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Resumo 

 

O projeto se insere no Grupo de Estudos e Pesquisas da Leitura, Escrita e Literatura: 

história, políticas e ensino (GEPLEL) e objetiva compreender como as experiências 

educacionais vivenciadas por 15 mulheres do assentamento Pântano Mariano/MG ampliam 

o acesso ao mundo letrado e suas vivências políticas em ações afirmativas referentes aos 

direitos propostos no II Plano Nacional de Políticas para Mulheres (2008). A pesquisa de 

caráter qualitativo busca nas proposições de capital cultural, capital econômico, capital 

simbólico e economia das trocas linguísticas a fundamentação teórico-metodológica para 

compreensão das relações da comunidade com o poder público, que não proporciona as 

condições necessárias para ampliar a educação formal dos assentados, e os processos 

educacionais elaborados pela mesma. Os procedimentos metodológicos utilizados são as 

“Rodas de Conversa, Leitura e Debate”, com atividades filmadas, fotografadas, gravadas, 

transcritas e analisadas.  

 

Palavras-chave: educação de adultos, movimento sem terra, mulher. 



 

1. Justificativa e fundamentação teórica 

 

O projeto se insere no Grupo de Estudos e Pesquisas da Leitura, Escrita e Literatura: 

história, políticas e ensino (GEPLEL), liderado pela proponente. A trajetória de pesquisas 

da líder e do Grupo diz respeito aos estudos de história, práticas e políticas de leitura e 

escrita, utilizando como categorias de análise gênero, geração e classe social, na educação 

de pessoas adultas em espaços educativos formais e não formais.  

 

A presente proposta contempla a investigação dos usos sociais da língua no cotidiano das 

mulheres que vivem a três anos no assentamento Pântano Mariano/MG, e tem por objetivo 

compreender como as experiências educacionais ali vivenciadas ampliam o acesso ao 

mundo letrado e suas vivências políticas em ações afirmativas referentes aos direitos 

propostos no II Plano Nacional de Políticas para Mulheres (2008).   

 

São doze famílias procedentes de um grande acampamento que se instalou na região do 

Pontal do Triângulo Mineiro no final da década de 1990, o qual foi assentado em três 

glebas. O Pântano Mariano é composto por casais com idade que varia entre 35 e 75 anos – 

todos abandonaram a escola na infância por não conseguirem aprender e apresentam 

dificuldade para ler e escrever – e seis crianças que frequentam a escola rural durante os 

anos iniciais do Ensino Fundamental e cursam os anos finais na cidade. A única experiência 

de escolarização na adultez aconteceu mediante o Projeto Brasil Alfabetizado, que foi 

concluído por três das assentadas. Embora todos mostrem desejo de saber ler e escrever 

para terem acesso ao mundo letrado, não conseguem uma sala da modalidade Educação de 

Jovens e Adultos no meio rural. 

 

Estudos sobre a condição de assentados (CASTELLS, 2001; CUNHA, 1998; GIULANI, 

1997; HIRATA, 2002; LECHAT, 1996; MELO, 2001; PAULILO, 2000; PAVAN, 1998; 

RUA & ABRAMOVAY, 2000; SALVARO, 2004; SIQUEIRA, 1999; SILVA, 2003) 

apontam que suas relações sociais  são cheias de contradições sobre o modo coletivista e 

igualitário de sua concepção, sendo uma delas a divisão sexual do trabalho. As jornadas de 

trabalho são distintas, segmentando atividades produtivas e reprodutivas, cabendo às 



mulheres a realização de tarefas no espaço doméstico: cozinhar, limpar a casa, lavar a 

roupa, cuidar de crianças e de velhos enfermos. “Uma correspondência entre a hierarquia 

na família, na profissão e na sociedade que produz configurações extremamente diferentes 

nos status sociais e nas relações de poder.” (HIRATA, 2002:286) Os assentados e 

assentadas entrevistadas na pesquisa de Giovana Salvaro (2004) pontuam que ainda é 

necessário avançar no que se refere às relações de gênero, no sentido de buscar superar uma 

dada realidade. As diferenças entre homens e mulheres e entre sujeitos singulares parece 

não estar na prática cotidiana dos assentados.  

 

É histórica a condição precária das mulheres de origem rural no que diz respeito ao pouco 

acesso à assistência médica, à orientação sexual, aos direitos legalmente constituídos, ao 

crédito e à comercialização, aos espaços de poder e decisão, apesar de sua participação na 

produção e reprodução em unidades familiares e coletivas. (PRESVELOU, 1996) A 

escolarização destas mulheres comumente não passa de dois ou quatro anos do Ensino 

Fundamental, o que indica um alfabetismo funcional – útil para enfrentar apenas algumas 

das demandas do cotidiano – e dificulta o acesso à cultura letrada. Cultura essa que é 

amplamente disseminada no Brasil, mesmo que de forma desigual, constituindo-se um 

sistema de informação e de formação que colabora amplamente para a dispersão de saberes 

e servem como instrumento de dominação. Pesquisas como a de Vera Masagão Ribeiro (et 

al 2002) revelam como os déficits educacionais e, conseqüentemente, o alfabetismo 

funcional, traduzem-se em desigualdades quanto ao acesso a vários bens culturais, 

oportunidades de trabalho e desenvolvimento pessoal que caracterizam as sociedades 

letradas.  

 

Advém desta realidade o interesse da pesquisa em identificar as reais condições de usos 

sociais da língua daquelas mulheres e como elas a utilizam para atuar tanto na comunidade 

local quanto no meio social. Os procedimentos metodológicos utilizados com essa 

finalidade são as “Rodas de Conversa, Leitura e Debate”, proporcionadas no 

desenvolvimento de atividades coletivas, que variam entre culinária, trabalhos manuais com 

matéria prima coletada no local, canto, contação de histórias, relatos de experiências, etc. 

Tais atividades são filmadas, fotografadas e gravadas, quando autorizadas pela comunidade 



e depois transcritas para serem analisadas. 

 

Acreditamos que conhecer os usos sociais da língua de mulheres assentadas, o que elas 

lêem e os usos que fazem de suas leituras contribui para fazermos um contraponto com a 

representação social mais ampla que se tem da mulher campesina, com baixos índices de 

escolarização. Ao mesmo tempo, expandindo as capacidades linguísticas e de leitura dessas 

mulheres, acreditamos que elas terão ascensão aos conhecimentos que ampliam o acesso 

aos direitos propostos no II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, e poderão 

dinamizar os espaços de ações afirmativas em sua comunidade.   

 

 

2. Objetivo geral  

 

 

Compreender como as experiências educacionais vivenciadas pelas mulheres do 

assentamento Pântano Mariano/MG ampliam suas vivências políticas em ações afirmativas 

referentes aos direitos propostos no II Plano Nacional de Políticas para Mulheres (2009).   

 

 

3. Identificação dos demais participantes do projeto  

 

3.1. Pesquisadores 

- Cristiane Coppe de Oliveira. Doutora em Educação (USP, 2008); professora da 

FACIP/UFU. 

- Márcio Araújo de Melo. Doutor em Literatura, História e Memória (UFMG, 2006); 

professor adjunto da UFT – Campus Araguaína. 

- Mical de Melo M. Magalhães. Mestre em Educação (USP, 2007); professora da 

FACIP/UFU. 

3.2. Doutorado 

- Luciane Ribeiro Dias Gonçalves. Mestre em Educação (UFU, 2004); Doutoranda em 

Educação (Unicamp). 

- Vlademir Marim. Mestre em Educação (PUC/SP, 2004); Doutorando em Educação 

(PUC/SP); professor da FACIP/UFU.  



3.3. Iniciação Científica 

- Andréa Alves. Curso de Pedagogia Noturno da FACIP/UFU. 

- Beatriz Menezes Barbosa. Curso de Pedagogia Integral da FACIP/UFU.   

- Camila Rodrigues. Curso de Pedagogia Noturno da FACIP/UFU. 

- Claudilene Abadia Freitas Guimarães. Curso de Pedagogia Integral da FACIP/UFU. 

- Ednéia Rissa de Oliveira. Curso de Pedagogia Noturno da FACIP/UFU. 

- Fernanda Alves da Silva. Curso de Pedagogia Integral da FACIP/UFU. 

- Karin Ferreira Borges. Curso de Pedagogia Noturno da FACIP/UFU. 

- Laís Alice de Oliveira Santos. Curso de Pedagogia Noturno da FACIP/UFU. 

- Luciana Moura Silva. Curso de Pedagogia Noturno da FACIP/UFU. 

- Thais Freitas Pereira Araújo Gomes. Curso de Pedagogia Integral da FACIP/UFU.  

3.4. Técnico Especializado 

- Ricardo Francisco Nogueira Vilarinho. Mestre em Linguística (UFU, 2008); técnico em 

assuntos educacionais da FACIP/UFU.  

 

 4. Metodologia a ser empregada: 

 

Caracteriza-se como uma pesquisa de caráter qualitativo, fundamentada nas proposições de 

capital cultural, capital econômico, capital simbólico e economia das trocas linguísticas, e 

tem como procedimentos:  

- Levantamento dos sujeitos da pesquisa no assentamento; 

- Conversa com os sujeitos sobre sua vida campesina, os papéis sociais no movimento 

social, estudos desenvolvidos, leituras feitas e produções escritas, observando-se os usos 

sociais da língua; 

- Confronto das experiências educacionais dos sujeitos com as ações afirmativas no 

movimento social; 

- Promoção de Rodas de Conversa, Leitura e Debate na comunidade investigada e no 

GEPLEL, a fim de mapear as condições de acesso à educação formal, às conquistas junto 

ao poder público, para ampliar tais condições e intensificar os processos educacionais da 

comunidade, com a participação efetiva de pesquisadores envolvidos com educação 

popular; 

- Elaboração de relatórios científicos e apresentação dos mesmos em eventos: 33ª Reunião 



Anual da ANPEd (2010), 18º COLE -  Congresso de Leitura (2011), dentre outros. 

 

 

5. Cronograma físico-financeiro 

Período Atividades Financeiro 
maio/09 Organização da equipe de pesquisadores e primeiros 

contatos com a comunidade investigada Passagens e 

materiais de 

consumo 
jun-jul /09 Levantamento dos sujeitos da pesquisa Passagens e 

materiais de 

consumo 
ago-dez/0

9 Entrevistas; Rodas de Conversa, Leitura e Debate; 

elaboração do primeiro relatório parcial Passagens e 

materiais de 

consumo 
jan-fev/10 Avaliação do trabalho desenvolvido e 

re-planejamento das atividades Materiais de 

consumo 
mar/10 Encontro com pesquisadores, comunidade acadêmica 

e comunidade investigada (II PRÓ-EJA: Educação 

Popular no Pontal do Triângulo Mineiro) Passagens e 

diárias 
abr-jul/10 Rodas de Conversa, Leitura e Debate; ações 

afirmativas para a implementação da modalidade 

Educação de Jovens e Adultos no assentamento. Passagens e 

materiais de 

consumo 
Ago-set/1

0 Rodas de Conversa, Leitura e Debate. Encontro com 

pesquisadores, comunidade acadêmica e comunidade 

investigada (III PRÓ-EJA: Reflexões Sobre 

Experiências Educacionais no Pontal do Triângulo 

Mineiro) Passagens, 

diárias e 

materiais de 

consumo 
Out/10 Avaliação dos trabalhos desenvolvidos. 33ª Reunião 

Anual da ANPEd com apresentação do primeiro 

relatório parcial. Passagens e 

diárias 
Nov-dez/1

0 Elaboração de Relatório final. Materiais de 

consumo 
 

 

 

6. Resultados esperados 

 

- Relatório Científico com análise das experiências educacionais dos sujeitos no 

assentamento cotejada com as ações afirmativas dos mesmos, cujo objetivo é compreender 

os processos com os quais se constroem os sentidos sobre a condição da mulher na 



realidade social brasileira; 

- Estimular a produção e a difusão de conhecimentos sobre gênero, identidade de gênero, 

raça/etnia e qualificar o debate sobre as políticas públicas para a mulher na Universidade 

Federal de Uberlândia, através de Encontros promovidos pelo GEPLEL;  

- Através das Rodas de Conversa, Leitura e Debate na comunidade, estimular: a ampliação 

da participação de mulheres nos cargos de liderança política e de decisão no âmbito das 

entidades representativas do assentamento; a participação das mulheres em todas as 

instâncias de formulação e implementação de políticas ambientais e do desenvolvimento 

sustentável; a valorização e preservação dos conhecimentos tradicionais das mulheres 

associados à biodiversidade; o acesso igualitário das mulheres à terra, por meio da 

inscrição, cadastro e titulação de assentamentos da reforma agrária, bem como orientação 

jurídica e capacitação sobre os direitos das mulheres assentadas; o reconhecimento 

econômico das mulheres nos assentamentos, sua participação na gestão e no acesso à 

assistência técnica, crédito e comercialização, etc; 

- Ampliar a possibilidade de permanência das mulheres na educação formal, evitando a 

evasão escolar, em especial para as negras e trabalhadoras rurais, através do estímulo à 

leiturização social; 

- Promover a formação continuada de gestores/as e profissionais da educação para a 

eqüidade de gênero, raça/etnia e o reconhecimento das diversidades na Universidade 

Federal de Uberlândia, através da promoção Encontros.  

 

7. Orçamento detalhado da proposta, com a discriminação dos gastos previstos com 

custeio e capital devidamente justificados. 

 

7.1 CUSTEIO: 

 

7.1.1 O material de consumo será utilizado para reprodução e impressão de entrevistas e 

relatórios produzidos na pesquisa; impressos e materiais para atividades desenvolvidas com 

a comunidade investigada; gastos com combustível para deslocamento até a região do 

assentamento. 

 

MATERIAL Valor 

individual Quantida

de Valor Total 
Tonner para impressora 80,00 08 640,00 



Resma de Papel A4 15,00 48 720,00 
Caixa de Caneta Esferográfica 24,00 01 24,00 
Caixa de Lápis Preto 24,00 01 24,00 
Caixa de Borracha 15,00 01 15,00 
Estiletes 3,00 05 15,00 
Cadernos  4,00 16 20,00 
Fitas Adesivas 3,00 10 30,00 
Caixa de Pincel Atômico 30,00 01 30,00 
Rolo de papel pardo 25,00 01 25,00 
Pendrive  78,00 10 780,00 
Caixa de DVD virgem 50,00 01 50,00 
Serviço de reprodução de 

impressos 0,10 25.000 2.500,00 
Serviço de reprodução de fotos 1,00 300 300,00 
Pastas para arquivo 10,00 20 200,00 
TOTAL   5.373,00 



TOTAL 
5.373,00   



 

 

7.1.2 Passagens: 

 

A - As passagens desse primeiro bloco têm por objetivo proporcionar o encontro dos 

pesquisadores do Grupo com a comunidade investigada para a coleta de dados, entrevistas e 

as Rodas de Conversa, Leitura e Debate: 

 

Passagem para encontros com a 

comunidade investigada Valor 

Unitário Quantidade Valor Total 
Ituiutaba/Assentamento Pântano 

Mariano 10,00 150 1.500,00 
 

 

B - As passagens desse segundo bloco e as diárias têm por objetivo proporcionar encontros 

de outros pesquisadores com o Grupo e com a comunidade investigada, a fim de viabilizar 

a produção e a difusão de conhecimentos sobre gênero, identidade de gênero, raça/etnia. 

São pesquisadores de reconhecida experiência com as temática gênero, geração, raça/etnia 

e leiturização.  

 

Nome do/a Convidado/a Trecho Valor Diárias 

[quantidade] 
Cícero Santiago de 

Oliveira (Educador 

Popular vinculado ao 

INCRA)  Santa Maria/Ituiutaba/ 

Santa Maria 
736,84 [5] 939,15 

Eliane Marta dos Santos 

Teixiera Lopes (UFMG) Belo 

Horizonte/Ituiutaba/ 

Belo Horizonte 630,00 [4] 751,32 



TOTAIS 
1.366,84 1.690,47  



 

 

C - As passagens desse terceiro bloco e as diárias têm por objetivo o deslocamento de 

membros do grupo para participação em eventos qualificados para apresentação de 

trabalhos com divulgação dos resultados do mesmo e intercâmbio entre pesquisadores. A 

organização de cinco membros por evento tem por objetivo possibilitar que todos os 

membros participem de pelo menos um evento envolvendo apresentação dos resultados do 

projeto. Tal investimento deve impactar a formação de recursos humanos no nível de 

graduação e pós-graduação. 

 

Passagens para apresentação de 

trabalhos - TRECHOS Quantida

de VALOR Diárias 

[quantidade] 
Ituiutaba/Caxambu/ Ituiutaba 

(33ª ANPEd) 05 1.400,00 [4] 3.743,00 
TOTAL 05 1.400,00 3.743,00 

 

 

7.1.3. Serviços de terceiros: serviço de instalação, recuperação e manutenção de 

equipamentos; serviço de desain e tipografia para material confeccionado pela equipe. 

 

Etapas de Prestação de Serviços Valor 
Serviço de desain para todo o material produzido e utilizado 397,06 
Serviços de tipografia. 2.500,00 
Serviço de Jornal e Rádio 210,00 

TOTAL 3.107,06 
 

 

 

7.2 CAPITAL: 

 

OBJETO Justificativa Quantidade Valor 
Uma filmadora 

portátil Digital 

Sony SR87 

Filmagem das 

Rodas de 

Conversa, Leitura 

e Debate, 

Entrevistas e 

Encontros com 

pesquisadores 

para posterior 

análise. 01 1.449,35 



 



Dois Gravadores 

digital Panassonic 

RR-US550  Gravação de 

entrevistas para 

transcrição. 02 370,28 



TOTAL 1.819,63 
  



 

 

 

TOTAL DESPESAS 20.000,00 
TOTAL VERBA CONCEDIDA CNPq 20.000,00 
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