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Texto Motivador: Eu Excluído? Sim. Nós Excluídos? Sim. Para Sempre? Não! 
– Autor: Renato Hilário dos Reis (com adaptações1)

“Cabeça baixa.” “Vergonha”. “Medo”. “Eu nada sei.” “Eu nada sou.” “Eu nada posso.” 
“Eu nunca vou aprender.” “Analfabeto nada é”. Postura corporal de encolhimento. 
Sensação de rejeição, exclusão. Baixa autoestima. Frases curtas, lacônicas. Assim 
são ou estão os alfabetizandos e porque não dizer da maioria de alfabetizadores, 
quando chegam ao Projeto Paranoá e nas escolas públicas do Distrito Federal.

O silêncio parece ser a marca. Homens e Mulheres silenciados ou em 
silenciamento, em suas relações de família e trabalho, que buscam a escola. Afinal, 
sabem o que é sentir em si a realidade de excluídos. Excluídos de tudo ou quase 
tudo. O discurso dos ideólogos do neoliberalismo os situa como mão de obra 
desqualificada e em descompasso com as exigências da chamada modernidade 
tecnológica. E como tal, são considerados e se consideram mercadoria descartável 
dentro da força de trabalho de um capitalismo globalizado, enfrentando sempre 
o perigo do desemprego, tido como estrutural e irreversível, até no dizer daqueles 
cuja responsabilidade seria produzir emprego e trabalho. 

A lógica infra e superestrutural do capital os faz excluídos e excluídos, não 
mecanicamente, mas, contraditoriamente. Pois entendo que, ao buscar a alfabetização 
ou a sua formação como alfabetizadores, jovens e adultos parecem procurar algo que 
em si é diferente da sua situação de excluídos. Algo que se materializa no acesso à 
leitura, à escrita e ao cálculo. “É vencer o sofrimento”, como me disse um alfabetizando 
entrevistado. Sofrimento de estar excluído do mundo dos que sabem ler e escrever.

Ao buscar a alfabetização, o alfabetizando tem em seu imaginário o modelo 
de escola na qual esteve e não ficou ou à qual nunca teve acesso, mas com a qual 
convive no contexto cultural em que está inserido. Essa Escola para o alfabetizando e 
mesmo para o alfabetizador iniciante, quase sempre,  apresenta-se com as seguintes 
características: uma sala com 4 paredes; um quadro de fazer anotações/escrever 
(pode ser negro ou verde); uma mesa com cadeira à frente ou ao lado do quadro; 
colegas de classe sentados em carteiras uma atrás da outra (cerca de 40, 50 ou mais); 
uma cartilha ou livro-texto; muito dever de casa; professor, repassador/transmissor 
de conhecimentos, cabendo-lhe ensinar, fazer o aluno aprender o transmitido. 

Em suma, uma “escola que pressupõe a hegemonia e exclusividade do 
conhecimento enquanto um ‘a priori’ acumulado e não enquanto um ‘em-
sendo’”; um professor (sujeito) que difunde este conhecimento e um aluno 
(objeto) que o consome. Aluno que prova seu aprendizado por meio de avaliação, 
realizada principalmente por meio de provas. De certa forma, esta é a escola que o 
alfabetizando e outros atores imaginam quando chegam ao Projeto Paranoá e às 
escolas destinadas a esse público.

1  Esse texto faz parte do capítulo 2 da tese de doutorado do professor Renato Hilário dos Reis. Vale 
destacar que as adaptações realizadas foram feitas considerando não só o contexto dos educandos do 
Paranoá, mas também considerando o contexto  de grande parte dos educandos que estão na EJA das 
escolas públicas do DF.
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Alfabetizandos e alfabetizadores iniciantes parecem ter um impacto, ao 
perceberem que o modelo de escola que imaginam não é o que encontram ao 
chegar à alfabetização de jovens e adultos do Paranoá. Identificam-se diferenças 
e entre essas diferenças, contradições, inerentes à natureza e lógica da concepção 
da alfabetização e seu fluxo de funcionamento, já abordados no capítulo anterior, 
quando falei da gênese do objeto. Os atores são chamados a falar, a se colocar, a 
romper o silenciamento que trazem consigo. Falam e discutem sobre os problemas 
que vivem e enfrentam no quotidiano, junto com seus vizinhos [...]. Falam, conversam 
consigo mesmos. Trocam experiências, ideias, alegrias, derrotas, vitórias, contam 
estórias, mobilizam-se e organizam-se para e com tarefas comuns.

Esse falar, leva ao domínio da fala, da oralidade, à descoberta do poder falar e 
que esse poder falar parece significar ter poder. Poder de expor-se, confrontar-se e 
confrontar, transformar e ser transformado. Influenciar e ser influenciado. Tomar 
decisões e exercer decisões. De silenciado e em silenciamento, parece viver um 
processo de provável dessilenciamento em que a verbalização e os gestos que a 
acompanham indicariam a ruptura de um silêncio-opressão? Seria a constituição 
de um ser de poder, porque se descobre com o poder de falar, dizer, se expressar? 
A palavra, o falar, o dizer não só estariam indicando a constituição de um sujeito 
dessilenciante , mas também estariam indicando a descoberta do falar como  poder, 
e do poder como falar, e com isso sujeitos políticos?

Depois, a possível descoberta do pensar consigo mesmo, do pensar com os 
outros. Do pensar que está em si e do pensar que se expressa com sua fala e na fala 
dos outros. Que pensar não é pensar o que o professor pensa, o patrão manda, o 
chefe ordena, o superior estabelece, ou simplesmente consumir o conhecimento 
conhecido ou tido como culto. Mas que Pensar é produzir o próprio pensar 
(intrapessoalidade), na relação com o outro (interpessoalidade), como resultante 
da relação com o outro  e não exclusivamente decorrente do outro. 

Enfim, a constituição de um ser de conhecimento, um ser epistemológico? Um 
ser de saber? Quem sabe ainda, a descoberta de ser acolhido e acolher, sobretudo 
aquele que ao longo da vida tem sido sistemática e organicamente excluído dos 
resultados da economia, da política, do saber e do próprio sentimento. Ser acolhido, 
ser ouvido, ser escutado. A escuta, como princípio básico de uma democracia 
participativa, na perspectiva de BOGOMOLETZ2.

A descoberta do acolhimento, do ser acolhido, de ter direito a si mesmo, 
sem ser rejeitado, sem ter medo de sê-lo? A possibilidade de falar de seu 
sentir, de sua dor, de sua alegria, daquilo que o aflige no cotidiano: família, 
casa, trabalho, rua. Aquilo que o aflige em si mesmo, mas, tendo alguém para 
partilhar e compartilhar, ouvir, acolher, dar atenção. Contar sua história, sua 
trajetória, rir de si mesmo, rir com o outro, brincar consigo e com o outro. Ser. 
Dar oportunidades ao outro de rir com seus “causos”, coisas, estórias trágicas 

2  BOGOMOLETZ, Davi. Crise da Cidadania – paroxismo da individualidade. Revista Tempo Brasileiro. Rio 
de Janeiro: 100:5/8, jan/mar 1990, pp. 31-52.
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e alegres. Enfim, um mundo de cultura historicamente produzida e acumulada 
que passa pelo canto, desenho, conto, poesia, pelo repente, pelo improviso, 
pelo cordel, pelas estórias de avós, de pais. 

Cultura quase sempre não veiculada pela mídia, que mistura campo-cidade e 
cidade-campo. Sabedoria popular negada por todos positivismos, mas presente na 
subjetividade de alfabetizandos, de alfabetizadores, inerente a um certo universo 
do sentir/pensar e que segundo a natureza e especificidade de um processo de 
alfabetização poderia ser resgatada, cultivada, estimulada, elaborada e reelaborada? 
Sabedoria e Cultura de resistência, uma certa contracultura à cultura dominante, 
uma sabedoria contraideológica, que permite a constituição de um ser amoroso 
(ser de sentimento, ser de solidariedade), que toca o corpo do outro sem medo, 
que conversa com ternura, olhando olho no olho? O poder de fazer da escola e da 
alfabetização um “lócus” de aprendizagem com prazer ou do prazer de aprender 
com o outro ou com os outros. Ou ainda o prazer de ensinar e aprender com o outro 
na alfabetização. Enfim, o prazer de amar e ser amado, de ser solidário e receber 
solidariedade, de constituir-se e constituir o outro, na e com a relação quotidiana 
que se estabelece.

Esses possíveis aconteceres, essas diferentes coisas que nem sempre são 
encontradas pelos diversos atores em sua rotina quotidiana, não podem representar 
a ressignificação de mundo, de vida, de escola, de ensino, de aprendizagem que 
cada um traz dentro de si? Que transformações possíveis? 

Se se considerar o perfil de chegada de um alfabetizando, de um alfabetizador 
ou de qualquer outro ator, será que procede o fato de se chegar com a cabeça 
baixa e, com o tempo, levantar a cabeça e tê-la erguida? Erguida como expressão 
de pessoa que se descobriu como sujeito que pode, que pensa, que sente, que 
é reconhecido, que reconhece e se reconhece? Do olhar para baixo ao olhar o 
interlocutor nos olhos. Da fisionomia e do rosto carregado e triste ao sorriso, 
ao rosto e fisionomia que parecem sinalizar alegria e prazer de viver?

Fonte: REIS, Renato Hilário dos. A constituição do sujeito político, epistemológico e amoroso 
na alfabetização de jovens e adultos. 2000.267f. Tese (Doutorado em Educação) – Campinas, SP. 
Disponível em: http://forumeja.org.br/files/reis.pdf. Data de acesso: 24/02/2021.

A amorosidade de que falo e o sonho pelo 
qual brigo (e para cuja realização me preparo 
permanentemente) exigem em mim, na minha 
experiência social, outra qualidade: a coragem 

de lutar ao lado da coragem de AMAR!

Paulo Freire

http://forumeja.org.br/files/reis.pdf
https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/

