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CAPITULO 4 

A MULHER E A EJA NA ATUALIDADE 

 

Neste capítulo faremos uma breve reflexão com base na trajetória da 

mulher na atualidade, destacando os principais motivos de sua escolarização tardia 

e as consequências mais imediatas dessa decisão. 

A figura feminina foi considerada pela história como frágil e 

dependente, e sua educação seria para as atividades do lar, ou seja, desde cedo as 

meninas eram preparadas para serem primeiramente esposas e mães, e assim, 

deveriam realizar os trabalhos domésticos, conforme apresentado no primeiro 

capítulo. Os pais tinham controle sobre as meninas conduzido-as principalmente por 

pressão psicológica, onde a moça era privada da escolarização, uma vez que o 

estudo poderia causar a ruptura dos paradigmas tradicionais, trazendo, portanto, o 

abandono da sua “vocação”, e até mesmo comprometendo sua saúde e capacidade 

de reprodução.  

Louro (1994, p. 57), 

 

[...] “ao se referir à construção escolar das diferenças afirma que a 
escola que nos foi legada pela sociedade ocidental moderna 
começou por separar adultos de crianças, católicos de protestantes”. 
Ela também se fez diferente para ricos e para pobres e ela 
imediatamente separou meninos e meninas. 

 

Sendo assim, as funções exercidas pelas mulheres no mercado de 

trabalho, se deram conforme construção histórica e cultural com o passar do tempo, 

ou seja, para Alves (2006, p. 100), “[...] foram encaminhadas para funções atribuídas 

ao papel da mulher, como o emprego de doméstica, babá ou costureira. Trabalhos 

estes, que não implicam qualificação apenas habilidades e qualidades que, 

denomina como ‘naturais à mulher.’”  

Tais saberes especificados como sendo natural a mulher, eram tidos 

como disciplinas e ensinadas nas escolas, como conteúdos essenciais a elas e de 

fundamental importância. 

Segundo Perrot (2007, p. 93), “‘estes “saberes’ atribuídos ao papel 

da mulher fazia parte dos currículos escolares, sendo comum a todas as 

entrevistadas, variando segundo as épocas e os meios, assim como os métodos 

utilizados para ensiná-lo.” 
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Ao serem inseridas no mercado de trabalho, trazem consigo, uma 

nova visão da escolarização, por perceberem que a educação pode favorecer novas 

oportunidades, sejam elas de um emprego melhor ou até mesmo pessoais. A busca 

das mulheres pela conquista de igualdades, relacionadas a cargos e salários, vem 

acompanhada pela qualificação profissional, mesmo que atue em atividades que ela 

não seja necessária, o mínimo solicitado é o término da escolarização obrigatória. 

A Educação de Jovens e Adultos vem se consolidando como um 

importante espaço de superação da exclusão social destas mulheres que não 

tiveram oportunidade de estudar durante a infância e/ou adolescência, 

proporcionando, neste caso, uma nova chance para as que se encontram nessa 

condição. 

Segundo Carvalho (1999, p. 22),  

 

[...] a incorporação da mulher no sistema educacional brasileiro é 
recente. Somente nos últimos trinta anos que a mulher vem se 
beneficiando da lenta expansão e democratização do acesso à 
escola, que se principiou nas camadas mais altas da sociedade. 

 

O direito à educação é reconhecido no artigo 26 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 como um direito humano. Contudo, 

percebemos que este direito tem sido negado aos mais necessitados os 

impossibilitado de frequentar a escola por motivos diversos.  Os jovens e adultos que 

não tiveram a oportunidade de estudar durante a infância e/ou adolescência que 

voltam às escolas, são pegos de surpresa por uma dura realidade, não estando a 

escola preparada para atender suas individualidades seguindo um currículo 

ultrapassado para sua faixa etária, não valorizando as experiências sociais e 

culturais vivenciadas no decorrer da vida desses sujeitos.  

Os sujeitos da EJA devem ser valorizados por suas experiências e 

histórias de vida, sendo vistos como quem, através de seu trabalho, contribui 

produzindo cultura, deixado para trás a visão de coitados ou que nada sabem.  
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Paulo Freire (2005, p. 11) diz que, 

 

Em linguagem direta: os homens humanizam-se, trabalhando juntos 
para fazer do mundo, sempre mais, a mediação de consciências que 
coexistiam em liberdade. Aos que constroem junto o mundo humano, 
compete assumirem a responsabilidade de dar-lhe direção. Dizer a 
sua palavra equivale a, assumir conscientemente, como trabalhador, 
a função de sujeito de sua história, em colaboração com os demais 
trabalhadores – o povo. 

 

Portanto, é importante entender que eles possuem habilidades e 

capacidades que devem ser levadas em consideração no processo de 

aprendizagem. Pois o maior objetivo destas pessoas é deixar a condição de 

excluídos e analfabetos em direção ao exercício pleno de sua cidadania.  

Para Paulo Freire (2005, p. 22), 

 

A pedagogia do oprimido que, no fundo, é a pedagogia dos homens 
empenhando-se na luta por sua libertação, tem suas raízes aí. E tem 
que ter, nos próprios oprimidos que se saibam ou comecem 
criticamente a saber-se oprimidos, um dos seus sujeitos.  

 

Dessa forma é comum na EJA, encontramos mulheres e seus 

históricos de privação da escolarização. Em muitas famílias por pura representação 

cultural não permitiam que as mesmas ingressassem na escola sob alegação de que 

aprender a ler e a escrever faria com que elas pensassem apenas em se comunicar 

com namorados. Vemos aqui a impossibilidade de romper os antigos paradigmas 

para a construção de uma nova história, o que provavelmente fortaleceu a formação 

do público da EJA na atualidade. Segundo Coutinho (1994, p.86) “além de a mulher 

ter tido um processo de escolarização tardia em relação aos homens, recebeu uma 

educação de má qualidade e pôde frequentar quase que unicamente o ensino 

elementar”. 

Estudar era privilégio masculino e sendo assim as mulheres eram 

privadas da escolarização. “Além da aprendizagem doméstica as meninas não 

recebiam, por assim dizer, nenhuma educação. Nas famílias em que os meninos iam 

ao colégio, elas não aprendiam nada.” (ARIES, 1981 apud RODRIGUES; 

MARQUES, 2014, p. 2). 

No olhar de Paulo Freire (2005, p. 57) “até o momento em que os 

oprimidos não tomem consciência das razões de seu estado de opressão aceitam 
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fatalisticamente a sua exploração.” Desta forma a educação tem um papel essencial 

para o individuo se apropriar de conhecimentos fundamentais para exercer da sua 

cidadania, pois só podemos lutar por nossos direitos se soubermos que eles 

existem, caso contrario seremos seres passivos perante os problemas que vivemos 

diariamente, e assim tornam-se sujeitos marginalizados. A educação e alfabetização 

de jovens e adultos deve se pautar como direitos, direcionando esses educandos a 

reflexão e um olhar crítico da realidade dos mesmos, pois a educação deve ser uma 

ferramenta valiosa para a libertação dos sujeitos oprimidos. 

As salas de aula frequentadas pelos jovens e adultos na sua maioria 

trabalhadores, com suas características e especificidades em busca de 

conhecimento e reconhecimento pelos meios educacionais, hoje, além dos alunos 

deficientes que também representam um grande número, têm ainda mulheres idosas 

que após terem criado seus filhos, ou estarem viúvas, buscam pela escolarização na 

EJA uma forma de suprir suas carências e dependências, pois querem conquistar 

autonomia a emancipação de suas ideias. 

Voltar a estudar vira realidade quando estas retornam a escola, 

“observo nitidamente a alegria de estarem participando da escola, já que não tiveram 

essa oportunidade quando jovens.” (GONÇALVES, 2009, p. 17). 

Depoimentos como o da N. A. C. S demonstram sua satisfação em 

retornar à escola,  

 

Dependia dele pra tudo, eu não sabia pagar uma conta, não sabia 
controlar meus gastos... Hoje sou outra pessoa, sou dona do meu 
nariz, faço minhas comprinhas, vou ao banco, não fico precisando de 
ninguém pra fazer pra mim e também não deixo ninguém me enrolar, 
me passar pra traz, como antes acontecia (GONÇALVES, 2009, p. 
17). 

 

Relatos como estes devem ser levados em conta quando falamos de 

Educação de Jovens e Adultos, pois esse país sofre com a discriminação, o 

preconceito, a desumanidade, o pouco caso político que fecham os olhos às 

particularidades que fazem da velhice uma fase que exige atenção especial no que 

se refere aos direitos sociais, dentre eles a Educação de Jovens e Adultos.  
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Como expõe Paulo Freire, (1996, p.144-145): 

 

Lido com gente e não com coisas, não posso fechar-me a seu 
sofrimento ou a sua inquietação porque não sou terapeuta ou 
assistente social. Mas sou gente. Como prática estritamente humana 
jamais pude entender a educação como uma experiência fria, sem 
alma em que os sentimentos e as emoções, desejos, os sonhos 
devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura racionalista. 

 

“É emocionante poder ver a aluna M. L. P. R., que depois de um 

problema de saúde, teve que se afastar das aulas, ao voltar para escola fica tão feliz 

que até chora de alegria por ter voltado a estudar”. (GONÇALVES, 2009, p. 18). 

 

Desculpe pelas lágrimas, não aguentava mais ficar sem vir a aula, 
não via hora de melhorar e voltar a estudar e agora chegou [...].  

 

Podemos comprovar que a EJA pode ser um lugar que contribui 

para diminuir tanta desigualdade existente nesse país. 
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CAPÍTULO 5 

EJA EMANCIPAÇÃO: NOVOS HORIZONTES 

 

Examinando as respostas das entrevistadas, vimos que estas 

regressaram à escola, levadas pelo desejo em adquirir novos conhecimentos e a 

procura de oportunidades para melhorar de vida por intermédio da escolarização. 

Algumas delas reportam que suas maiores dificuldades em estudar estiveram 

relacionadas a questões econômicas nas suas fases infantis, obrigando-as a 

inserção antecipada no mercado de trabalho. Para esta análise e com a intenção de 

manter em sigilo a identidade das entrevistadas, iremos enumerá-las de um a seis. 

 Incorporadas no âmbito escolar, as mulheres que retornaram aos 

estudos depois de algum tempo fora das salas de aula, concedem a si mesmas a 

oportunidade de libertarem-se do seu estado anterior de alienação e manifestarem 

em seu dia-a-dia um novo horizonte. 

Freire (1990, p. 123) afirma:  

 

Mas a libertação das mulheres é a luta delas. Elas precisam criar sua 
própria língua. Tem de exaltar as características femininas de sua 
língua, apesar de terem sido socializadas para dissimulá-la e para 
encará-la como fraca e indecisa. No processo de sua luta, tem que 
usar sua própria língua e não língua dos homens. Creio que essas 
variações de língua (língua feminina, língua étnica, dialetos) estão 
intimamente interligadas com a identidade, coincidem com ela e são 
sua expressão. Ajudam a preservar o senso de identidade e são 
absolutamente necessárias no processo da luta pela libertação.  

 

Este processo de mudança vivido pelas mulheres da atualidade 

condiz com a fala de Freire, visto que elas têm uma luta em busca de transformar 

sua própria realidade. E para isso estão dispostas a interagir, sentir e agir. A 

transição delas pela educação simboliza não só a aquisição de instrução e 

habilidades, mas a busca por “Ser” e socializarem-se, mudando sua condição de 

frágil e ampliando sua autoestima.  

Conforme a entrevistada quatro que retornou aos estudos por meio 

da EJA, e tem a partir daí conquistado seu espaço na sociedade, e de acordo com 

suas palavras, desconhecia seus próprios direitos, 
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A mudança mais significativa para minha vida foi eu me reconhecer 
como cidadã que todos nós somos. Eu não sabia que eu tinha 
direitos, ou melhor, eu sabia, mas eu achava que eu não ia conseguir 
nada com isso, porque eu só perdia. Eu não tive bons resultados na 
vida, então eu era pessimista. Daí na EJA a maneira como eles 
trabalhavam, a gente aprendia as disciplinas em si, mas também 
colocavam esta consciência de que a gente podia. Que eu podia por 
exemplo entrar numa faculdade pública, que isso não era impossível 
pra mim, que eu indo atrás dos meus direitos, né...públicos subjetivos 
eu ia conseguir, e se eu não conseguisse ainda assim eu teria este 
direito público subjetivo que o governo era obrigado a me dar, né. É 
neste pensamento que eu...né. 

 

Segundo Paulo Freire (2005, p. 29): “Somente quando os oprimidos 

descobrem, nitidamente, o opressor, e se engajam na luta organizada por sua 

libertação, começam a crer em si mesmos, superando, assim, sua “conivência” com 

o regime opressor.”  

A entrevistada quatro tem também uma visão de que a mulher deve 

sim lutar por seus direitos, porém sem perder a doçura e sem criar conflitos. Para ela 

a mulher deixou seu lar em busca de mudança de vida, mas as mudanças virão por 

intermédio da educação; 

 

O que eu vejo é que a mulher perdeu o foco dela que é de influenciar 
o marido, os filhos, ela perdeu isso, ela lutou só pra trabalhar pelo 
aumento de salário e pra ter um lugar ao sol. Mas com isso a família 
perdeu. Ela faz valer o que ela pensa. Ela não tinha pensamento 
próprio e hoje ela tem. Mas fazer valer é outra coisa, [...] Esta não foi 
a maior luta da mulher. Porque ela está lutando para ganhar mais até 
hoje. A maior luta da mulher é a fuga... ”sair de casa”. A gente não 
estuda educação? “Então temos que solucionar problemas”. 

 

A entrevistada dois, também enfrentou em seu dia-a-dia mudanças 

visíveis alcançadas por intermédio da escolarização na EJA, e relata que não 

imaginava o poder que a escolarização oferece a uma mulher que, muitas vezes, 

não tem perspectiva de futuro, pois a mulher não era dona de sua própria vida, só 

passava da mão da mãe para a mão do marido; 

 

[...] eu vim a ser emancipada com 39 anos, quando eu me emancipei 
do meu marido, pois pra mim eu só passei de mão em mão, eu 
dependi da minha mãe... trabalhava desde pequena, mas, não tinha 
poder de decisão... sempre fui muito dependente, de ter sempre 
alguém por perto, e depois de casada ser dependente do marido.  
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Dentre as entrevistadas a de número três deixa claro o sentido da 

escolarização.  Ela mora sozinha desde os dezessete anos de idade e sabe bem o 

quanto a escolarização pode fazer falta no momento em que se pretende concorrer 

a uma vaga de emprego, e por enfrentar tantos percalços a procura de boa 

colocação no mercado de trabalho e melhores salários optou por voltar às salas de 

aula pela EJA, já que se encontrava em idade condizente com a exigida. Ela relata 

mudanças atribuídas a vivência como aluna da EJA, 

 
Na questão de mudar a minha vida, ela mudou na questão de 
conhecer novas pessoas e me deu a possibilidade de num pequeno 
espaço de tempo prestar vestibular e passar e lá no meu convívio 
dentro da UEL eu pude conhecer novas pessoas que eram 
envolvidas em outras áreas de trabalho as quais me indicavam, me 
ajudavam... então assim... foi bem bacana pro meu trabalho e pro 
meu conhecimento também. 

 

Para ela a EJA foi a porta de entrada para uma boa formação 

acadêmica, e o começo de uma vida profissional promissora como docente em 

escolas do Estado, melhorando principalmente sua condição econômica, e relata 

com isso mudanças significativas, 

 

Contribuiu não só para as oportunidades, mas também, na 
linguagem e comportamento. Hoje sou professora do PSS do Estado 
e me sinto muito feliz por isso. A condição financeira melhorou muito 
e posso até investir mais em minha formação. A EJA me abriu as 
portas para oportunidades de trabalho, pois sem escolarização não 
coseguia nada além de trabalhos domésticos. 

 

A entrevistada seis, casada mãe de três filhos, compartilha das 

mesmas dificuldades encontradas pela entrevistada três na busca por melhores 

condições de trabalho e impulsionada pela mãe, que cansada de ver a exploração 

da filha em trabalhos domésticos, viu na EJA a chance de mudança na condição 

econômica da família, 

 

Eu tive muito incentivo da minha mãe. Eu voltei a estudar, por 
incentivo dela mesmo. Eu trabalhava de domestica. Minha mãe 
morava aqui em Londrina, aí ela foi na UEL fez a minha matrícula e 
chegou e falou assim...você vai estudar pra você sair dessa vida. E 
foi assim que começou tudo. Ai eu voltei a estudar... 
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Incentivada pela possibilidade de mudança, enfrentou os obstáculos 

em busca da aquisição de conhecimentos novos que pudessem embasar sua 

formação na conquista de um emprego melhor e atribui que a EJA tornou isto 

possível. Ela se mostra muito orgulhosa por sua superação,  

 

[...] hoje eu fiz Pedagogia depois que eu fiz a EJA e a compreensão 
de alguns professores, que não são todos, mas, o calor humano dos 
alunos a ajuda deles. O estimulo de cada um que dizia , não desisti, 
fica aqui. Então isso daí é diferente de outra modalidade de ensino, 
porque, isso faz com que o aluno não desista. Se o professor é bom, 
ele vai fazer com que o aluno não desista. Ele vai ajudar o aluno a 
enfrentar as dificuldades no futuro. 

 

Para algumas das entrevistadas o simples fato de poder ler e 

compreender o conteúdo lido torna-se motivo de entusiasmo, devido ao fato de que 

a alfabetização leva o indivíduo a conhecer o mundo por meio da leitura ou mesmo 

participar de assuntos que antes se tornavam para elas motivo de exclusão. Uma 

delas é a entrevistada um ela voltou a estudar por incentivo de amigas, já que a 

escola de EJA era próximo à sua casa e poderia ir e voltar acompanhada por 

amigas. Segundo ela as aulas eram muito boas; 

 

[...] Lá a gente assistia filmes pra fazer os estudos, fazia brincadeiras, 
fazia dança, até na quadrilha a gente entrou! E fazia bingo. Eu 
achava que eu era muito fraca no estudo, mas tinha muitas pessoas 
que não sabiam assinar seu próprio nome. Eu aprendi bastante. 
Melhorou tudo... sinto-me mais segura quando eu saio. Me sinto mais 
jovem kkkkk. Me sinto muito bem.  

 

Todas as entrevistadas afirmam que o espaço da Educação de 

Jovens e Adultos não é apenas um espaço de aquisição de conhecimentos, mas vai 

além. Ao ingressarem na EJA estes jovens e adultos tornam-se muito mais que 

apenas companheiros de sala, eles passam a se preocupar uns com os outros. 

Assim, os alunos que sabem mais orientam os alunos que tem maiores dificuldades. 

Todos se solidarizam pela causa de todos. E a entrevistada 1, comenta sua 

experiência, 

 
O respeito, a educação. Muito bom e acho que as pessoas que tem 
oportunidade podiam estudar mais, [...].a gente aprende muito com 
as pessoas que estudam com a gente. As vezes a gente ensina e 
aprende. 
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O aprender e ensinar nesta fase da vida inspirou também a 

entrevistada cinco. Em seus relatos expõe a imensa alegria em poder voltar a 

estudar, 

 

Eu tinha muita vontade de voltar a estudar, mas eu não tive 
oportunidade. Quando o CEBEJA veio aqui pra vila né, que era na 
UEL e agora é aqui no Itamaraty né, então eu... quando vi o anúncio 
aqui na capela São Vicente Sávio que era da EJA eu falei...agora é 
minha vez, agora ninguém me segura. E entrei conclui o fundamental 
e graças a Deus conclui o médio também. 

 

Segundo Paulo Freire (2001, p. 40) “Ninguém nasce feito. Vamos 

nos fazendo aos poucos, na prática social de que tornamos parte”. E assim começa 

a trajetória da entrevistada cinco ao assumir o cargo de presidente da escola, 

fazendo dela uma pessoa respeitada por todos,  

 

Ai menina... eu me sentia importante... hahaha. [...] logo de início eu 
passei a ser presidente da escola então tudo quanto é papel eu que 
assinava na escola, então eu me sentia muito importante, e fui muito 
respeitada pelos alunos mais novos, pelas professoras, fui muito 
querida. Eu também gostava demais deles... eles também são 
professores excelentes, adoro os professores até hoje.  

 

Embora as entrevistadas desconhecessem no início de sua trajetória 

na modalidade EJA que, a educação é uma forte arma a favor da emancipação, se 

dispuseram a conversar sobre o assunto e hoje conseguem ter uma visão mais 

ampla do real significado disto e ao serem questionadas quanto ao fato de serem ou 

não emancipadas, e se atribuíam a EJA o fato desta ter lhes dado suporte para 

encara esta emancipação, quatro delas não pensaram duas vezes ao responder que 

sim. A entrevistada dois diz,  

 

Sim. Eu me considero uma mulher emancipada [...] eu atribuo a EJA 
sim, pois... há três anos atrás, quando eu me decidi quando 
apareceu uma oportunidade na minha vida de trabalho, ele (marido) 
não queria muito, e eu falei...não, eu vou fazer. Eu falo que ai esta foi 
a minha emancipação. 
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A entrevistada três, afirma, 

 

 

Sim, sempre, em pensamento, em atitudes, em liberdade. Moro 
sozinha desde os 18 anos. A EJA abriu primeiramente minha cabeça 
para novos conhecimentos e em seguida me fortaleceu a seguir em 
frente, sempre estudando e indo em busca da minha 
emancipação...agora financeira. 

 

No caso desta entrevistada, pode-se inferir que a diferença do modo 

de encarar a vida se deve ao fato de algumas serem casadas e as amarras do 

casamento contribuírem impedindo a emancipação das mulheres. 

A entrevistada cinco, não apenas se vê como mulher emancipada 

como também declara toda sua gratidão a EJA, 

 

Eu me considero emancipada... eu não tenho este problema mais 
não. [...] Olha eu amo a EJA, eu vesti a camisa da EJA e assim todas 
as mulheres que estão por ai com pouco estudo, sendo só o ensino 
fundamental ou até eu mesmo quem terminou o médio... ainda é 
pouco. Ainda sinto que podia ter estudado mais. Eu me sinto hoje 
uma mulher realizada. Eu me realizei e no dia da minha formatura eu 
me senti uma pessoa muito importante. Porque aquilo que eu não 
pude fazer no sítio aos 17 anos eu fiz agora. 

 

A entrevistada seis, diz que a escolarização e posteriormente a 

faculdade lhe trouxe uma nova visão de mundo, sendo elogiada principalmente 

pelos filhos e salienta, 

 

Sim, eu sou (emancipada). Acho que depois que comecei a estudar 
eu comecei a SER. Porque depois que você é uma pessoa que 
começa a trabalhar fora e começa a estudar, você já começa a abrir 
para a sociedade, para as pessoas. A gente trabalha fora, mas a 
gente não tem o conhecimento de mundo, uma visão mais ampla de 
ser humano e das coisas, se tornando mais crítico. Muitas vezes a 
gente é manipulada pelo outro. E às vezes a gente se deixa 
manipular. Quando a gente começa a sair de casa a gente já começa 
a achar e a ser uma pessoa emancipada. 

 

A educação como podemos ver tem um papel crucial na vida destas 

mulheres que foram em busca de uma melhor condição de vida pela via 

educacional, pois esta se torna decisiva para a emancipação da mulher na 

sociedade. Cada vez mais mulheres estão retornando aos bancos escolares nos 
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mais diversos níveis educacionais, buscando retomar seus estudos não só em busca 

de recolocação no mercado de trabalho, mas também com o intuito de sentir-se 

como cidadã ciente de seus direitos e deveres perante a nação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve por objetivo discutir a 

contribuição da EJA no processo de emancipação de mulheres, na tentativa de 

verificar se estas conseguiram por meio da escolarização encontrar o seu lugar na 

sociedade. A pesquisa preocupou-se também em verificar se a EJA pode atuar na 

vida destas mulheres como via de emancipação e se estas mulheres conseguem 

compreender a influência desta. 

A discussão em torno dos esforços realizados por estas mulheres 

em busca da aquisição de conhecimentos por intermédio da Educação de Jovens e 

Adultos nos leva a crer que, apesar dos muitos obstáculos enfrentados, 

vislumbrando melhores condições de vida, crescimento profissional e social, 

incentivadas na busca pela escolarização, houve crescimento e mudança em suas 

vidas.  

A EJA pode vir a ser um espaço de superação da exclusão social 

daquelas que não tiveram a oportunidade de estudar na infância e ou adolescência e 

se tornou fundamental neste processo de formação e transformação da vida destas 

mulheres, pois o convívio diário em sala de aula as fez perceber que suas realidades 

eram muito parecidas e que lutavam por um mesmo ideal de instrução. A EJA 

devolveu a elas a capacidade de ir em busca do seu sonho, que para algumas era o 

de simplesmente poder ter seus próprios pensamentos e tomar suas próprias 

decisões, tendo autonomia e até autoridade em alguns momentos.  

As entrevistas aplicadas a este grupo de mulheres demonstram o 

quanto cada uma delas teve que se esforçar para conquistar seu espaço, pois voltar 

a estudar na idade adulta não é fácil devido às dificuldades de ser casada, ter filhos 

ou até mesmo ter que enfrentar críticas por parte de familiares e amigos que alegam 

a idade como sendo empecilho para a aquisição de novos conhecimentos. Algumas 

delas relataram que o simples fato de sair de casa, conviver com outras pessoas as 

levaram a ver a vida com outros olhos, mudando até mesmo sua forma de pensar. 

A EJA proporcionou a estas mulheres muito mais que escolarização, 

pois lá se sentiram acolhidas. Esta interação com o outro deu a cada uma delas o 

impulso para dar continuidade ao seu projeto de crescimento. A EJA preparou estas 

egressas para uma nova realidade de vida que valoriza seus saberes e que como 
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diz Paulo Freire (2001, p. 40) ”Ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos, 

na prática social de que nos tornamos parte.” Das entrevistadas a número um 

terminou o Ensino Fundamental e relata que se sente muito gratificada por ter tido 

condição de estudar, pois adquiriu mais autonomia e segurança para se relacionar 

com as pessoas a sua volta e até mesmo interagir com pessoas desconhecidas, 

além sentir-se mais jovem. As entrevistadas 2 e 5 conseguiram concluir o Ensino 

Médio e embora quisessem continuar a estudar não o fizeram por motivos 

particulares. As entrevistadas 3, 4 e 6 foram mais além e ingressaram na 

Universidade, por compreenderem que somente por meio da educação se pode 

transpor as barreiras muitas vezes impostas às mulheres que tem o desejo de 

conquistar seu espaço na sociedade, esta é a mulher do século XX e embora tenha 

um papel diferenciado na sociedade, hoje o papel dela é outro. Hoje ela é provedora. 

Baseada nos relatos e pesquisa bibliográfica acima citada, 

concluímos que as mulheres muitas vezes se deixam explorar por não terem 

consciência de seus direitos e a EJA vem para clarear a visão destas guerreiras que 

se descobrem emancipadas pelo poder da educação, que lhes abre as portas e lhes 

mostra seu real valor. Segundo Paulo Freire (2001, p. 36) “É o uso da liberdade que 

nos leva à necessidade de optar e esta a impossibilidade de ser neutros.” 

Considerando o universo das entrevistadas tendo como parâmetro a 

revisão bibliográfica acreditamos que a EJA foi um “instrumento” fundamental para a 

modificação nos “olhares” daquelas mulheres sobre suas situações particulares, 

possibilitando que as mesmas vislumbrassem novos horizontes. Alem disso, 

percebe-se que seguiram firmemente em direção aos novos desafios, abandonando 

as regras que as aprisionavam. Acredito que em ambas as situações haja ocorrido a 

emancipação, cada uma a sua maneira. 

Lembrando uma frase de Albert Einstein; (1879-1955) “A mente que 

se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original”, penso que o 

aprofundamento do estudo do papel da EJA e o processo de emancipação sejam de 

fundamental importância para que esta seja potencializada e ampliada. 
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