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RESUMO 
A pesquisa anuncia quem são as mulheres das classes populares, sujeitos dos programas de 
alfabetização de adultos, nesse caso o MOVA/RS, analisando as múltiplas facetas do 
cotidiano feminino. Compreende como elas se constituem na perspectiva das relações de 
saber - em que estão imersas no cotidiano – e as relações com o saber, tendo a leitura e a 
escrita como saberes-objetos e o MOVA/RS na cidade de Getúlio Vargas como ponto de 
confluência. Inscreve-se como pesquisa qualitativa, que busca inspiração nos princípios da 
etnografia, desenvolve-se através das memórias dos sujeitos e utiliza as estratégias de 
observações e entrevistas, as quais constituíram o modo de apreensão e análise. A análise de 
dados constitui-se na interlocução com os relatos de vida e os referenciais teóricos de 
pesquisas que têm como sujeitos, as classes populares, com o objetivo de trazer as 
“informações” desde o olhar das mesmas: Freire, Paludo, Mazza, Nogueira, Bosi, Moll, 
Brandão. Dentre outros, busca-se aproximações com alguns conceitos de Martins, Boff, 
Duarte Jr., Palácios, Giddens, Mires, Sarti, Oliveira, Bruschini e Rosemberg, Bauer, Charlot, 
Soares, Kleimann. Assim, foi viabilizado o conhecimento sobre a concretude, similar e 
singular, das mulheres das classes populares, quanto às categorias produzidas. As mulheres 
das classes populares vão se constituindo, enquanto tais, na “escola da vida”, através do 
diálogo, conversa, “fofocagem”, observação da natureza, participação em diferentes grupos, 
em cada experiência do mundo feminino no processo dinâmico da vida. Quanto às relações 
com a leitura e a escrita, convergiram na busca desse saber-objeto e diferenciaram-se nos 
motivos desse desejo. As conquistas, ultrapassaram a constituição de um universo de saberes-
objetos, aproximando-se de outros dois processos epistêmicos da relação com o saber: a ação 
no mundo e a regulação da relação com os outros e consigo. A pesquisa aponta desafios ao 
profissional da educação de adultos.  
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