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Introdução

Este texto apresenta uma análise comparativa entre dois programas voltados à alfabetização de jovens e adultos — o Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL — e o Programa Alfabetização Solidária – PAS. Embora se trate de programas iniciados em períodos e momentos históricos distintos — 1970 e 1997 respectivamente — o confronto justifica-se porque ambos se apresentam como programas de “combate/erradicação” do analfabetismo no Brasil e ambos se caracterizam como iniciativas vinculadas ao governo federal no âmbito da educação de pessoas jovens e adultas. Apesar de o PAS, do ponto de vista formal, ter se constituído como uma ONG, o fato de ele ter sido idealizado pelo Ministério da Educação em 1996, de ter esse Ministério como um de seus mais importantes “parceiros” no período 1997-2002, e ser coordenado pelo Conselho do Programa Comunidade Solidária permite que se considere também o PAS, como o MOBRAL, como programa associado ao governo federal. O Alfabetização Solidária pode ser entendido como uma iniciativa do poder público implementada depois de um longo período de esvaziamento de ações no âmbito da EJA, em nível federal, após a transformação do Movimento Brasileiro de Alfabetização em Fundação Educar, em 1985.  

Embora não se possa perder de vista que a análise aqui apresentada constitui apenas uma possibilidade interpretativa, como tal circunstanciada pelos horizontes de visibilidade do observador e pelo papel institucional Coordenação do PAS na UFMG. que o orienta, é oportuno esclarecer que o presente estudo teve, como referência, documentos oficiais dos dois Programas, a partir dos quais buscou-se apreender não apenas possíveis convergências, mas, também, aspectos indicativos de peculiaridades. Procurou-se considerar, ao longo da seleção e análise do material, a seguinte questão: a existência de um discurso entre gestores e/ou parceiros do Programa Alfabetização Solidária na mídia impressa indicando a sua superioridade em relação a seu antecessor, indicia a hipótese de haver características que o diferenciem, que permitam dizer que ele apresenta avanços em relação ao MOBRAL. Se essa hipótese é verdadeira, cabe investigar: há, de fato, avanços?; que avanços são esses?; qual o seu significado?; qual o foco desse possível avanço — o administrativo? o pedagógico? a concepção de alfabetização/analfabetismo?, a concepção e/ou a expectativa que se tem em relação ao aluno? 

Dada a diversidade de publicações oficiais do PAS, optou-se por privilegiar as revistas periódicas por tratar-se de material de divulgação e apresentação do Programa que permite o acesso, num mesmo documento, a diferentes variáveis. Uma outra razão é que esses impressos, em decorrência de sua amplitude e estrutura organizacional — embora haja, do ponto de vista gráfico-editorial e mesmo do modo de apresentação e construção dos discursos, especificidades significativas — são os que mais se aproximam dos documentos referentes ao MOBRAL a que se teve acesso. Foram utilizados, também, folders de divulgação do Programa, face ao seu caráter como material de divulgação e/ou de apresentação do PAS e por seu significado no contexto social mais amplo, já que constituem os impressos aos quais a maioria da população tem acesso.

A análise ora apresenta, focada nos conteúdos desses documentos, está organizada em três partes: (1) O formato dos programas de alfabetização; (2) Comparando os formatos dos dois programas; e (3) Concepções de Alfabetização e analfabetismo.


O Formato dos Programas de Alfabetização

O MOBRAL

Criado através de decreto em dezembro de 1967 e tendo suas atividades iniciadas em setembro de 1970, sob a presidência de Mário Henrique Simonsen, o MOBRAL tinha, como “objetivo geral, a erradicação do analfabetismo e a educação continuada de adolescentes e adultos”, com atuação prioritária na erradicação do analfabetismo. (MOBRAL, 1977, p. 47; CORRÊA, 1979, p. 62-87). As justificativas da opção pela atuação prioritária na “Alfabetização Funcional”, num programa de alfabetização em massa eram:
 
1) o número excessivamente alto de analfabetos como fator impeditivo para o desenvolvimento;
2) o atendimento a um grande número de pessoas como instrumento democrático na medida em que: propiciava acesso a uma cultura predominantemente escrita; proporcionava meios de atingir maiores oportunidades de trabalho; fornecia aos analfabetos condições para que se conscientizassem da importância de seu papel na vida social e econômica do país. (CORRÊA, 1979, p.63).

Segundo um Documento Básico do MOBRAL (1977, p.47) “as características do Movimento podem resumir-se em envolvimento da comunidade, descentralização das ações, obtenção de recursos e apoio da iniciativa privada”. 

A estrutura organizacional do Movimento que atuou em todo o país baseou-se numa proposta de “descentralização comunitária” pautada no trabalho comunitário voluntariado. As Comissões Municipais (ou “células básicas”) constituídas nos municípios que assinavam convênios com o MOBRAL, “eram encarregadas, de modo voluntário e patriótico, do recrutamento de analfabetos e da mobilização dos recursos humanos e físicos dos núcleos comunitários” (CORRÊA, 1979, p.88-89). 

À “célula básica” cabia o papel de executar o MOBRAL em nível local “recrutando” os alunos, constituindo as turmas e definindo seus locais de funcionamento, organizando e/ou estruturando os recursos infra-estruturais necessários à implementação das ações e convocando os alfabetizadores. A Comissão Municipal era integrada por (a) um presidente, cujo papel era a representação e as atividades de caráter administrativo; (b) um secretário-executivo, responsável pelos aspectos operacionais e pelo apoio ao presidente; (c) encarregados, aos quais cabia o apoio em diferentes áreas: pedagógica, cultural, de profissionalização, de apoio, informação e financeira, de mobilização local; e (d) encarregados de supervisão global, responsáveis pelo treinamento, orientação, supervisão dos encarregados das diferentes áreas. Os recursos financeiros para a Comissão, que variavam em função do número de alunos, eram provenientes, segundo o Documento Base (MOBRAL, 1977, p.48), de diferentes fontes: de convênios firmados com a Coordenação Territorial ou Estadual, das Prefeituras, do Fundo Especial de Alfabetização e das Empresas Privadas. Os alfabetizadores recebiam uma gratificação, baseada no número de alunos freqüentes até o 4o mês de trabalho, proveniente do MOBRAL Central. A capacitação dos alfabetizadores (também chamados de monitores ou professores não profissionais) pautava-se na idéia de que:
[...] o recurso da utilização de pessoas da comunidade em geral para ensinar aos que sabem menos é válido, legítimo, natural e a grande opção para países ou regiões com escassez de recursos humanos qualificados [...] E o que se faz, então para eliminar os problemas decorrentes dessa decisão? Treinamento repetido, na metodologia de alfabetização, a todos os monitores; fornecimento de um bom material didático ao aluno e de um excelente manual ao professor, capaz de servir-lhe de apoio em todas as dificuldades; estabelecimento de um sistema de supervisão, com pessoas de ótimo nível educacional, bem treinadas e selecionadas. E, por muito tempo, os alunos receberam um jornal informativo; além disso, as classes dispõem de um jornal mural, cujo modo de utilização é explicado ao alfabetizador, através de um boletim especial. Depois, fomos criando programas de que o próprio professor pudesse beneficiar-se, melhorando seu conteúdo cultural. (CORRÊA, 1979, p.38).

O “treinamento” dos alfabetizadores foi realizado também pelo rádio, através de convênio com o Projeto Minerva. A concepção de que a descentralização era fundamental à constituição do trabalho aparece, reiteradamente, ao longo das publicações oficiais, independentemente de seus destinatários. Segundo esses documentos, os horários e períodos de aulas — 5 meses com duas horas de aulas diárias — deveriam adequar-se às particularidades das comunidades. O fragmento a seguir ilustra bem o significado da descentralização e, em decorrência, da Comissão Municipal:

O MOBRAL é um movimento eminentemente municipalista, uma demonstração viva de que há espaço e já é chegado o tempo de realizar uma política de descentralização neste gigantesco país. (CORRÊA, 1979, p.30).

Havia, além das Comissões Municipais, inicialmente, apenas um nível intermediário — Estadual ou Territorial, e um último estágio de âmbito federal, representado pelo MOBRAL Central. Em 1971, “visando conter a entropia do movimento em sua configuração nacional”, foi criada uma segunda instância intermediária, a Coordenação Regional. (CORRÊA, 1979, p.89).

Em 1972, foi expandido o “Programa de Educação Integrada”, visando “oferta de oportunidades e prosseguimento de estudos aos egressos”. Em 1973, também visando o “atendimento a egressos e a educação integrada” foram firmados convênios visando ao treinamento profissional e criado o MOBRAL Cultural, objetivando levar cultura ao mobralense e “criar condições” para que ele (re)conhecesse o valor da própria cultura. Em 1975, foi instituído o Programa de Autodidatismo, idealizado, num primeiro momento, para atender aos monitores; em 1976 foi lançado o Programa de Educação Comunitária para a Saúde; em 1977 o MOBRAL assumiu a Campanha Esportes para Todos; em 1978, o Programa de Distribuição de Óculos, entre outros. 

Ao longo do período de sua execução, o MOBRAL encaminhou a realização de algumas avaliações objetivando, por exemplo, “a aferição do domínio, revelado pelos alunos, das técnicas fundamentais da leitura, escrita e cálculo” (MOBRAL, 1977, p.56), e o fenômeno da regressão de ex-alunos (MOBRAL, 1977, p.51), mas elas eram feitas de modo assistemático, sem períodos pré-determinados, sem visar o acompanhamento do trabalho desenvolvido, ao longo de seu percurso.


O PAS 

O Programa Alfabetização Solidária foi concebido em 1997, em parceria entre o Conselho do Comunidade Solidária e o Ministério da Educação, e executado também a partir de parceria com instituições de ensino superior e empresas privadas. Quando de sua criação, o PAS tinha como objetivo primeiro:

[...] desencadear um movimento nacional no combate ao analfabetismo no Brasil. Diferentemente de outros programas já desenvolvidos, o Alfabetização Solidária tem, desde o seu nascedouro, a clareza de que não pode resolver os problemas sozinho. Nesse sentido, incentiva a parceria entre governo, a iniciativa privada, as universidades públicas e privadas e as prefeituras para, no conjunto, somar esforços com vistas à redução dos índices de desigualdades e de condições subumanas, especialmente, nas regiões e populações mais necessitadas. (PAS, 1997, p. 11).

É importante observar que, durante o período considerado, os objetivos do Programa foram ampliados. O texto que, em 2002, circulava em folders do Programa e em documentos de avaliação do Programa Alfabetização Solidária, diferentemente do anteriormente citado, diz: 

[...] o Programa Alfabetização Solidária atua nos municípios que apresentam os índices mais elevados de analfabetismo. O objetivo é reduzir essas taxas e desencadear a oferta pública de educação de jovens e adultos. (PAS, 2002, s.n.t).

O formato de parcerias proposto pelo Programa é baseado na idéia de que ele consolida o modelo solidário e de que “o empenho da sociedade como um todo é fundamental, quando se enfrenta um problema social tão grave quanto o analfabetismo” (PAS, 1997, p.11). A efetivação do Programa ocorre quando da realização das atividades nos municípios parceiros, organizadas em módulos, com duração de seis meses — um mês destinado ao curso de capacitação de alfabetizadores, e os cinco restantes ao processo de alfabetização em sala de aula. Cada módulo prevê a seleção e a “capacitação” de novos alfabetizadores, cuja manutenção por mais de um semestre só é permitida em situações excepcionais como, por exemplo, a inexistência de um outro candidato com condições de desenvolver o trabalho numa comunidade rural. O Programa só pode ser mantido na localidade se houver novos alunos para a composição de uma outra turma. 

O modelo de parceria define papéis bem específicos para os parceiros, visando a operacionalização dos módulos. À Universidade cabe o acompanhamento do trabalho desenvolvido nos municípios: seleção e capacitação de alfabetizadores, realização de visitas mensais às turmas em andamento, para acompanhamento e orientação do trabalho. Também fazem parte da equipe responsável pelo trabalho no município e participam dos cursos um coordenador municipal, normalmente selecionado pela coordenação executiva por indicação do prefeito, com o “aval” da IES parceira, e um assessor pedagógico — função criada em 1999 com o intuito de auxiliar o coordenador municipal, que além do acompanhamento às turmas, gerenciamento de distribuição de merenda, é responsável por todos os aspectos infra-estruturais. Sobre o curso de capacitação de alfabetizadores, o documento do PAS destaca:

A fase de capacitação dos alfabetizadores é, sem dúvida, uma etapa muito importante do Programa; pode-se mesmo afirmar que é nesse momento que o sucesso ou fracasso da alfabetização se inicia, pois muitas vezes, mesmo tendo concluído o curso de magistério, os professores dos municípios apresentam carências de conteúdo bem relevantes. (1997, p.13).

À empresa parceira cabe a “adoção” de um ou mais municípios e, ao fazê-lo, responsabiliza-se por despesas como alimentação, transporte, hospedagem, merenda dos alunos, bolsas dos alfabetizadores, durante o módulo, no município.

O município parceiro tem a responsabilidade de criar as condições infra-estruturais — espaços devidamente mobiliados para funcionamento das turmas, para o trabalho da equipe local e pagamento das pessoas responsáveis pela preparação da merenda.

O Conselho do Comunidade Solidária, através da coordenação executiva do PAS, define os municípios, articula as entidades envolvidas e mobiliza novos parceiros. A ela, através da Associação de Apoio ao Programa Alfabetização Solidária – AAPAS, cabe o gerenciamento de todo o processo e encaminhamentos para o repasse dos recursos obtidos junto às empresas parceiras. O custo total por aluno era, até 2002, de R$34,00 divididos entre a empresa parceira e o Ministério da Educação. Este último produzia e distribuía o material didático e de apoio, disponibilizava a equipe de coordenação do Programa que atuava na supervisão e na aplicação dos recursos. Observe-se como uma das publicações oficiais sintetiza o modelo de parceria adotado pelo PAS: 

Um modelo simples de atuação, desenvolvido a partir do Conselho da Comunidade Solidária, permite que o custo mensal para a manutenção de um aluno do Programa Alfabetização Solidária seja de somente R$34,00, ao longo de um semestre. Esse valor é dividido entre os parceiros, empresas ou pessoas físicas, e o MEC. Cada parte contribui com apenas R$17,00 por mês, o equivalente a cerca de dois ingressos em cinemas das grandes capitais brasileiras. (PAS, 2000, p.4).

O PAS previa a realização periódica de avaliações das atividades desenvolvidas nos municípios a partir da mediação das instituições de ensino superior envolvidas no processo. As informações obtidas eram, posteriormente, tabuladas pela coordenação executiva do Programa, responsável também pela divulgação. As avaliações apresentam dados sobre o aluno do Programa — sexo, gênero, faixa etária, aprendizagem dos alunos, número de alunos atendidos, entre outros.

Até o ano de 2002 o Programa Alfabetização Solidária desenvolveu, entre outros, os seguintes projetos: (1) Projeto Ver (1999): visava “reduzir uma das principais razões da evasão dos alunos: os problemas de visão dos quais se queixam mais de 18% dos alunos que abandonam a sala de aula”; (2) Grandes Centros Urbanos (1999): “para atender jovens e adultos nas regiões metropolitanas, onde o índice percentual de analfabetismo não é tão elevado, mas a concentração de pessoas não alfabetizadas é grande; (3) Projeto Rádio Escola: melhorando o trabalho em sala de aula: criado em 2001 a partir de parceria com a Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação, baseava-se na utilização, tanto na capacitação dos alfabetizadores quanto nas salas de aulas, de programas radiofônicos que visavam “enriquecer as aulas de alfabetização e estimular o interesse da participação de alunos e alfabetizadores”; (4) Projeto Alfabetização Digital ( 2001), atendeu a 20 municípios em projeto-piloto com a finalidade de propiciar, aos municípios, computadores para que os alfabetizadores tivessem contato com a tecnologia e estreitassem contatos com as instituições de ensino superior; (5) Projeto Promoção da Saúde (2001): desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde, consistia na distribuição de cartilhas com a qual O Programa “não somente melhora a qualidade de vida de seus alunos e alfabetizadores, mas também agrega valor à aprendizagem da leitura e da escrita, inserindo-a em um processo maior de introdução social e exercício pleno da cidadania.”

Além desses projetos, o PAS expandiu sua atuação para outros países de língua portuguesa, a partir de parcerias com instituições de ensino superior e com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação. De acordo com o folder “Programas Internacionais: O Programa Alfabetização Solidária ultrapassa fronteiras”, os Projetos Internacionais:

[...] são executados nos moldes do Programa realizado no Brasil, com adaptações à realidade e à demanda local, sempre baseado num diagnóstico realizado previamente. Os Projetos Internacionais são realizados com o intuito de: Assessorar o governo local na estruturação de uma gestão nacional de um modelo de alfabetização e educação de jovens e adultos. / Estruturar ou fortalecer a oferta de educação de jovens e adultos. / Assessorar na elaboração conjunta de um material didático adequado para esse público. / Capacitar as organizações não-governamentais locais para a multiplicação do projeto, garantindo assim a continuidade das ações. (PAS, 2002: s.n.t.).


Comparando os formatos dos dois Programas

As descrições até aqui apresentadas remetem, por si mesmas, a (inevitáveis) associações e, também, a distinções entre o PAS e o MOBRAL.

No que tange à avaliação pode dizer que, diferentemente do MOBRAL, o PAS adotou uma proposta periódica, sistemática dos resultados de sua atuação e do público atendido —  considerando aspectos como índices de alunos alfabetizados e não alfabetizados, e o percentual de evasão, número de alunos atendidos. Embora ultrapasse os propósitos deste texto a discussão do modelo de avaliação adotado pelo PAS, é preciso considerar que, como toda estratégia avaliativa, também esta pode assumir, para os sujeitos — notadamente para aqueles que nela vêem um instrumento de verificação ou de legitimação do próprio fazer — diferentes significados, o que, certamente, pode interferir nos resultados. Acrescente-se a essa variável os modos de apropriação e/ou de apresentação desses resultados. Assim, embora seja importante a existência de um movimento, por parte do Programa, de avaliação e apresentação sistemática de resultados, de número de alunos atendidos, de ações implementadas, não se pode afirmar que a existência desse tipo de prática seja, em si mesma, positiva. Não se pode, por outro lado, dizer que o MOBRAL não foi avaliado durante sua execução — apresentou avaliações sem periodicidade, centradas em dados relativos aos números de alunos atendidos ou alfabetizados — avaliações cujos resultados e procedimentos foram fortemente questionados — mas que ocorreram, ainda que com o objetivo de legitimar as atividades desenvolvidas. Em contrapartida, pode-se perguntar se essa legitimação não constituiu, também, um dos objetivos do Alfabetização Solidária. Os fragmentos a seguir ilustram o papel que a avaliação (interna e/ou externa) pode assumir, tendo em vista o seu modo de apropriação/apresentação:

No Relatório de Quatro Anos de Atividades [...] já dizíamos que o Censo 2000 apontaria resultados positivos na área da Educação, em especial nas regiões Norte e Nordeste do país. Àquela altura, tendo atendido 1,5 milhão de alunos jovens e adultos nas classes de alfabetização, já podíamos prever esses resultados. A divulgação dos números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmou essa afirmação, feita com base no imenso trabalho de acompanhamento e avaliação que temos dedicado a todo processo de evolução da ação do Alfabetização Solidária em seis anos. (PAS, 2002, p.10). (Grifos meus).

Também no discurso do MOBRAL, os resultados são “legitimados” por dados apresentados pelo IBGE; observa-se apenas o recurso a estratégias discursivas diferentes: 

O MOBRAL já matriculou, apenas no seu programa de alfabetização, uma quantidade de pessoas equivalente a toda a população da Argentina, quase o dobro da população da Austrália, ou as populações do Chile, Bolívia, Equador e Paraguai somadas. [...] Pergunta-se: os números apresentados pelo MOBRAL são dignos de confiança? Não cabe ao MOBRAL responder, e sim, ao IBGE, único órgão que, no Brasil, periodicamente avalia o analfabetismo. E os dados do IBGE, até 1973, que são os últimos disponíveis, coincidiram com os números apresentados pelo MOBRAL. (FARIA, 1976?, p.39). (Grifo meu).

Notem-se os verbos utilizados em relação aos alunos — “tendo atendido” (PAS) e “matriculou” (MOBRAL), e não “alfabetizou”, que seria a meta inicial ou prioritária dos programas — “combater/erradicar” o analfabetismo. Essa observação parece significativa na medida em que, no processo de produção de uma enunciação, as estratégias bem como os verbos eleitos para tal não podem ser entendidos como neutros, especialmente quando se trata da indicação de uma finalidade, de uma ação ou de resultados, como é o caso, nos dois trechos apresentados. Outro fragmento de documento do PAS, relativo ao mesmo tema, demonstra o cuidado nas afirmações acerca da alfabetização:

[...] o IBGE confirmou os resultados do Alfabetização Solidária, que, em cinco anos de atuação, beneficiou 2,4 milhões de jovens e adultos em 1578 municípios brasileiros e contribuiu efetivamente para diminuir o índice de analfabetismo no país durante a última década. (PAS, 2001, p.13).

As estratégias de capitalização e divulgação de informações também não são muito diferenciadas quando se trata de explicitar o “reconhecimento internacional” dos programas:

O MOBRAL recebeu, também da UNESCO, menção honrosa do Prêmio Reza Pahlevi, em 1972, entregue pessoalmente, ao então presidente Mário Henrique Simonsen, pelo Diretor-Geral da UNESCO em Paris. (FARIA, 1976?, p.45).

No ano de 2000, o Programa obteve o reconhecimento da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) de quem recebeu menção honrosa de seu Prêmio Internacional de Alfabetização de Jovens e Adultos. (PAS, 2001, p. 04).

Já no que tange ao modelo de parceria proposto pelo PAS, embora não se possa dizer que o MOBRAL não tenha instituído parcerias, estas, quando comparadas às do PAS podem ser consideradas tímidas, na medida em que não repercutiam no “custo-aluno” — constituíam projetos mais específicos como a MOBRALTECA, o convênio de programas de rádio com o Projeto Minerva, por exemplo. Nesse contexto, embora a “parceria” do governo federal com o PAS, através do Ministério da Educação, até dezembro de 2002, tenha sido bastante significativa (50%), a idéia de envolvimento da sociedade civil e, mais especificamente, de empresas no financiamento de projetos educacionais para comunidades que não dispõem de recursos pode, dependendo da concepção que a orienta, ser entendida como uma proposta interessante ou mesmo, inovadora. 

Subjaz ao modelo que orienta o PAS outro diferencial significativo em relação ao MOBRAL — a parceria com as instituições de ensino superior, às quais cabe a orientação pedagógica do processo de alfabetização. Quanto à participação dessas instituições, embora seja inegável sua contribuição na formulação e execução de propostas nos diferentes setores, inclusive no campo da educação, não se pode superdimensionar seu papel, suas possibilidades de atuação inclusive no âmbito pedagógico. Há que se considerar, como afirma Freire (2000, p.81-82):

A universidade tem uma responsabilidade social [...] e uma contribuição fundamental a dar no que diz respeito à compreensão do conhecimento, às perspectivas de avanço nas diferentes dimensões do conhecimento bem como nas questões de formação dos profissionais que atuam nas redes de ensino. Considero também que a aproximação da universidade com a escola permite que a própria universidade se aproprie de um conhecimento da realidade que a fará repensar o seu ensino e a sua pesquisa. 

Assim, embora seja importante dimensionar o significado da e para a instituição de ensino superior, da aproximação com o fazer pedagógico, quer em contextos rurais, quer em contextos urbanos, em relação ao PAS há que se questionar, sobretudo; se e em que medida a “autonomia pedagógica” pode ser entendida como algo significativo, quando circunscrita a um programa em que o tempo destinado à alfabetização é de 5 meses.

Essa indagação remete a uma importante convergência entre o PAS e o MOBRAL: o tempo destinado à alfabetização. Ambos destinam à alfabetização um período de cinco meses. Por que apenas cinco meses, se é relativamente consensual, entre educadores e especialistas, que esse tempo não pode ser considerado suficiente para a apropriação das habilidades iniciais de leitura e de escrita? Essa “opção”, aliada à ênfase dada, pelo PAS e pelo MOBRAL, ao número de alunos “atendidos”, permite inferir que norteia essas propostas a idéia de que a alfabetização de pessoas jovens e adultas deve ser dimensionada a partir de seu quantitativo, de que é preciso “atender”, num curto espaço de tempo, ao maior número possível de alunos. A esse respeito Freire (2000, p. 21) destaca:

[...] uma política educacional crítica não pode entender mecanicamente a relação entre os déficits da quantidade e da qualidade, mas compreendê-los dinamicamente, contraditoriamente. É impossível atacar um desses déficits sem despertar a consciência do outro. 

Apesar de ser inegável a existência de uma certa consciência do necessário movimento em torno do quantitativo e do qualitativo, tanto no MOBRAL quanto no PAS, o foco é o quantitativo, talvez em decorrência da noção de que se trata de um problema emergencial, de algo que precisa ser “atacado”, “abolido”. Nas palavras de Freire (2000a, p. 32): não deveríamos trabalhar em termos de campanhas cuja significação mais profunda sugere algo emergencial, mas atacar o problema sem dar a ele esse caráter.

Coerente com a perspectiva de que aqueles que concebem e/ou gerenciam programas dessa natureza têm certa consciência da necessidade de não se referenciarem apenas no quantitativo, observa-se, nos dois casos, projetos paralelos que visam à ampliação do “atendimento” dado ao aluno e/ou à continuidade de estudos. Cabe, nesse caso, questionar: dar continuidade, no âmbito desses Programas, significa dar continuidade a quê, já que um período de cinco meses é insuficiente para a alfabetização? Embora não se possa desconsiderar o fato de que muitos dos alunos “atendidos” já chegam às turmas alfabetizados ou bastante próximos disso, é preciso observar que o aluno não alfabetizado, ao qual os programas pretendem destinar-se, acaba por vivenciar um processo de inclusão excludente, visto que tem uma “oportunidade” de acesso a um processo que não considera o tempo necessário para sua construção. Subjacente a essa falsa inclusão, o fracasso, a não aprendizagem, é, muitas vezes, atribuído ao sujeito que “não aprende” e não às condições objetivas que foram (ou não) constituídas. 

Acrescente-se a essa questão o pressuposto, presente nos dois programas, de que qualquer sujeito com certo “domínio” da leitura e da escrita, munido de boa vontade e submetido a um curso de “capacitação”, a um “treinamento”, é capaz de ensinar a ler e a escrever.

É preciso considerar, também, a aproximação entre os programas no que tange à atuação internacional e à ênfase dada ao papel do município — assumir a demanda de “continuidade” do trabalho com os egressos da “alfabetização”. 

Finalmente, é oportuno observar que os próprios objetivos expressos pelos programas — “diminuição/erradicação do analfabetismo”; “desencadear oferta pública de educação de jovens e adultos”/ “educação continuada de adultos” — bem como os meios encontrados para tentar operacionalizá-los, aproximam-se, em muito, especialmente pelo caráter de propostas de alfabetização em massa, com metas quantitativas ambiciosas que acabam por fazer com que a dimensão qualitativa e o real comprometimento com a aprendizagem do sujeito a quem foi negado o acesso à aprendizagem da leitura e da escrita fiquem secundarizados ou praticamente não avancem para além do discurso. Talvez esta represente uma das variáveis que fazem com que o PAS, apesar de avançar em relação ao MOBRAL no que diz respeito à sua estrutura organizacional, às tentativas de descentralização, à instituição de parcerias com instituições de ensino superior, à apresentação de avaliações periódicas, seja um movimento tão próximo e, em decorrência, tão passível de críticas e de controvérsias quanto o MOBRAL.


Concepções de Alfabetização e de Analfabetismo

Para a investigação das concepções de alfabetização e analfabetismo inerentes aos dois programas, são apresentados fragmentos de discursos veiculados em publicações oficiais. Não se pode perder de vista que se trata de um recorte que visa apreender, dos discursos, seus conteúdos mais significativos, seus modos de apresentação e/ou de estruturação, o que atribui à análise um caráter indiciário, na medida em que conteúdo e forma se integram, se articulam e acabam, muitas vezes, por definir-se, por “escolher” o pesquisador, já que a seleção do conjunto de discursos a ser trabalhado acaba tendo, como um dos critérios, aquilo que chama a atenção, o que se destaca quer por sua regularidade, quer por sua singularidade, movimento que constitui parte integrante do processo de construção de estudos de natureza qualitativa, como este.


O discurso do MOBRAL

Do ponto de vista conceitual, o MOBRAL pretendia representar a “pedagogia dos homens livres” e via no processo de alfabetização o caminho para o desenvolvimento e para a melhoria das condições de vida dos analfabetos: 

O MOBRAL satisfez à consciência daqueles que sabem, do ponto de vista humano, o que significa o isolamento, a desesperança e a angústia dos que não podem comunicar-se plenamente em um mundo dominado pelo código escrito. (CORRÊA, 1979, p.27). 

A experiência educativa do MOBRAL é uma tentativa de ajustar o ensino às necessidades de uma sociedade que se encaminha para atingir um estágio social, cultural e econômico mais avançado, isto é, mais desenvolvido. (CORRÊA, 1979, p.66).

[...] a alfabetização é absolutamente imprescindível para melhor produtividade e modernização da agricultura brasileira. (FARIA, 1976?, p.63).

Essa visão, negada por estudiosos e pesquisadores (por exemplo Street, 1985; Graff, 1994) da existência de relações lineares entre alfabetização e desenvolvimento, e o conceito de sujeito analfabeto como um “deficiente”, um marginalizado, aparece reiteradamente no discurso referente ao MOBRAL. Ao discutir as “novas prioridades do Mobral”, Schlesinger (1981, p.24), retoma um trecho do discurso do então presidente do programa, Dr. Cláudio Moreira:

Na década de 70, o MOBRAL representou a mobilização nacional para diminuir as taxas de analfabetismo que nos envergonhavam no concerto das nações e atrasavam nosso desenvolvimento.

Um outro texto aponta para a necessidade de o sujeito que passou pelo Programa apropriar-se da cultura, estando aí subjacente a idéia de que o analfabeto não tem “cultura” e que adquiri-la depende da aprendizagem da língua escrita: 

Recém-alfabetizado, com um diploma na mão, o estudante que terminou o curso ministrado pelo Mobral encontra-se diante de uma interrogação que representa um dos mais sérios desafios encontrados pelas autoridades responsáveis pelo Movimento: e a cultura? (MOBRAL, 1974, p.02).

Orienta esse discurso a idéia de que o analfabeto é um “coitado”, “um homem desesperançado e angustiado”. Atribui-se, a esse sujeito a condição não apenas de marginalizado, mas de “doente”, de “deficiente”, alguém incapaz de lidar não apenas com a linguagem escrita, mas, com a própria cultura, um ser que, por sua ignorância e estreiteza, torna-se um dos principais responsáveis pelo subdesenvolvimento do país, motivo pelo qual o analfabetismo — mal que afeta as pessoas — precisa ser erradicado. Esse modo de conceber, de tratar o analfabeto, lembra Freire (2002, p.17):

[...] traz implícita uma deformada maneira de vê-los — como se eles fossem totalmente diferentes dos demais. Não se lhes reconhece a experiência existencial bem como o acúmulo de conhecimentos que essa experiência lhes deu e continua dando. Como seres passivos e dóceis, pois que assim são vistos e assim são tratados, os alfabetizandos devem ir recebendo aquela ‘transfusão’ alienante da qual, por isso mesmo, não pode resultar nenhuma contribuição ao processo de transformação da realidade. 


O discurso do PAS

A exemplo do que se observa em relação aos discursos do MOBRAL, também nos fragmentos seguintes, relativos ao PAS, é possível apreender a percepção do analfabeto como um sujeito cuja presença no mundo não implica a ação cidadã, já que se trata de alguém que precisa ter a cidadania resgatada, que não foi “educado”. Atribui-se, a partir dessa forma de conceber o sujeito analfabeto, uma visão mágica ao poder da leitura e da escrita e, em decorrência disso, ao sujeito que não domina essa tecnologia, o status de não cidadão, de um sujeito “desintegrado” socialmente, de incapaz:
 
Associação das Nações Unidas
Brasil premia o trabalho de resgate da cidadania de milhares de jovens e adultos...
Nosso trabalho também abrange o incentivo a ações que beneficiam a formação física, intelectual e psíquica do homem para torná-lo de fato um cidadão e, como sabemos, não há cidadania sem educação.
Ao aprender a ler e a escrever os alunos passam a enxergar novos horizontes...
[...] mais do que decodificar símbolos, desvendam um mundo até então desconhecido. É por meio do Alfabetização Solidária que iniciamos a reintegração dos alunos à sociedade... (PAS, 2000, p. 4-5). 

É interessante observar, nesse fragmento, a contradição: o sujeito analfabeto, embora tenha uma visão própria do mundo, é um ser “inculto”, que precisa ser reintegrado à sociedade. É alguém que, destituído da condição de cidadão, necessita de uma ação externa para, enfim, “enxergar novos horizontes”. 

Nessa acepção, alfabetizar constitui uma caridade, um gesto de boa vontade, condição para a inserção, para o engajamento social. Observa-se uma forma de ver o sujeito analfabeto que pouco ou nada ultrapassa aquela veiculada pelo MOBRAL, apesar da diferença do momento histórico, político e social em que cada um desses programas foi concebido e implementado. Permanece a visão de que, para livrar o país do problema do analfabetismo, é preciso que a sociedade seja generosa e, mais que isso, é preciso que outros, em nome dos desafortunados, dos destituídos de cidadania, assumam a iniciativa de ajudar, proteger. Não se considera, como afirma Freire (2000, p.18), que

Ensinar a ler e a escrever jamais pode reduzir-se à tarefa raquítica, inexpressiva, insípida de, silenciando em face da briga mesma que justifica nossa presença no mundo, contribuir para mais adaptação. Ensinar a ler e a escrever não é um passatempo, um favor, ou uma caridade que praticamos.


Considerações Finais

Considerando-se as especificidades do momento histórico em que o Mobral foi instituído, seu distanciamento dos setores educacionais da sociedade, e a concepção de analfabetismo/analfabeto que o norteou, não se pode deixar de reconhecer os equívocos inerentes não apenas ao próprio Mobral, mas, mais amplamente, a campanhas cujo eixo norteador seja a rápida “erradicação do analfabetismo”, cujo destinatário seja o “analfabeto estatístico”, no quadro do simplismo de associações mecanicistas entre analfabetismo e deficiência. Questões centrais como o tempo necessário à apropriação da leitura e da escrita, a estreita relação entre o processo de alfabetização e as práticas sociais que se constituem em torno do ler e do escrever num dado contexto, são, ainda, negligenciadas por programas cuja orientação operacional e conceitual aproxima-se muito daquela preconizada pelo Mobral. 

Hoje, embora pudéssemos (ou devêssemos) focalizar propostas de trabalho pautadas na compreensão de que a alfabetização de adultos constitui, além de direito subjetivo do cidadão, um compromisso do poder público que, como tal, não deve centrar-se em campanhas que tratem o aluno como um sujeito incapaz, como uma “mancha”, um “problema a ser eliminado”, passadas várias décadas tanto da instituição quanto da extinção do Movimento Brasileiro de Alfabetização, a visão de analfabetismo como algo que se deve erradicar, de alfabetização como condição para o exercício da cidadania, como um mal que pode e deve ser sanado a partir de campanhas, ganhou novas forças no Programa Alfabetização Solidária – PAS e, a exemplo do que ocorreu com o Mobral, forte inserção nos meios de comunicação de massa.
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